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MEDICINSKE GASINSTALLATIONER

Strandmøllens installationshåndbog giver dig fuld sikkerhed 
for, at installationen følger gældende standarder, samtidig 
med, at du får dokumentation for det arbejde der er udført.

Når den medicinske gasinstallation er udført, får du vores 
kvalitetssikringshåndbog. I den har du al dokumentation på 
det leverede anlæg.
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   Modsvarer formular, EN ISO 7396-1: D1.1 

 

Sammenfatning af kontrolskemaer 

 
Hermed kvitteres for at der er udført følgende kontroller på centralgasanlægget og  

 
komponenter hos   _______________________________________________________  

 

Formular 

Beskrivelse 

Testskema udført 

DK.2 Mærkning og ophængning af rør 

DK.3 Konstruktionskrav opfyldt 

DK.4 Læk søgning af vakuum 

DK.5.1 Læk søgning af komprimerede gasser 

 

D.6.1 
Læk søgning af skjult rørinstallation 

inden den lukkes inde 

D.6.2 
Læk søgning af skjult rørinstallation 

efter den er lukket inde 

D.7 
Kontrol af afspærringsventiler 

D.9 
Gasidentifikation på rørinstallation, 

udtag og NIST-koblinger 

D.11 
System performance (flow) 

D.12 
Test af sikkerhedsventiler 

D.13 
Gasforsyning 

D.14 
Overvågning og alarmsystemer 

D.15 
Kontrol af gas for partikelforurening 

D.16 
Kontrol af medicinsk luft for 

partikelforurening 

D.20 
Påfyldning af specifik gasart 

D.21 
Identificering af gasart 

 
 

 
 

 
Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

  

Stilling:  

  

Dato:  

 

 
 

       
       

       
   Modsvarer formular, EN ISO 

Hermed kvitteres for at der er udført følgende kontroller på centralgasanlægget og  

komponenter hos   _________________________________

Mærkning og ophængning af rør 

Læk søgning af komprimerede gasser 

 

Læk søgning af skjult rørinstallation 

Læk søgning af skjult rørinstallation 

Kontrol af afspærringsventiler 

Gasidentifikation på rørinstallation, 

udtag og NIST-koblinger 

System performance (flow) 

Test af sikkerhedsventiler 

Overvågning og alarmsystemer 

Kontrol af gas for partikelforurening 

Kontrol af medicinsk luft for 

partikelforurening 

Påfyldning af specifik gasart 

Identificering af gasart 

Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

       
       

       
   Modsvarer formular, EN ISO 

Hermed kvitteres for at der er udført følgende kontroller på centralgasanlægget og  

komponenter hos   _________________________________

Læk søgning af komprimerede gasser 

 

Overvågning og alarmsystemer 

Kontrol af gas for partikelforurening 

Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

 
 
 
 
 

Procedure for opmærkning og ophæng af rør i henhold til skema D.2. 

 
 
Denne procedure sikre en ensartet mærkning af rør og ophængning af rør for sygehus installationer, til 

res for hver gasart på skema D2. 

 
 

 
 

etode for rør til sygehusinstallationer. 

 
skema) for at undgå nedbøjning. 

som beskytter mod korrosion af rørene. 

d eller blive påvirket på anden måde. 

et være separat fra elinstallationen. 

såsom kabler eller andre rør. 

 
 

ringer 

 

Procedure for opmærkning og ophæng af rør i henhold til skema D.2. 

Denne procedure sikre en ensartet mærkning af rør og ophængning af rør for sygehus installationer, til

res for hver gasart på skema D2. 

etode for rør til sygehusinstallationer. 

skema) for at undgå nedbøjning. 

som beskytter mod korrosion af rørene. 

d eller blive påvirket på anden måde. 

et være separat fra elinstallationen. 

såsom kabler eller andre rør. 

ringer 

 

 
 
                           Modsvarer formular EN ISO 7396-1 D2 

 

Mærkning og ophængmetode. 

 
Hermed kvitteres for at mærkning og rørophæng er efter ISO 7396-1 C.2.1. 

 

Sygehus:  

Tegnings nr.  

 
 

Medicinsk gas 
Kontrolleret sektion Mærkning godkendt Ja/Nej Ophæng godkendt Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

  

  

Stilling:  

Underskrift:  

  

  

Dato:  

Navn:  

 

Repræsentant for sygehuset 
  

  

Stilling:  

Underskrift:  

  

  

Dato:  

Navn:  
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FSTA

FSTA Forum for Sygehusteknik og -Arkitektur
Referat af Generalforsamling 2014

Referat:

Pkt. Dagsordensemner Bemærkning Beslutning
1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår civ.ing. Jan Christensen. Jan Christensen blev valgt. Generalforsamling 

konstateredes lovligt indkaldt.
2 Beretningen om foreningens 

virksomhed i det forløbne år.
v/ Formand FSTA, Mogens Thrane Beretningen blev mundtligt fremlagt og god-

kendt. Fokusområde på:
•	 	internationale relationer IFHE
•	 	tilfredshedsundersøgelse Årskonference 

2013
•	 	udvikling af hjemmeside
•	 	udvikling af Årskonferencen
•	 	FSD-FSTA Ventilationskompendie
Beretningen oploades på FSTA’s hjemmeside.

3 Forelæggelse af det reviderede 
regnskab.

v/ Formand FSTA, Mogens Thrane Regnskab 2013 blev fremlagt og gennemgået. 
Egenkapitalen er vokset med ca. kr. 150.000. 
FSTA medlemsantal er ca. 120, fortrinsvis firma-
medlemmer.

4 Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. Forslag om uændret kontingent blev godkendt.

5 Tilpasning af vedtægter. Bestyrelsen forslår en tilpasning af FSTA’s 
vedtægter. Det drejer sig om § 2. Formål Stk. 1 
”tredje punkt”
”at virke som høringsorgan og kompetencecen-
ter” foreslås fjernet.
”at samarbejde nationalt og internationalt med 
myndigheder og andre faglige organisationer 
indenfor udvikling og drift af sygehuse”
foreslås ændret til:
”at samarbejde med andre organisationer inden-
for udvikling og drift af sygehuse”

Forslaget afstedkom en del drøftelser, herunder 
blev der udtrykt ønske om, at FSTA fortsat fun-
gerer som kompetencecenter.
Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsop-
rækning og godkendt med følgende resultat:
”For” forslaget – 37 stemmer
”Imod” forslaget – 5 stemmer
Bestyrelsen tilkendegav at arbejde videre med 
ordlyden i forslaget frem endelig godkendelse 
ved Generalforsamling 2015.

6 Behandling af indkomne for-
slag.

Fra ABB er følgende modtaget:
Vi har noteret os, at FSTA’s vedtægter ikke 
indeholder bestemmelser, der omtaler overhol-
delse af konkurrenceloven og –regler. På den 
baggrund anmodes FSTA lave en tilføjelse til 
sine vedtægter, som tager disse hensyn. Dette 
kan fx gøres ved at tilføje følgende ordlyd til § 2 
”Formål”: ”FSTA overholder alle gældende love, 
herunder – men ikke begrænset til – konkurren-
celovgivningen.

Forslaget afstedkom en del kommentarer fra Be-
styrelsen, forslagsstiller, Flemming Folkvardsen, 
ABB, og forsamlingen i øvrigt.
Bestyrelsen tilkendegav at ville arbejde med en 
supplerende formulering i vedtægterne, alterna-
tivt på FSTA’s hjemmeside.
Såvel forslagsstiller som Jesper Dichmann Sø-
rensen, MT Højgaard, tilbød juridisk assistance.

7 Valg af bestyrelse og supple-
anter.

Bestyrelsen konstituerer sig 24.09.2014

FSTA-bestyrelse
•	 	Mogens Thrane, Balslev Consulting Engineers 

A/S, formand
•	 	Kaj Hyldgaard, Aalborg Universitetshospital, 

næstformand
•	Ole Klinkby, NNE-Pharmaplan, kasserer 
•	 Jan Christensen,
•	Finn Sørensen, Creo Arkitekter A/S
•	Thorkild Vandborg, Regionshospitalet Herning
•	 	Claus Bernthsen, Region Sjælland, Sygehus 

Syd, sekretær (referent)

Konstitueret bestyrelse pr. 24/9 2014
Formand – Kaj Hyldgård, Nyt Aalborg Universitets Hospital
Næstformand og Kasserer – Mogens Thrane, Balslev Rådgivende Ingeniører
Sekretær – Claus Niehburg  Bernthsen, Næstved, Slagelse og Ringsted 
 sygehuse
Bestyrelsesmedlem  – Jesper Dichmann Sørensen, MT Højgaard
Bestyrelsesmedlem – Thorkil Vandborg, Hospitalsenheden Vest, Region 
Midt
Bestyrelsesmedlem – Finn Sørensen, Creo Arkitekter
Bestyrelsesmedlem – Jørgen Lindegaard, Odense Universitets Hospital
Suppleant – Flemming Dalgaard Pedersen, Aalborg Universitets Hospital
Suppleant – Svend Christiansen, Regionshospitalet Randers

Fortsættes side 6



Vi er 10.000 ingeniører, designere og rådgiVere i 20 lande og skaber bæredygtige helheds-
løsninger inden for byggeri, transport, miljø, energi, olie & gas og management consulting.

Fremtidens 
hospitaler har 
patienterne i 
centrum 
(og skarpe 
rådgivere i 
kulissen)  
Læs mere på www.ramboll.dk/byggeri 

Når vi taler om fremtidens hospitaler bruger vi ofte kolde og rationelle 
ord som ’effektivisering’ og ’indlæggelsestider’. Dybest set handler det 
vel om at fokusere på, at alle patienter får en professionel behandling i 
topklasse og at hospitalernes rammer understøtter behandlingsforløbet. 
Rambøll skaber rammerne for fremtidens hospitaler og bidrager blandt 
andet med fleksible og designintegrerede tekniske løsninger.
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FSTA – ÅrSkonFerence 2014 /  FSD ÅrSbereTning 2014

Pkt. Dagsordensemner Bemærkning Beslutning
7.1 På valg er Jan Christensen Jan Christensen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Jesper Dichmann Sørensen, 
MT Højgaard.

Jesper Dichmann Sørensen blev valgt.

7.2 På valg er Thorkil Vandborg Thorkil Vandborg er villig til genvalg. Thorkil Vandborg blev genvalgt.

7.3 På valg er Mogens Thrane. Mogens Thrane er villig til genvalg. Mogens Thrane blev genvalgt.

7.4 Ole Klinkby trækker sig fra 
bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår Jørgen Lindegaard, teknisk 
chef, Odense Universitetshospital.

Jørgen Lindegaard blev valgt.

7.5 Valg af suppleant.
På valg er Jesper Dichmann 
Sørensen

Jesper Dichmann Sørensen forventes at ind-
træde i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Svend Christiansen, teknisk 
chef, Regionshospitalet Randers.

Svend Christiansen blev valgt.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg. Genvalg af statsaut. revisor Per Antonsen, nu 
Ernts & Young, blev godkendt.

9 Valg af kritisk revisor. Bestyrelsen foreslår Lars Brinck, teknisk sous-
chef, Sydvestjysk sygehus Esbjerg.

Lars Brinck blev valgt.

10 Eventuelt. Ingen emner

FSD – Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark · Årsberetning 2013-2014

”Tryk på kedlerne”
I sidste Årsberetning (2012-2013) og 
ved generalforsamlingen tegnede jeg et 
dystert billede af vores forenings frem-
tid, hvis der ikke snart skete noget dra-
stisk. Og i den anledning efterlyste jeg 
gode forslag fra medlemmerne.

Jeg har i skrivende stund ikke modta-
get et eneste forslag!

Det giver stof til eftertanke.
Hvor er engagementet henne, eller 

har vi et helt forkert formål med vores 
forening?

Vedtægterne er ellers klare nok:
§ 2. Formål: Stk. 1.
Foreningens formål er at fremme med-
lemmernes faglige viden og dygtighed til 
gavn for såvel medlemmerne som for det 
samlede sygehus- og sundhedsvæsen. 
Dette søges blandt andet opnået ved at 
afholde møder og kursusvirksomhed, 
tildele rejse- og studiestipendier, samt 
at orientere om forhold af interesse for 
medlemmerne og de institutioner, hvor 
de er ansat.

Stk. 2.
Det er foreningens opgave at medvirke 
ved forhandlinger om løn- og ansættel-
sesforhold.

Stk. 3.
Foreningen kan træde i samarbejde med 

– og med generalforsamlingens godken-
delse søge medlemskab i – andre orga-
nisationer, der arbejder for mål af fælles 
interesse.

Stk. 4.
Foreningen kan endvidere medvirke ved 
rådgivning over for myndigheder, ved 
repræsentation i udvalg m.v.

For at starte med det sidste, så er be-
hovet for vores forening stadigvæk til 
stede. Det ses tydeligt i den tilslutning 
og opbakning, der er til de møder og ar-
rangementer som vi er involveret i.

Maskinmestrenes Forening (MMF) 
vil gerne have sparring og input til over-
enskomstforhandlinger. Vi mødes med 
MMF ved brancherådsmøderne, og det 
er helt klart til begge parters fordel, at vi 
mødes regelmæssigt og drøfter emner af 
fælles interesse.

Men er det så engagementet det kni-
ber med?

Som jeg også omtalte i sidste årsbe-
retning, så kan det være svært i en travl 
hverdag at afse tid til foreningsarbejdet. 
Det er mit klare indtryk, at vi har en stor 
opbakning til bestyrelsens arbejde hos 
medlemmerne, men man er meget for-
sigtig med at involvere sig.

Det må vi i bestyrelsen tage til efter-
retning, og vi vil fremadrettet søge hjælp 

til de bestyrelsesopgaver, som trækker 
tænder ud på fritiden.

Økonomisk set vil vi forsøge at til-
passe aktiviteterne til vores beskedne 
indkomst. De enkelte arrangementer 
/ temadage skal kunne hvile i sig selv i 
form af deltagerbetaling.

Så ved simpel økonomisk snusfornuft 
og tilpasning af aktiviteter med efter-
spørgslen, sammenholdt med de til rå-
dighed værende ressourcer, så tror vi, at 
FSD kan fortsætte som forening mange 
år fremover. Der vil naturligvis være et 
godt stykke op til fordums tiders niveau 
for aktiviteter, men alligevel vil jeg vove 
at den påstand, at vi holder ”trykket på 
kedlerne” også mange år fremover.

Og vi vil altid være åbne overfor nye 
muligheder, der kan medvirke til, og ud-
bygge vores formål med foreningen.

I sidste års formandsrapport lovede 
jeg også at vi ville se på hjemmesiden. 
Desværre er vi ikke kommet videre, hvil-
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ket jeg skal være den første til at beklage, 
men jeg vil gøre hvad jeg kan, for at vi 
kommer videre med opgaven snarest.

Uddannelseslegatet, som vi stiftede i 
2013 har endnu ikke været i spil, selv om 
formanden har fået flere henvendelser. 
Det har drejet sig om korterevarende 
uddannelser, der ikke opfylder betingel-
serne.

Kompendiet ”Medicinske gasser”
Som opfølgning på udgivelsen af kom-
pendiet har bestyrelsen besluttet at gen-
nemføre en række opfølgningsmøder 
rundt i landet. Vi håber I vil støtte op om 
dette, da det samtidig har stor betydning 
for foreningens anseelse som troværdig 
samarbejdspartner overfor de firmaer 
som støttet udgivelsen.

Jeg håber derfor at så mange medlem-
mer som muligt deltager i møderne.

Årskonferencen 2014
Årskonferencen er i skrivende stund 
nært forestående, og atter en gang impo-
neres jeg over det faglige indhold, som 
programmet lægger op til. Jeg håber at 
se mange af jer til denne spændende 
konference, og at I vil benytte mulighe-
den for at gense gamle kolleger og net-
værke på kryds og tværs.

Jeg vil gerne rette en stor tak til FSTA 
for det store arbejde med at arrangere 
denne konference.

Jeg er overbevist om at Årskonferen-
cen 2014 vil blive en succes.

Fagbladet:  
Hospital, Drift & Arkitektur, HDA
FSTA er ansvarlig for udgivelsen af bla-
det, men FSD bidrager fortsat til det fag-
lige indhold.

Således har redaktionen i år haft føl-
gende repræsentanter med fra FSD: 
Henning Pedersen, konsulent (tidl. Ham-
let Privathospital)
Lars Grønager Herlev Sygehus
Preben Hansen, Bispebjerg og Frede-
riksberg hospital.

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.

Brancherådsmøder og Maskin-
mestrenes Forening (MMF)
Brancherådet, som jo har fundament i 
Maskinmestrenes Forening, kører rigtigt 
godt. Bestyrelsen i FSD benytter også 
brancherådet som idéskaber, rådgiver 
og sparringspartner for FSD’s udvikling.

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

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

For at udvide deltagerskaren og inte-
ressen for foreningsarbejdet, så arbejder 
bestyrelsen på en model, hvor branche-
rådet kan udvides med andre deltagere 
fra kredsene end de faste, valgte delta-
gere. Der vil komme mere om dette i et 
kommende nyhedsbrev samt på hjem-
mesiden.

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

I år har et af de store temaer den nye 
autorisations-lov. Det har givet anled-
ning til mange spekulationer, og vi har da 
også via MMF været med til at indgive 
høringssvar på bekendtgørelsen.

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

Maskinmestrenes Forening kommer 
som et fast indslag ved brancherådsmø-
derne og orienterer om forskellige aktu-
elle emner.

Emnerne spænder vidt, som f.eks. 
forslag til kommende overenskomstfor-
handlinger og lokale lønforhandlinger, 
samt igangværende tvister..

Samarbejde med andre forenin-
ger
FSSD, Foreningen af Sygeplejersker an-
sat ved Sterilcentraler i Danmark

Vi har gode og langvarige samarbejds-
relationer til FSSD, som bestemt er til 
gavn for begge parter. I år var temaet 
”Kravspecifikation i forhold til maskin-
parken i sterilcentralen og visioner om-
kring den fremtidige sterilcentral.” og 
atter en gang var temadagen velbesøgt.

FSTA, Forum for SygehusTeknik 
og Arkitektur
I år var forløbet af årskonferencen noget 
anderledes. FSTA havde valgt at redu-
cere i planlægningsgruppen, således at 
det kun var Kaj H. og jeg, der deltog.

Vi er i FSD enige om, at det vil være 
rart med flere i planlægningen, og om 
det bliver anderledes næste år vil blive 
drøftet med FSTA. Under alle omstæn-
digheder vil vi gerne fortsat deltage, så 
der er basis for at få en bred indsigt og 
succesfuld vidensoverdragelse.

IFHE
Atter en gang er det lykkedes at stable 
et succesfyldt rejseprogram på benene, 
denne gang går turen til konferencen i 
Buenos Aires, Argentina. Fra FSD delta-
ger 12 medlemmer i den rejse, som FSD 
og FSTA arrangerer, og desuden er der 
en del medlemmer som rejser på egen 
hånd. Vi glæder os til konferencen.

Medlemsforhold
Medlemstallet pr. 5. september 2014, 
tallene i parentes er fra september 2013:
- Ordinære medlemmer 90 (91)
- Ekstraordinære medlemmer 16 (13)
- Seniormedlemmer 83 (80)

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

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 
2013, og to bestyrelsesmøder i tilknyt-
ning til brancherådsmøderne. Alle be-
styrelsesmødereferater er tilgængelige 
på hjemmesiden. Bestyrelsens samar-
bejde med konsulent Henning Pedersen 
er fortsat i 2014 og det er meget positivt.

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

onshospitalet Randers
–  Næstformand Kaj Hyldgaard Olsen, 

Aalborg Sygehus
–  Bestyrelsesmedlem Lars Brinck, Syd-

vestjysk Sygehus, Esbjerg
–  Bestyrelsesmedlem Ole Bjerregaard 

Jacobsen, Aarhus Universitetshospital

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

Til sidst vil jeg gerne runde formands-
beretningen af med en opfordring til alle 
medlemmer om fortsat at bakke op om 
foreningen, så den også fremover kan 
tilbyde medlemmerne vidensdeling, at-
traktive efteruddannelseskurser, tema-
dage, konferencer og studieture.

Silkeborg den 05. september 2014. 

Med venlig hilsen
Svend Christiansen Formand
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Strømpeforing af
ventilationskanaler

Hurtigt, effektivt og uden nedbrydning
Der er fokus på energioptimering og indeklima – alle ønsker at nedbringe energiforbru-
get og samtidig bevare et sundt indeklima. En måde at energioptimere på er at udskifte 
utidssvarende ventilationsanlæg, etablere nye ventilationskanaler og/eller renovere de 
eksisterende. 

Netop renoveringen behøver ikke være en langsommelig, kostbar og generende proces. 
Med Aarsleff Strømpeforing sker renoveringen hurtigt, effektivt og uden nedbrydning, 
og metoden er, som den eneste i Danmark, også godkendt til renovering af indblæs-
ningskanaler.

Tidlig involvering optimerer processen
Aarsleff Rørteknik vil gerne bidrage med erfaring allerede i projekteringsfasen, for ofte 
kan de gamle kanaler renoveres og bruges på ny til enten indblæsning eller udblæsning.
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Tiden efter kvalitets fonds-
byggerierne
De 5 regioner er efterhånden godt i gang med de store kvalitetsfondsbyggerier og andre store byggerier, 
som samlet set løber op i 41 mia.kr. Dertil en række andre store anlægsbyggerier bl.a. sterilcentraler, 
psykiatri og andet, der kommer oveni de 41 mia. kr. Alene i Region Hovedstaden bygges der således for 
omkring 16 mia.kr. over de næste 10 år. Det er svimlende summer, enormt i omfang og tiltrækker megen 
opmærksomhed og rejser mange spørgsmål. Hvorfor bygger vi overhovedet? Bliver de nye hospitaler 
nu også supersygehuse, som politikerne har lovet? Er de store nok? Er der senge nok? Og hvad med den 
eksisterende bygningsmasse, hvad gør vi med den? Hvordan ser fremtiden og fremtidens patienter ud?

AF LArS gAArDhøj,  

regionSrÅDSmeDLem (S) hoveDSTADen

Ja, spørgsmål er der nok af. Og det skal 
her i starten af artiklen også siges, at det 
er svært at spå, og nok særligt om fremti-
den. Men lad mig alligevel prøve at kigge 
lidt ud i fremtiden set fra Region Hoved-
stadens perspektiv. Region Hovedsta-
den er det største af landets 5 sundheds-
væsener. Vi har snart 1,8 mio. borgere, 
som vi skal sikre behandling i høj kvalitet. 
Og selvom vores personale gør det godt, 
så må vi også sige, at vi er under pres. 
Det skyldes bl.a. at befolkningen stiger 
i hovedstaden. Bare i Københavns kom-
mune med 1.000 nye borgere hver må-
ned! Samtidigt oplever vi, at der bliver 
flere ældre og ikke mindst at medicinpri-
serne bare stiger og stiger. Det betyder 
samlet at vores økonomi er presset, og vi 
er derfor på udkig efter smarte rationa-
liseringer, effektiviseringer og allerhelst 
strukturelle, for alternativet er at spare 
på kerneydelsen: behandling og pleje. 
Og det går ikke.

De store kvalitetsfondsbyggerier spil-
ler i den sammenhæng en stor rolle. For 
vores hospitaler er gamle. Og selvom de 
ikke alle er decideret nedslidte, så er det 

ofte et problem, at tiden at er løbet fra 
bygningerne. I gamle dage var det ikke 
et problem at ligge 4, 6, 8 eller måske 12 
på en sengestue, men den går ikke læn-
gere. Borgere i dag forventer enestuer 
med plads til privatliv. Men det handler 
også i høj grad om logistik og økonomi. 
Ofte stemmer indretningen i de gamle 
bygninger ikke overens med nutiden 
og fremtidens behandling. Det betyder 
både dårlige arbejdsgange for persona-
let, men også uhensigtsmæssigheder 
rent logistisk, hvis de rette afdelinger 
ikke ligger samlet eksempelvis. Og dår-
lig logistisk kan været rigtig dyrt. Vi vil 
derfor have nye, moderne bygninger, 
hvor nutidens og fremtidens funktioner 
er tænkt ind.

Ser vi på hvilke tendenser og udfor-
dringer der er inden for behandling i 
sundhedsvæsenet, så træder en række 
forhold klart frem. For det første vil vi 
se øget specialisering og dermed sam-
ling af specialer. For det andet vil vi se, 
at indlæggelser vil være kortere. Til gen-
gæld vil der være meget mere ambulant 
behandling, hvor man kommer ind på 
hospitalerne, men nok også andre ste-
der. Teknologisk udvikling vil helt sikkert 
medføre, at flere vil modtage behandling 
i hjemmet eller måske på lokale sund-
hedshuse. Det er svært at være præcis 
om hvor meget vi kan om 5 eller 10 år, 
men sikkert er det at vil ske en masse. 
Tænk blot tilbage til 2007, hvor den 
første iPhone kom. Før 2007 kendte vi 
ikke til apps (små programmer), men i 
dag bruges de rask væk i behandling fx 
diabetikere. Der vil komme mere af den 
slags som gør behandling nemmere og 
måske også billigere. Disse tendenser 

har vi forsøgt at samle op på i Region 
Hovedstaden Hospitals og Psykiatri Plan, 
som bestemmer, at vi arbejder henimod 
at vores hospitaler bliver samlet på færre 
matrikler, hvor vi samler specialerne. 
Det er politisk vanskeligt at lukke små 
sygehuse, der spiller en stor rolle i et 
lokalsamfund, men lægefagligt er der 
ikke tvivl om, at øget specialisering løfter 
kvaliteten i behandlingen. Den linje har 
et flertalt fulgt i Region Hovedstanden 
fulgt gennem flere år nu. Det betyder så, 
at nogle af de små sygehuse, som f.eks. 
Helsingør er blevet lukket og andre som 
Frederiksberg bliver det, når de nye mo-
derne rammer står klar efter kvalitets-
fondsbyggerierne.

Når vi i Region Hovedstaden er kom-
met igennem kvalitetsfondsbyggerierne, 
så står vi meget store og meget moderne 
hospitaler. Men vi skal ikke glemme at 
vi har en stor eksisterende bygnings-
masse, der bestemt også trænger til en 
hånd. Renoveringer af hospitaler døjer 
med et årelangt efterslæb, og det skal vi 
tage fat på, når der igen er luft i vores an-
lægsbudgetter. De allerede nævnte ud-
fordringer omkring indretning, logistik 
og arbejdsgange gælder jo også for det 
eksisterende byggeri, men jeg tror også 
der er anden dimension, nemlig energi-
forbrug og miljøpåvirkning, som vi må 
tage fat på. Meget byggeri er simpelthen 
for ringe i kvalitet med utætte vinduer 
og meget stort energiforbrug til ventila-
tion, belysning, opvarmning og køling af 
bygningerne. Det er rigtig skidt for miljø 
og klima, kan være ubehageligt for ind-
lagte borgere og så er det rigtig skidt for 
regionens økonomi. Vi har i Region Ho-
vedstaden derfor løbende brugt puljer 
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og ordninger, der har været for energi-
effektiviseringer. Og for det meste har 
resultatet været godt, og jeg kan også 
se, at vores driftsfolk ude på hospitaler 
gerne vil det her, og derfor stiller op med 
relevante forslag til hvad der kan gøres. 
Her skal vi tage efter kvalitetsfondsbyg-
gerierne, men vi skal gå til hvert enkelt 
bygning med friske øjne og vurdere om 
det giver bedst afkast at renovere eller 
bygge helt nyt. Konkret kigger vi aktuelt 
sammen med to danske fonde på Rigs-
hospitalets mor-barn-fløj, som vi gerne 
vil bygge nyt. Her er ikke tale om reno-

vering, men helt nyt forudsat at det kan 
lade sig gøre, og derfor er der nu en ana-
lyse i gang.

En sidste vinkel jeg vil nævne, er er-
hvervsvinklen, som sagtens kan tænkes 
sammen med byggerier og omtanke for 
vores miljø. Vi har i flere år haft proble-
met med udledning af forskellige medi-
kamenter i spildevandet bl.a. fra Herlev 
hospital. Det ville vi finde en løsning 
på, men det krævede udvikling af ny 
teknolgi. Derfor indgik Herlev hospital og 
Region Hovedstaden et offentlig-privat-
innovationssamarbejde med Grundfos 

og en række andre private aktører om 
at udvikle ny teknologi. Samarbejdet bar 
frugt, og et nyt verdensførende rens-
ningsanlæg er nu i drift på Herlev hospi-
tal. Et problem er løst, og Grundfos har 
udviklet et nyt produkt, som der er ef-
terspørgsmål på mange steder. At tænke 
grønt giver dermed gode danske jobs og 
det giver faktisk også lavere spildevands-
udgifter for Herlev hospital. Jeg tror, vi vil 
se mere af den slags fremover også efter 
kvalitetsfondsbyggerierne. 

Flyt væggene og gør dit 
sygehus fremtidssikret
Mobile væge, der kan nedtages og flyttes på et par dage, kan være løsningen på forstoppelse af flowet på 
operationsgangen eller OP-stuer, der er blevet for små. Det var, hvad Richard Schlick fra firmaet Maquet 
påpegede i sin præsentation af firmaets modulopbyggede system til indretning af operationsafdelinger.

AF joUrnALiST gorDon vAhLe, 

SciencejoUrnALiST.Dk

Richard Schlick startede med at vise 
et billede af en operationsstue fra 
1990’erne. Kontrasten til det efterføl-
gende billede af en operationsstue anno 
2014 var enorm.

Mens der i 1990 var god plads omkring 
operationslejet og patienten, er det i dag 

næsten ikke til at få øje på patienten for 
alt udstyr. Adskillige operationsafsnit har 
måttet gennemgå flere ombygninger de 
sidste 20-25 år for at få plads til det udstyr, 
som den teknologiske udvikling kræver.

– Operationsstuerne er blevet større 
– blandt andet, fordi der sker en inte-
gration mellem overvågningsudstyr og 
udstyr, der bruges til selve operationen 
som monitorer og kameraer, sagde Ri-
chard Schlick og tilføjede, at nye krav til 

brand- og strålingsbeskyttelse, ergonomi 
og arbejdsgange, fokus på indeklima og 
velbefindende og meget mere på én 
gang havde gjort væggene tykkere og 
forstærket kravene til større operations-
stuer.

Gør mere med mindre

Selv om Richard Schlick, der kommer 
fra Maquet´s hovedkontor i Rastatt, 

Forskellen på en operationsstue fra ’90-erne og i vore dage er enorm. Operationsstuerne er blevet meget større for at få plads til alt udstyr. 
Hvem ved, hvordan de ser ud om yderligere 20-25 år?
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Tyskland, holdt sit foredrag på engelsk, 
så kunne tilhørerne nemt overføre de 
udfordringer, han ridsede op, til danske 
forhold:

– Vi skal klare flere patienter, håndtere 
flere og mere komplekse procedurer og 
dokumentere mere. Og det skal vi gøre 
med mindre personale, mindre tid til 
hver patient og mindre budgetter, mens 
kravene til bedre resultater, større pa-
tienttilfredshed, færre fejl og større sik-
kerhed stadig øges, oplistede han syge-
husenes og OP-afsnittenes udfordringer.

En måde at efterkomme effektivise-
ringskravene på er at udforme logistik 
og arbejdsgange på en så rationel måde 
som muligt.

– Derfor starter vi enhver om- eller 
nybygning af et operationsområde med 
at kortlægge arbejdsgangene og mate-
rialeflowet. Vi kigger efter, at veje ikke 
krydser hinanden, så nyopererede pa-
tienter og personale, der lige har udført 
en operation ikke kommer i konflikt med 
patienter og personale på vej til operati-
onstuen. Affald, og sterile utensilier må 
naturligvis heller ikke mødes. Samtidigt 
skal transportvejene være så korte som 
muligt.

Visualisér og undgå 
overraskelser 

Maquet bruger i stor udstrækning vi-
sualiseringer til at tydeliggøre over for 
bygherren, hvordan den færdige OP-
afdeling vil fungere og tage sig ud. 3D-
planlægning giver et realistisk billede, 
og fejl og flaskehalse opdages i god tid, 
inden monteringen påbegyndes.

Det modulære system består af pul-
verlakerede rustfri stålpaneler, der alle 
er 1,20 m brede. Der er et nedre panel, 
et mellemstykke og et øvre panel. Pane-
lerne monteres på et metalskelet, der ef-
ter de film, som Richard Schlick viste ved 
præsentationen, kan monteres meget 
hurtigt. Alle installationer er forudinstal-

leret, så væggen kan lukkes, så snart pa-
nelerne er monteret.

Fleksibel indretning

– Hvert element er fastgjort med tre eller 
fire skruer, og det tager højest et kvarters 
tid at afmontere et element og et kvarter 
at montere det igen – inklusive forseg-
ling af samlingerne. Det betyder, at det 
er meget hurtigt at opgradere installa-
tioner, efterisolere eller blot skifte udse-
ende med fx et billedfelt, fortalte Richard 
Schlick.

Ud over vægpaneler består systemet 
også af loftspaneler i standardstørrelse 
og med eller uden lys, døre, der fås i et 
utal af variationer – skydedøre, hæng-
slede, af glas, delvist glas, automatiske, 
manuelle etc. – samt en mængde forskel-
ligt udstyr, som fx monitorer, lamper og 
operationslejer, som nemt kan integreres.

Richard Schlick viste systemets flek-
sibilitet og mangfoldighed ved hjælp af 
forskellige film, som naturligvis ikke kan 
gengives her. Men billederne her på si-
den kan give et indtryk af, hvilke mulig-
heder, der er.

Besparelser på vedligehold

Maquets modulopbyggede OP-indret-
ningssystem, der markedsføres under 
produktnavnet VARIOP, er endnu ikke 
opført i Danmark. Firmaet har derfor ud-
arbejdet en sammenligning mellem sy-
stemet og traditionelle løsninger.

– Modulopbyggede systemer vinder 
først og fremmest på fleksibiliteten. Vo-
res modulære system er i gennemsnit 
ca. 60 procent hurtigere og 23 procent 
billigere, når der skal udføres ændrin-
ger i OP-afsnittet. Det betyder, at det 
ofte er muligt at bygge om i løbet af en 
weekend, hvor der alligevel ikke udføres 
operationer. Med traditionel opbygning 
af OP-afsnit ville en tilsvarende opgrade-
ring tage mindst fem dage – altså i hvert 

fald tre dage, hvor operationer ikke er 
mulige, sagde Richard Schlick.

Modulsystemet er ca. 30 procent dy-
rere at installere, end konventionelt op-
byggede OP-stuer. Til gengæld er der 
ingen vedligeholdelse af panelerne, som 
efter Richard Schlick vurdering også er 
lettere at rengøre effektivt end de tradi-
tionelle materialer.

– Og hvis man ser på totalomkostnin-
gerne i produktets levetid, er modulop-
byggede systemer langt billigere. Spe-
cielt det forhold, at det som regel ikke er 
nødvendigt at udskyde operationer i for-
bindelse med nødvendige opgraderin-
ger, ombygninger og nye installationer, 
påpegede Richard Schlick, der sluttede 
sessionen med at gennemgå konkrete 
projekter fra Tyskland, Sverige og Saudi-
Arabien.

De efterfølgende spørgsmål gik mest 
på selve materialet – rustfri stål. Richard 
Schlick havde ikke direkte målinger om 
materialets lyddæmpende egenskaber, 
men påpegede, at det var meget let at 
indsætte ekstra lydisolering mellem rum-
mene. Rustfri stål er holdbart, men skulle 
der ske skader fx med påkørsel af vogne 
e.l., så er det meget nemmere at udskifte 
et enkelt panel end at udføre reparatio-
ner på en væg i konventionelt materiale.

Monitorer og meget andet kan indbygges i vægmodulerne, og hele systemet er tilpasset inventar fra Getinge Group, der også ejer firmaet 
Maquet. Farver på mellempanelet hjælper patienter og personale med at orientere sig.

Richard Schlick, Maquet



Sikring

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

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

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

 Velkommen til 
fremtidens hospitalsdrift

Download løsningsguide til sundhedssektoren 
”Hospitalsdrift der skaber merværdi”, og læs mere 
om driftsikre og lønsomme løsninger, helt gratis!
Besøg www.schneider-electric.com/kampagnecenter/dk,  
og tast kampagnekoden 45388p

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

Styring af
serverrum

Bygningsautomatik

Energistyring

Styring af
patientstuer

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

sænke energiudgifterne på hele hospitalet.

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

>  Styr hele jeres miljø med ét system, og få bedre 
patientkomfort, sikkerhed og sikring.
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Styr spændingen og få 
energibesparelser
Adm. dir. Kenn Andersen fra PSS Energy A/S fortalte om hvordan man kan opnå en god spændingskvalitet 
og de store energibesparelser, men også om, at en højere spænding forkorter levetiden af meget af det 
tilsluttede udstyr

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Før 1993 havde vi 220V i vore stikkon-
takter, men det år ændrede man spæn-
dingen til 230V. Normen dengang var 
230V plus 6 pct. eller minus 10 pct. I 
2011 ændrede man igen loven, men man 
havde lov til at øge spændingen 10 pct.

– I realiteten må forsyningsselska-
berne levere en spænding til forbrugerne 
og herunder hospitalerne der svinger fra 
207V til 253V. Alt det udstyr vi forbinder 
til vor installation skal således kunne fun-
gere i dette spændingsinterval.

Vor erfaring er, at når vi måler spæn-
dingsniveauet rundt omkring i Danmark, 
ligger det typisk fra 225-245V. Årsagen 
til at ændringen skyldes fl ere forhold. 
Der sker en harmonisering mellem lan-
dene i Europa og andre lande vi udveks-
ler energi med.

Desuden ønsker man at trække mere 
energi ud af det eksisterende net. Det 
er ligesom når man ønsker mere vand. 

Enten kan man sætte en større slange på 
eller sætte trykket op. Derfor har vi en 
stigende spænding i Danmark. Ser vi ud i 
fremtiden, tyder alt på, at denne stigning 
vil fortsætte.

Kan man spare energi ved at kontrol-
lere spændingen, spurgte Kenn Ander-
sen og svarede selv: Ja, det kan man. 
Det tyske institut VDE står bag en masse 
analyser, der viser, at man skal dele en 
bygning op i tre kategorier:
1. Det spændingsafhængige forbrug
2. Det amperekonstante forbrug
3. Det energikonstante forbrug

Kun på det spændingsafhængige for-
brug kan man spare energi ved at styre 
og kontrollere spændingen, fastslog 
Kenn Andersen. Derfor er det vigtigt, 
når man skal vurdere potentialet for en 
energibesparelse, at man ved, hvor stor 
en andel af bygningens forbrug, som er 
spændingsafhængigt. Det er afgørende 
sammen med spændingsniveauet.

Forkortet levetid på udstyr

Der er rigtigt meget udstyr, som er pro-
duceret til 220V og får det 220V, bru-
ger det præcis den mængde energi det 
er konstrueret til at bruge, men stiger 
spændingen, bruger det mere energi. 
Stiger spændingen meget, bruger det 
meget mere energi.

Effektforbruget stiger og levetiden bli-
ver forkortet. Falder spændingen bruger 
det tilsvarende mindre energi og leveti-
den forlænges. Kenn Andersen gav med 
udgangspunkt i VDEs analyser et slå-
ende eksempel på en skole, der er byg-
get mellem 1987 og 2000 med et årligt 
forbrug på 500.000 kWh.

De 30 pct. svarende til 150.000 kWh 
kan man ikke gøre noget ved, fordi det 
ikke er spændingsafhængigt udstyr, men 
de 70 pct. svarende til 350.000 kWh kan 
optimeres. Ved at regulere spændingen i 
sådan en type installation opnås en sam-
let energibesparelse på 12 procent, så 
man samlet set sparer 8,4 procent at det 
totale, årlige forbrug på skolen.

Lysrørsarmaturer med magnetisk for-
kobling, motorer uden frekvensomfor-
mer og pumper er spændingsafhængigt 
udstyr. De laves ikke mere, men der sid-
der rigtigt meget at dette gamle udstyr. 
Når vi er ude, sidder der omkring 40 
pct. spændingsafhængigt udstyr. De kan 
opnå 6-8 pct. i energibesparelse.

Skal P-kældre med et hav af armatu-
rer vælge at udskifte dem til moderne 
eller regulere på spændingen, det er 
en balance. Skal man se om dette giver 
mening på ens egen installation, må man 
screene bygningen og sammen med de 
driftsansvarlige klarlægge, hvad de har 
tænkt sig at gøre. Man skal kun vælge 
disse løsninger der, hvor det giver me-
ning, lød Kenn Andersens budskab.

Vi opsamler en masse data og fore-
tager en bygningsscreening for at fi nde 
ud af, hvor stor en andel af energifor-

Kenn	  Andersen	  -‐	  PSS	  Energy	  Group	  

Forskydningerne af kurverne viser, hvor meget spændingen i stikkontakterne hos Slots 
og ejendomsstyrelsen varierer over døgnet i Slotholmen i det indre København. For høj 
spænding i forhold til det, som det opkoblede udstyr er konstrueret til, forkorter helt klart 
udstyrets levetid, fastslog Kenn Andersen.
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bruger, der er spændingsafhængigt. I 
København varierer spændingen fra 228 
til 238V over døgnet. Når der er stor be-
lastning i et område, er spændingen lav 
og når store brugere lukker ned, hæves 
spændingen atter.

Tre koncepter for reguleringen

PSS Energy kører med tre koncepter for 
spændingsregulering, oplyste Kenn An-
dersen:
1.  En almindelig tranformer, hvor sekun-

dærsiden er et produkt af primærsi-
den. Dem bruger vi til ikke-kritiske 
installationer, der kunne være p-huse 
og kældre eller lys i haller. Her har vi 
ikke altid styr på, om sekundærspæn-
dingen kommer under 207V.

2.  Spændingsstabilisering, hvor vi fast-
lægger sekundærsiden og stabiliserer 
den uanset, hvordan primærsiden va-
rierer.

3.  Spændingsstabilisering og optime-
ring, der regulerer de tre faser og sik-
rer, at der altid er samme spænding på 
faserne, så nulpunktet fastholdes og 
ikke afsætter unødigt varme og der-
med energi i installationen samt at nul-
strømme reduceres.

– Når vi har lavet disse installationer, skal 
vi gerne kunne påvise, at vi har opnået 
den lovede energibesparelse. Den måde 
vi gør det på er, over typisk 7-14 døgn, 

at sætte vort anlæg i testmode, der hvert 
35. minut regulerer spændingen ned til 
det fastsatte niveau, 35 minutter senere 
op til forsyningsspændingen, derefter 
ned igen osv.

Vi tager det samlede forbrug i normal-
forsyningen over perioden og sammen-
ligner med forbruget i den optimerede 
periode. Forskellen udgør besparelsen 
ved at regulere spændingen. Vi måler ef-
fekten der tages ud af installationen ved 
den høje spænding og effekten ved den 
optimerede spænding.

Ud over besparelser ved at kontrollere 
spændingen, har man levetidsforlæn-
gelse på udstyret. Når spændingen i Kø-
benhavn varierer med 10V over døgnet, 
det klart, at hvis udstyret er produceret 
til 230V og ofte udsættes for en spæn-
ding på 238-240V, er det levertidsforrin-
gende, fastslog Kenn Andersen.

Skift dårlige lysanlæg ud

Lysanlæg og teknikrum udgør en stor del 
af vore bygningers energiforbrug. Har 
man et nyere belysningsanlæg, der teg-
ner sig for en stor andel af det samlede 
forbrug, er det ikke denne løsning man 
skal lave.

Når vi kommer ud og ser på installa-
tionerne og der er et ringe belysningsan-
læg, så anbefaler vi at man bruger pen-
gene på et nyt belysningsanlæg. Mange 
belysningsanlæg kan ved at få skiftet 

rørene og vasket skærmene og reguleret 
spændingen give en rigtig god løsning.

Har man et meget ringe belysningsan-
læg anbefaler vi at man bruger pengene 
på et nyt. Ofte står en skole med pro-
blemet, at den kun er åbent et vist antal 
timer i døgnet, så det vil tage mange år 
at tilbagebetale et LED-belysningsanlæg 
tilbage, men kun 4-5 år at betale vor løs-
ning tilbage. Så vil skolen ikke skifte an-
lægget de næste 6-8 år kan det være en 
rigtig god løsning af gøre det her.

PSS Energy og ABB har samarbejdet i 
halvandet år for at forbedre spændings-
kvaliteten med hver deres ekspertise.

Adm. dir. Kenn Andersen fra PSS Energy 
A/S gav eksempler på, at man kan spare 
8-12 pct. af sit energiforbrug ved at få styr 
på spændingskvaliteten.
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Få styr på uønskede harmoniske 
strømme og spændingskvaliteten
Harmoniske strømme skaber driftsforstyrrelser, men aktive filtre, spændingsstabilisering og UPS-anlæg kan 
løse problemerne effektivt, fastslog produktchef Rasmus Theill fra ABB Power Quality

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Al elektronisk udstyr forstyrrer spæn-
dingskvaliteten og i grelle tilfælde kan 
den smukkeste sinuskurve bliver vredet 
fuldstændig ud af facon. Derved opstår 
der energitab og følsomt udstyr på ho-
spitaler kan give helt misvisende resul-
tater.

Derfor gælder det om at reducere for-
styrrelserne og få styr på spændingskva-
liteten, men der er meget at tage højde 
for i en kompleks installation, fremgik det 
af produktchef Rasmus Theills gennem-
gang af problemerne i hospitalsinstalla-
tionerne og deres løsning.

God spændingskvalitet er når der er 
et lille reaktivt effekt behov, det vil sig 
en Cos Phi på mere end 0,9, en THDV, 
Total harmonisk spændingsforstyrrelse, 
på mindre ned 5 pct., en THDI, Total har-
monisk strømforstyrrelse, på mindre end 
10 pct. og en symmetrisk belastet fase-
strøm, så nul-strømme undgås.

Rasmus Theill viste eksempler på 
dårlig spændingskvalitet med stærkt 
forvrængede 50 Hz sinuskurver og for-
ringet powerfaktor der ligger under Cos 
phi, hvilket betyder at en sådan instal-
lation forbruger væsentligt mere strøm 
end nødvendigt.

– På et sygehus med mange harmo-
niske forstyrrelser, vil de medføre, at 
nødgeneratoren ikke kan starte op eller 
vil køre ekstremt dårligt. Frekvensen kan 
gå igennem 0-gennemgangen selv om 
det ikke er meningen, hvilket betyder, 
at generatoren pludselig kan starte op 
og lukke ned igen. Derfor er det meget 
vigtigt, at man tager højde for dette, når 
man dimensionerer og drifter installatio-
ner på hospitalerne, sagde han.

Langt fra det optimale

De gældende standarder og regler fin-
des blandt andet i rekommandation 16 
(EN50160) fra Dansk Energi, der beskri-
ver grænseværdierne for de harmoniske 
spændinger, men disse grænseværdier 
er meget sjældent overholdt i sygehu-
senes installationer, understregede Ras-
mus Theill.

– Kravene gælder på forsyningssiden, 
men i princippet kan forsyningsselskabet 
føre en forvrænget installation frem til 
sygehuset, der overholder grænsen på 8 
pct. for den samlede spændingsforstyr-
relse, så bidrager sygehuset med blot 0,1 
pct., har det overskredet grænserne og 
risikerer driftsvigt, energitab, forringet 
levetid og overophedning af komponen-
ter etc., sagde han.

Alle ønsker LED og den eksisterende 
belysning skiftes, hvilket er godt energi-
mæssigt, men det giver uventede pro-
blemer, da LED levere THDI strømfor-
styrrelser. Den 3. harmoniske skal være 
mindre end 86 pct., hvilket er ekstremt 
meget harmonisk strøm.

Da effekten er meget lav, typisk 1 
watt, udgør det en mindre strøm på en 
hovedtavle på 1000 ampere, men har 

man meget LED, er 86 pct. pludselig me-
get, så derfor bliver man nødt til at tage 
højde for disse forhold.

Når man dæmper LED, kompaktlys-
stofrør og energisparepærer, kan man 
se, at ikke alle fabrikater overholder 
grænseværdierne. Når vi dæmper den 
3. harmoniske 90 grader, er vi allerede 
over grænseværdien på de 86 pct. Når 
vi dæmper til 135 grader, når vi op på 
næsten 100 pct. harmonisk strøm. Det 
samme gælder for kompaktlysstofrør. 
Derfor bliver man nødt til at tage højde 
for det, når man energioptimerer, bygger 
om eller nyt for at undgå driftsforstyrrel-
ser, advarede han.

Danmark og Europa har en grænse-
værdi på 8 pct., men ABB anbefaler at 
designe THDV til maksimalt 5 pct., som 
er kravet i resten af verden. De nuvæ-
rende 8 pct. er en høj spændingsfor-
vrængning, vurderede Rasmus Theill.

Elektronik, forstyrrelser og filtre

Al elektronik med elektronisk forkobling 
som LED-lys, genererer en transient på 
en almindelig 50 Hz sinuskurve, hvilket 
udgør en harmoniske strøm. 

Den største synder til energitab er fre-
kvensomformere, der typisk genererer 
meget 5. og 7. harmonisk støj, der ligger 
i mod-moment til driftmønstret. En mo-
tor vil prøve at trække den modsatte vej. 
En pumpe på 250 kVA kan måske kun 
yde 200 kVA, på grund af modmomentet 
fra fx frekvensomformere, men filtre kan 
løse problemerne.

ABB sælger en række filtre, der kan 
eliminere forstyrrelser og genoprette 
spændingskvaliteten. Med et aktivt filter, 
kan man således aktivt gå ind, vælge og 
fjerne aktive, harmoniske strømme og 
forstyrrelser, der ønskes, og montagen 
er ganske simpel, sagde han.

– Man laver en strømtransformermå-
ling og monterer filtrene på de tavler, 

Dansk Energi, der beskriver grænseværdi-
erne for de harmoniske spændinger, men 
disse grænseværdier er meget sjældent 
overholdt i sygehusenes installationer, un-
derstregede Rasmus Theill fra ABB. Fortsættes side 18
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man ønsker at eliminere forstyrrelserne i, 
fx hovedtavlen eller man kan nøjes med 
et mindre anlæg på en undertavle, der 
eksempelvis forsyner et ventilationsrum 
med store frekvensomformere. 

Rasmus Theill viste med et EKG-dia-
gram fra et hospital, hvor meget af for-
styrrelserne er dæmpet med et filter så 
der opnås en næsten ren sinuskurve. Ud-
styr som MR- skannere og EKG-diagram-
mer kan ikke tåle spændingsforstyrrelser, 
der er skabt af de harmoniske strømme 
og kan give misvisende målinger. De 
kan også alvorligt forkorte levetiden på 
eksempelvis hospitalernes lyskilder og 
elektronisk udstyr.

– På Kolding Sygehus havde man 
en meget stor spændingsforstyrrelse, 
så måleinstrumenterne faldt ud og gav 
forkerte målinger. ABB lavede en spæn-
dingskvalitetsanalyse, hvor vi fandt ud 
af, at en ventilationstavle var sat på en 
undertavle. Vi installerede et 60 ampere 
filter og fjernede de harmoniske forstyr-
relser, og så kørte det hele igen, sagde 
han.

Grunden til, at man ikke altid kan 
fjerne hele spændingsforstyrrelsen er, 
at noget kan være påført udefra af for-
syningsselskaberne, uddybede Rasmus 
Theill.

UPS-anlæg og 
spændingsstabilisering

ABB har hele porteføljen af traditionelle 
UPS fra en enkelt pc til et komplet data-
center, men det er ikke altid nødvendigt 
med et UPS-anlæg. I nogle tilfælde kan 
det være langt billigere driftsmæssigt at 
spændingsstabilisere på ikke kritisk last:

– Vi kan booste det spændingsdyk der 
måtte opstå. 90 pct. af de udfald hospi-
talerne oplever, skyldes spændigsdyk og 
ikke totale udfald, som er meget sjældne 
i Danmark. Vi kan sikre fuld korrektion 
på 40 pct. spændingsdyk på alle tre faser 
og 60 pct. på enfaset.

Dette type anlæg kræver ikke service 
som et traditionelt UPS anlæg, da der 
ikke er batterier, så det kan i mange til-
fælde være langt billigere end at inve-
stere i UPS, der fylder, koster og er dyrt 
at servicere.

Vor spændingsstabilisator registrerer 
inputtet og booster spændingen uden 
at forstyrre driften. Spændingsdyk varer 
typisk op til 300 millisekunder i snit, og 
de fleste er overstået på mindre end 100 
millisekunder.

ABB har lige solgt to spændingssta-
biliserende anlæg på hver 300 kVA til 

MR-kræftskannere til Samsung Medical 
Center. Udstyr, der er ekstremt følsomt 
over for spændingsforstyrrelser, kan der-
for sikres billigt ved hjælp af spændings-
stabilisering.

ABB har mange valgmuligheder i UPS 
til fx OP-stuer, der sikrer driften bedre 
end spændingsstabilisering ved at klare 
komplette strømnedbrud i installatio-
nen. Det, man skal være opmærksom på, 
når man køber eller dimensionerer UPS 
er, at de alle har et maksimum for, hvad 
anlæggene kan tåle som følge af har-
monisk strøm. Et almindelig UPS har en 
crest faktor på 3:1. Mange harmoniske 
strømme kan ødelægge inverteren i UPS 
anlægget og i værste fald lægge lasten 
ned. Derfor er det vigtigt at have styr på 
sin spændingskvalitet.

Mange overvejelser

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvordan 
man ønsker sin UPS installeret redun-
dansmæssigt. ABB har modul opbyg-
gede UPS anlæg som sikre redundans 
og driftsikkerhed samt minimale service 
og nedetider grundet on-line hot swap 
muligheder. Med hot swap funktionen 
er det muligt at udskifte fejlbehæftede 
moduler og udføre service mens anlæg-
get er i drift. ABB gav også løsninger på 

bedst mulige løsninger på opbygning af 
redundante anlæg.

De danske hospitaler har almindelige 
online UPS med batteribackup. ABB har 
også offline-UPS, en single conversion 
UPS. Vi har ingen ensretter, men en in-
verter, så i normale driftssituationer vil en 
tavle, som man vil UPS-sikre, køre uden 
om UPSen og i tilfælde af udfald eller 
transient, går UPSen ind og tager over.

Det gør disse UPSer på under 1,4 
millisekund. Det er så kort, at ingen last 
falder ud. Det er langt billigere end en 
online-UPS servicemæssigt, men batteri-
tiden er reduceret til typisk 10 minutter. 
Det kan være en langt billigere og nem-
mere løsning, hvis man ikke har brug for 
de lange batteritider.

Offline-UPSens effektivitet ligger 
oppe på 99 pct. og en traditionel UPS 
på 95-96 pct. med mindre den kører i 
eco-mode, der hæver effektiviteten til 
98 pct., men det svarer til at den kører 
offline. Derfor er der meget at tænke 
over, når man skal anskaffe eller udvide 
sit UPS-anlæg, sagde Rasmus Theill.

THDI = 25,1% er ikke 
god spændingskvalitet 

THDV = 14% er ikke god 
spændingskvalitet 

Cos Phi = 0,98 

PF = 0,94 
Eksempel: 

Varmepumper 
med AC- drev 

Spændingsforstyrrelser 

Spændingskvaliteten er langtfra som den burde være, her ses eksempler på hvor forstyrret 
en sinuskurve kan blive af eksempelvis opkoblet elektronik som kan være ganske almin-
delige LED-lyskilder på hospitalerne. Det kan skabe et unødvendigt højt energiforbrug og 
forstyrre det medicotekniske udstyr.

– På Kolding Sygehus havde man 
en meget stor spændingsforstyr-
relse, så måleinstrumenterne faldt 
ud og gav forkerte målinger.
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Bæredygtighed i top tre 
på chefernes hitliste
»Vores drøm er, at vi kunne lukke i morgen, og at vores tanker blev fuldt indarbejdet i bygnings-
reglementet«

AF joUrnALiST gorDon vAhLe, 

SciencejoUrnALiST.Dk

Sådan indledte John Sommer sit indlæg 
på FSTAs årsmøde. Det var naturligvis 
ikke sin arbejdsplads, MT Højgaard, han 
talte om, men den non profit-organisa-
tion på hvis vegne han talte: ’Green Buil-
ding Council Denmark’.

Organisationen, der er stiftet i 2010 
af byggeriets parter og har 221 medlem-
mer, arbejder blandt andet for at etablere 
en certificeringsordning for bæredygtig-
hed i byggeriet. Og John Sommer ind-
ledte sit foredrag med at ridse op, hvor-
for det er så vigtigt, at bæredygtighed 
bliver prioriteret.

– Vi ser allerede temperaturstignin-
ger, og den seneste klimarapport fra FN 
peger på en temperaturstigning på op 
4,8 grader i dette århundrede – vel at 
mærke, hvis vi bremser op nu. Vi er al-
lerede kørt så langt, at vendingen bliver 
dramatisk, og hvis vi bare kører videre, 
må vi til sidst udføre en katastrofeop-
bremsning, billedgjorte John Sommer 
den aktuelle situation.

Bygge & Anlæg er storforbruger 
af ressourcer

Han mente dog, at der var tegn på, at 
klimasnakken snart ville blive afløst af 
handling:

– KPMG peger på, at der er en tæt 
sammenhæng mellem temperaturen og 
bruttonationalproduktet – for hver grad 
temperaturen stiger, falder BNP på glo-
balt plan med 1 procent. Sådanne infor-
mationer er afgørende i erhvervslivet, og 
halvdelen af alle topchefer i USA har nu 
bæredygtighed i top tre på deres priori-
teringsliste, viser en undersøgelse, som 
konsulentvirksomheden McKinsey har 
foretaget, og som er refereret i ugebre-
vet ’Mandag Morgen’.

Erhvervslivet generelt er ved at blive 
opmærksomt på konsekvenserne af et 
fortsat overforbrug af ressourcer. Men 
faktisk er det netop bygge- og anlægs-
sektoren, der for alvor kan gøre en ind-
sats, fremgik det af de oplysninger, John 
Sommer havde med:
•	 	B&A står for 42 % af energiforbruget i 

EU
•	 	B&A er ansvarlig for 35 % af CO2-ud-

slippet i EU
•	 	B&A står for 40 % af verdens materiale-

forbrug
•	 	B&A generer 25-30 % af affaldsmæng-

den i EU

– Læg dertil, at vi tilbringer 90 procent 
af vores tid i bygninger, og at deres ud-
formning og indeklima påvirker vores 
velbefindende, indlæring og produktivi-
tet markant. Derfor har bygningers ud-
formning en kolossal betydning for såvel 
klima og miljø som for samfundsøkono-
mien…

Certificering hvordan? 

Alt i alt er der masser af grunde til at 
gøre byggerier og bygninger mere bæ-
redygtige, og Green Building Council 
Denmark påpeger, at en bæredygtig-
hedscertificering er én af vejene frem. 
Men hvilken vej skulle man gå, og hvilke 
standarder skulle man vælge?

Der var mindst fire forskellige mu-
ligheder, og efter at flere interessenter 
havde vurderet de forskellige eksiste-
rende systemer, valgte GBC Denmark at 
arbejde videre med det tyske DGNB – 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen – men i en særlig dansk udgave, 
der hedder DGNB Denmark. Certifice-
ringsordningen blev lanceret på en kon-
ference i maj 2012.

– Vi valgte DNGB, fordi systemet ta-
ger hensyn til helheden – herunder to-
taløkonomien. En certificering skal give 

økonomisk mening – ellers bliver det op 
ad bakke at få nogen til at gennemføre 
den, begrundede John Sommer valget.

Points for helheden

I praksis virker DGNB-systemet som et 
pointsystem, hvor bæredygtige tiltag in-
den for fem hovedpunkter gives points 
alt efter hvilke tiltag, der er realiseret. 
Modellen sikrer, at der kommer et bredt 
fokus på bæredygtighed. Et byggeri kan 
ikke blive miljøcertificeret ved at udføre 
ét spektakulært tiltag inden for ét om-
råde, men kun hvis indsatsen spredes 

over flere områder. Et byggeri skal opnå 
mindst halvdelen af alle de points, der er 
mulige, for at kunne blive ”bronze”-certi-
ficeret. Sølv kræver 65 %, mens der skal 
sættes kryds ved 80 % for at få et certifi-
kat af guld.

DGNB-systemet sikrer, at der er fokus 
på:
Miljømæssige faktorer (tæller 22,5 %). 
Det er forhold, som at byggeriet er ener-
gieffektivt, at der er brugt fornybare 
materialer, at klimapåvirkningerne er mi-
nimeret, at der er taget hensyn til regn-
vand og biodiversiteten i området.

Økonomiske faktorer (tæller 22,5 %). 
Levetidsomkostningerne skal optimeres 
– det betyder blandt andet, at commis-
sioning skal dokumenteres. Byggeriet 
skal være fleksibelt og robust og dermed 
sikret mod fremtidige –miljøbelastende 
– ombygninger. Der gives fx også point 
for projekteringen, hvis den fungerer i en 
integreret designproces, så komponen-

John Sommer, MT Højgaard
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GCE HEALTHCARE

MEDIUNIT - NYT GASUDTAG FRA GCE

A MATTER OF LIFE

Vi har i mere end 30 år produceret 
disse produkter, og vi er nu på 
næsten alle hospitaler i Danmark. 
Vi har stor viden og erfaring i at 
udvikle denne type produkter, og 
GCE MediLine opfylder kravene 
til høj sikkerhed, præcision og 
hygiejne.  

Sikkerhed har højeste prioritet, så 
derfor er vores motto ”Security in 
Action” 

Da vi hele tiden udvikler på nye 
løsninger vil vi gerne vide mere 
om kundernes behov og ønsker. 
Klassiske produkter som MC25, 
MC70 og MC80 suppleres nu 
med vores nye gasudtag 
MediUnit og senere med en helt 
ny gas alarm. 

Måske et af disse produkter kunne 
være af interesse for dig? Snart 
lancerer vi også en smart konfi-
gurator, hvilket er meget nyttigt, 
når hele Central gassystemet skal 
planlægges. 

Fordele for dig
Vi stiller vores repræsentanter, 
teknisk support og service til din 
rådighed, med det mål at udvikle 
et partnerskab, der giver mange 
fordele for dig. Så ring til os næste 
gang du har brug for udstyr eller 
hjælp til dit Medicinske Central 
Gassystem.

GCE MediLine er vores udstyr til håndtering af det Medicinske 
Central Gassystem. 

TAK FOR FSTA ÅRSKONFERENCE
Vi vil gerne takke alle, der besøgte os 
på FSTA  Årskonference i Kolding 22-24 
September. 
Vinderen af vores konkurrence blev  
Sven Gram fra Alectia, Tillykke til dig! 

Hvis du ikke nåede at tale med os i løbet 
af konferencen, men ønsker at vide 
mere om GCE og vores produkter bedes 
du kontakte:

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

Med GCE´s store erfaring indenfor gashåndteringsudstyr lanceres nu et nyt medicinsk gasudtag som vi har valg at 
kalde MediUnit. MediUnit ersatter vores nuværende gasudtag MC70

Et stilrent kvalitetsprodukt det gør det enkelt for brugeren

● Let til og frakobling af medicinsk udstyr
● Stilrent design med tydelig farvekodning
● Let at rengøre, designet til medicinsk brug

● Enkel installation til indbyg og undvendig montage
● Let at servicere
● Alle komponenter er langtids testede iht. ISO-Standard og lokale
     nordiske standarder
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ter er til stede, når vigtige beslutninger 
skal tages.

Sociale og funktionelle faktorer (tæl-
ler 22,5 %). Ud over et godt indeklima, 
som i sig selv sikrer en større produktivi-
tet – og dermed mindre miljøbelastning 
pr. arbejdstime – gives der point for ”vi-
suel komfort”, arkitektur, farver og kunst 
og mulighed for, at medarbejderne selv 
kan styre temperatur, solafskærmning 
mv. De sociale og funktionelle faktorer 
spiller ikke alene ind på medarbejdernes 
effektivitet, men for hospitalernes ved-
kommende skaber trivsel i sig selv også 
kortere indlæggelsestider, bedre helbre-
delse mv. Derfor tæller disse faktorer lige 
så meget som de øvrige. 

De tekniske faktorer (tæller 22,5 %). 
Klimaskærm skal være optimeret, alle 
fl ader rengøringsoptimeret og brandfor-
hold, akustik i orden og det samme skal 
mange andre tekniske forhold.

Procesfaktorer (tæller kun 10 % – fordi 
byggeprocessen jo afsluttes og derfor 
kun belaster omgivelserne i en afgræn-
set tidsperiode). Bæredygtighed skal 
tænkes ind allerede i forberedelsen og 
planlægningen af byggeriet. Der skal 

være konkurrence på løsningerne, så de 
løsningsforslag med mest bæredygtig-
hed kan vælges.

En sjette faktor, nemlig selve bygge-
grundens beliggenhed undersøges 
også for fx, hvor meget transport der er 
nødvendigt, risiko for oversvømmelse 
m.m., men denne faktor tæller ikke med 
i selve pointsystemet, fordi byggegrun-
den ofte er givet på forhånd – uden at 
byggeriets parter har mulighed for at på-
virke den.

Hospitaler i pilotfasen

Certifi ceringskravene for hospitaler er 
endnu ikke færdigformulerede, mens 
kravene for kontorbyggerier, etageboli-
ger og hele bydele er klar. John Sommer 
var bevidst om, at kravene til hospitalers 
bæredygtighed er meget anderledes 
end kravene til fx boligbyggerier, men 
kunne oplyse, at fem hospitaler i øjeblik-
ket deltager i et pilotprojekt med henblik 
på en ”prøvecertifi cering” i slutningen af 
’15. Inden for beslægtede områder har 
sundhedscentret i Sunds allerede op-
nået et ”sølvcertifi kat”.

– Og der er mange grunde til, at også 
hospitalsbyggerier skal lade sig bære-

dygtighedscertifi cere, når kravene bliver 
endeligt formuleret omkring 2016. På 
det tidspunkt er mange af de store syge-
husbyggerier godt i gang, men det kan 
stadig nås, påpegede John Sommer.

Han nævnte blandt andet, at hospita-
lerne kan få en systematisk og balanceret 
afstemning af forventninger og ønsker 
om byggeriets performance inden for fx 
økonomi, miljø, teknik, sociale forhold 
og funktionalitet.

– Hospitalerne får også en styret pro-
ces, der sikrer, at projektet ”frontloades” 
med viden. De får en tredjepart til at ve-
rifi cere, at samfundets penge er investe-
ret fornuftigt. De får en oplagt mulighed 
for at kommunikere bæredygtigheden i 
projektet og dermed ”brande” byggeriet 
og hospitalet – også i udlandet. De får et 
værktøj til at fastholde og styre de valgte 
løsninger. Og de får et katalog over opti-
meringsmuligheder og gevinster på alle 
bæredygtighedsparametre, og derved 
minimeres risikoen for, at nogle mulighe-
der overses.

– Så jeg regner med, at I nu har fået en 
forståelse for, hvorfor bæredygtighed og 
senere certifi cering vil være en god idé. 
Det er ikke bare for miljøets skyld. Det 
sikrer også en bedre totaløkonomi i byg-
geriet, sluttede John Sommer. 

Du kan få yderligere information om certifi ceringen på dk-gbc.dk og gode råd om bæredygtighed på: 
dk-gbc.dk/publikationer/mini-guide-til-dgnb.aspx

Den måske vigtigste planche 
i John Sommers præsentation 
viser, at der skal en bred ind-
sats til fra alle ”bladene” for at 
få et bæredygtighedscertifi kat.
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– Ny proaktiv overvågning baseret på Big Data
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Beredskabskrav til  
IT-infrastrukturen
Faruque Sayed fra Team Consultants talte om beredskab og IT-infrastruktur, normer ved implementering og 
om, hvordan processen integreres i organisationen.

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

– Sygehusberedskabet er afhængigt 
af – selv om mange ikke tænker på det 
– IT-beredskab. Men IT bliver også un-
derstøttet af infrastrukturen ned til ba-
sale strømforsyning, netværk. I nogle 
regioner er tæt på 90 pct. af patientbe-
handlingen afhængig af en trådløs Wi-
Fi-forbindelse i lokalerne. Inden for det 
offentlige ser man mange gange, at der 
etableres IT beredskab, fordi revisionen 
har anbefalet det. Man udarbejder en 
beredskabsplan på papiret, men i bund 
og grund holder det ikke, for den har 
ingen kobling til IT eller infrastrukturen, 
fastslog Faruque Sayed. Man opfylder 
måske nogle udefra kommende krave 
eller anbefalinger, men planen kan ikke 
aktiveres når der opstår et behov. Man 
opbygger og opnår kun en falsk tryghed!

Man bør se på, hvem der er afhæn-
gige af IT-understøttelse. Forretnings-
områderne skal understøttes af IT-
bredskabet. Faruque Sayed opridsede 
4 fokusområder for IT-beredskabet og 
fandt ”readiness program” eller parat-
hedsprogram er en mere præcis dæk-
kende betegnelse end IT-beredskab. 
Fokusområderne var:

1.  Sandsynlighold for nedbrud og drifts-
forstyrrelser

2.  Forretningsmæssige konsekvenser af 
nedbrud og driftsforstyrrelser

3.  Organisationens arbejde med normali-
sering af driftsprocesserne

4.  Overholdelse af politiske krave og for-
ventninger fx patientsikkerhed

– I den offentlige sektor kommer hele 
tiden diverse krav, mange gange politisk 
motiveret, fra højre og venstre, fx krav 
om screening af befolkningsgrupper for 
diverse sygdomme, og så hjælper det 
ikke, at IT ikke kan følge med kravene, 
sagde han.

Business Continuity 
Management (BCM)

Hvad er BCM, spurgte Faruque Sayed og 
uddybede begrebet som et overordnet 
beredskab, der fungerer som en paraply 
for alle de underliggende beredskaber. 
BCM er fastlagt i normen BS 25999-
1:2006 der har to dele, hvoraf del 1 inde-
holder anbefalingerne og del 2 det, der 
skal til for at opfylde kravene. I 2012 kom 
yderligere DS/ISO 22301 og 22313 for 
henholdsvis krave og vejledninger.

– Baggrunden for BCM er, at man i 
to årtier har snakket om at sikre et over-
ordnet beredskab, der dækker alle de 
andre former for beredskab. Inden for 
det offentlige handler det om service, 
og mange i det offentlige nærer modvilje 
mod betegnelsen ”business” i denne 
sammenhæng, pointerede han. Uagtet 
benævnelsen, det dækker de samme 
elementer for beredskab.

– Uanset hvor tingene sker, påvirkes 
den brugerorienterede forretning, for 
sygehusenes vedkommende patientbe-
handling. Det væsentligste formål er at 
komme tilbage til normalsituationen og, 
hvis man ikke kan, hvor lidt man kan nø-
jes med at forbedre for at kunne afblæse 
en krise og komme videre. Faruque Sa-
yed uddybede begrebet IRBC eller ICT 
readiness for business continuity, parat-
hed for at understøtte kerneydelsen. Det 
hviler på standarderne BS 25777og DS/
ISO 27031:2011, sidstnævnte, readiness 
for business continuity, er adopteret 
fuldstændig i Dansk Standard.

– Man kan implementere standar-
derne i vilkårlig rækkefølge for de er 
opbygget efter samme principper og 
komponenter, understregede han. Mer-
ningen er, at man skal fortsætte i en kon-
tinuerlig forbedring af processen efter 
fremgangsmåden plan-do-check-act-
princippet.

Når man tænker på BCM, skal man 
fokusere på alle de underliggende bred-

skaber, og herunder også sygehusbered-
skabet. Ansvaret skal være placeret i det 
overordnede beredskab og ikke hos IT, 
fastslog han.

Forskellen mellem IT og BCM er, at 
BCM skal inddrage alle de underlig-
gende beredskabs processer, herunder 
sygehusberedskab og personalerelate-
ret beredskab mm.

Ofte implementerer man krisebered-
skab uden at tænke på, at IT skal under-
støtte. Når man bruger IT-beredskab skal 
man involvere teknikere, driftsfolk, ud-
viklingsfolk og andre der arbejder med 
IT. Glemmer man slutbrugerne i syge-
husene, har man ikke gjort det godt nok, 
men det er symptomatisk for sektoren, 
fastslog han:

– Typisk indkalder man IT folk og så 
snakker nørderne sammen og laver en 
plan, der ikke holder, fordi der skal ske 
en vurdering af, hvordan det påvirker 
sygehusberedskabet, hos slutbrugerne 
og patienterne. Planen skal handle om, 

– Man kan ikke altid sikre sig mod kriser, 
men der kan gøres meget for at afbøde de 
værste virkninger, sagde Faruque Sayed, 
der undrede sig over at den offentlige 
sektor kun i beskedent omfang anvender 
forsikringer.
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hvordan man kommer frem til normalsi-
tuationen efter et nedbrud. Sygehusbe-
redskabet skal understøttes af hele infra-
strukturen for at komme videre.

It-parathedsansvar i 
organisationsstrukturen

It-parathedsansvar placerer man for-
skellige steder i organisationen. Og 
hvem tager ansvaret er afhængig af or-
ganisationens modenhedsniveauet for 
It-parathed. Faruque Sayed fastslog, at 
i en umoden organisation ligger det ty-
pisk højt oppe hos ledelsen. Men det 

bør placeres nede i organisationen hvis 
modenhedsniveauet er tilstrækkeligt, fx 
økonomiafdelingen, produktionen, IT & 
support og lignende.

– En organisations evne til at fortsætte 
sine serviceydelser på et foruddefineret 
niveau under kriser er betinget af, at de 
enkelte dele af organisationen er involve-
ret og spiller sammen i hele beredskabet. 
Evnen til at det overordnede beredskab 
kan fortsætte med at yde service under 
kriser på et hospital afhænger af mindst 
seks komponenter, sagde han og nævnte 
medarbejdere, lokaler, teknologi, data/
services, processer og leverandører.

Forebyggelse det bedste

Man kan eliminere en del af behovet for 
aktivering af beredskabet ved at fore-
bygge, at de uønskede hændelser op-
står. Man kan også reducere effekten 
af disse hændelser, så konsekvenserne 
ikke bliver så fatale som det ellers vil 
være tilfældet. Kriser kan man ikke altid 
forebygge, men man kan gøre organisa-
tionen så robust som muligt og bered-
skabet mere effektiv – og der kommer 
paratheden i billedet.

Der er måske også mulighed for at 
tegne forsikringer og mange steder i 
andre sektorer i Danmark tegner man 
forsikringer. Når forsikringsselskaber 
godkender bygninger, infrastrukturer 
samt parathedsprogram får man lavere 
præmier, sagde Faruque Sayed og un-
drede sig over fraværet af forsikringer i 
den offentlige sektor.

Han viste, at der findes organisationer 
med en struktur, hvor andre afdelinger 
og sektorer hurtigt kan tage over, hvis 
den primære funktion falder ud, så de 
værste virkninger afbødes og et rimeligt 
serviceniveau opretholdes.

– Man er ikke verdensmester fra dag 
1. Og alligevel bør man starte op med 
det mest grundlæggende. Sørge for 
at patientbehandlingskravene til IT og 
basale infrastrukturer er på plads. Der 
er masser af inspirationskilder i diverse 
relevante standarder og sidst men ikke 
mindst der findes også hjælp uden for 
organisationen i form af kompetente og 
certificerede eksterne rådgivere, som 
kan i sidste ende være økonomisk for-
delagtig og betyde en robust paratheds-
proces i organisation.
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UNDERSTANDING IRBC CAPABILITY

…the capability of the organisation to plan for and respond to incidents and 
disruptions, in order to continue services at an ACCEPTABLE PREDEFINED

LEVEL.

In other words:
People
Premises
Technology
Data/Services
Processes
Suppliers

Målsætninger og fokusområder for IT-beredskabet, som de blev ridset op.

”It-parathedsansvar 
placerer man 

forskellige steder i 
organisationen.”



SWISSLOG LEVERER AUTOMATISEREDE LØSNINGER DER 
ØGER EFFEKTIVITETEN OG FORBEDRER PATIENTOPLEVELSEN 
PÅ INNOVATIVE HOSPITALER. 

www.swisslog.com          Telefon  +45 9690 7100

MAKSIMAL PATIENTSIKKERHED
OG ØKONOMISK EFFEKTIVITET
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BIM og den glemte drift
Driften er glemt i BIM, og det skyldes ineffektiv digital praksis, der faktisk er i strid med en af de 
bekendtgørelser, der gælder for byggeri. Vi kan få driften med igen, hvis vi blot ville følge IKT-
bekendtgørelsen til punkt og prikke.

AF joUrnALiST gorDon vAhLe, 

SciencejoUrnALiST.Dk

Hovedbudskabet i Peter Bo Olsens ind-
læg kom på den tiende planche: ”Inef-
fektiv digital praksis!”, stod der – endda 
med et udråbstegn.

Baggrunden var en analyse fra efter-
året 2013. Den viste, at metoden med at 
samle informationer og materiale til den 
kommende driftsorganisation i en IKT-
løsning, hvor der løbende indtastes data, 
er mere ineffektiv end de gamle me-
toder. Det er således mere arbejds- og 
tidkrævende at anvende informations-
teknologi end ikke at gøre det og basere 
sig på standard dokumentation i mapper.

I teorien er en BIM, altså en samlet 
digital totalmodel af et bygningsværk et 
glimrende værktøj. Og i Wikipedias be-
skrivelse af en ’BIM’ hedder det, at ”med 
BIM kan man udnytte informationerne til 
fx simulering af bygningens energifor-
brug … og danne grundlag for drift- og 
vedligeholdelsessystemer”. 

– Det sker bare ikke. For selv om alle 
hospitaler designes digitalt i BIM, er der 
ikke som i udlandet krav om en systema-
tisk indtænkning og samling af informa-
tioner til drift og vedligehold gennem 
geometrien i hospitalets BIM, påpegede 
Peter Bo Olsen fra MT Højgaard.

Løsningen findes i IKT-
bekendtgørelse § 10

– Grunden er ganske enkelt, at bestem-
melsen i IKT-bekendtgørelse 118 § 10, 
stk. 2, afsnit 3) ikke bliver fulgt, påpe-
gede Peter Bo Olsen.

I den glemte paragraf står der helt en-
kelt: (Bygherren skal sikre)… at objekt-
baserede bygningsmodeller afleveres i 
IFC-format. 

Åbne formater kan altså sikre, at kom-
mende driftsmedarbejdere får adgang 
til relevante data om byggeriet på en let 
måde. Den semiautomatiske metode, 
hvor data manuelt indtastes fra BIM i en 

drift- og vedligeholdelsesdatabase, som 
så anvendes i driftens Facility Manage-
ment-system, er endda mere ineffektiv 
end tidligere metoder med drift- og ved-
ligeholdelsesmapper. Men begge meto-
der er underlegne i forhold til, hvad man 
kunne kalde en fuldautomatisk metode, 
hvor data automatisk kan anvendes i Fa-
cility Management-systemerne – fordi 
der bruges åbne IFC-formater.

Krav om BIM bidrager til høj 
kvalitet

MT Højgaard har undersøgt kvaliteten 
af designmaterialet, hvis man følger 
IKT-bekendtgørelsen og anvender IFC-
format.

– Det viser sig, at for 77 procent af 
projekterne kan kvaliteten af designma-
terialet karakteriseres som ”høj”, hvis 
man kræver og bruger IFC-formatet. For 
danske byggeprojekter generelt er det 
kun 37 procent hvor designmaterialet 
har høj kvalitet, oplyste Peter Bo Olsen.

Ud over IFC-formater kræver IKT-be-
kendtgørelsen, at IFC-formatet anven-
des i et ”digitalt samarbejde”. MT Høj-
gaard har undersøgt 153 byggeprojekter 
for ikke bare den oplevede kvalitet, men 
også den faktiske kvalitet. Resultatet er, 
at kvaliteten af designmaterialet målt på 
en række parametre er 49 procent højere 
for projekter, der har fulgt IKT-bekendt-
gørelsens rammebestemmelse, end for 
projekter, der ikke har.

Resultaterne af denne undersøgel-
ser ligger nu som et ’White Paper’ på   
mth.dk.

COBie fører fra BIM til FM

Uanset at der anvendes IFC-standarder, 
så er det ikke altid helt ligetil at over-
føre relevante data fra BIM til de Facility 
Management-systemer, der skal bruges 
af driftsansvarlige, når bygningen tages 
i brug.

Men her peger Peter Bo Olsen på en 
dataprotokol, COBie, som blandt andre 

USA’s forsvar har brugt til at hive data fra 
BIM over i Facility Management-syste-
mer. COBie står for Construction Opera-
tions Building Information Exchange.

– COBie trækker data ud fra BIM i 
Excel-format og sikrer synkronisering 
mellem BIM og Facility Management-
systemet. Det betyder, at driftsopga-
verne kan visualiseres i 3D, og man får 
styr på, hvilke driftsopgaver, der skal 
udføres hvornår. Det viser sig, at COBie 
kan spare ca. 8 procent årligt på vedli-
geholdelsesbudgettet, fordi protokol-
len leverer informationer om udstyr mv. 
billigere end dagens metoder. Data kan 
genanvendes gennem hele bygningens 
livscyklus, og det skaber grundlag for at 
træffe beslutninger omkring driften, der 
sikrer en bedre totaløkonomi, forklarede 
Peter Bo Olsen.

Han sluttede med to sammenfattende 
råd:

Efterlev kravet om IFC-format. Det 
øger byggeriets effektivitet og kvalitet – 
både for bygherren og efterfølgende for 
driftsherren.

Brug COBie-protokollen til at skabe 
de optimale betingelser for et både ef-
fektivt byggeri og en optimal efterføl-
gende drift.

 

Links

http://mth.dk/Metoder/Building-Infor-
mation-Modeling/Download-bim-publi-
kationer.aspx

Peter Bo Olsen, MT Højgaard
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Grundvandslagring kan 
sikre hospitaler store 
besparelser
Hospitaler kan spare helt op til 90 pct. af deres energiforbrug ved at gå fra konventionel køling og 
opvarmning med naturgas og olie til energilagring i undergrunden baseret på ATES (Aquifer Thermal 
Energy Storage) – og varmepumpeteknologien, sagde en førende ekspert Stig N. Sørensen fra Enopsol. 

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Hospitalerne skal også bidrage til at 
gøre samfundet fossilfrit, sådan som 
politikerne har besluttet. De må til den 
tid hverken afbrænde gas, olie eller kul. 
Fjernvarmeværkerne og hospitalssekto-
ren skal derfor allerede nu til at fi nde ud 
af, hvordan de vil omstille til rene ener-
gikilder.

Det fastslog en af de førende eksper-
ter i energilagring, fhv. forsker ved DTU, 

Stig Niemi Sørensen, der driver virksom-
heden Enopsol ApS, som har specialise-
ret sig i at udnytte undergrunden som 
lagermedium til at køle og opvarme store 
bygningskomplekser.

Virksomheden står bag ca. 30 store 
installationer blandt andet hos pum-
pekoncernen Grundfos og Bjerringbro 
Varmeværk, Københavns Lufthavne og 
høreapparatfabrikken Widex. Alle ste-
der sikrer Enopsols installationer store 
og miljørigtige millionbesparelser til kø-
ling og opvarmning.

Enopsol har også været i dialog med 
fl ere af landets sygehuse, og har udført 
meget lovende boringer under Gentofte 
Amtssygehus med henblik på at bygge 
et stort anlæg til energilagring. De fore-
løbige resultater ser lovende ud.

– Hospitalerne kan spare op til 90 pro-
cent af energiforbruget til køling sam-
menlignet med konventionel køling med 
kølekompressorer. Det gør ATES-anlæg-
get til den billigste måde at køle på, som 
vi overhovedet kender. Tilsvarende kan 
de spare op til 75 pct. til opvarmning, 
sagde Stig Niemi Sørensen.

Samlet set kan energiforbruget til kø-
ling og opvarmning med Enopsols ATES-
system reduceres til en femtedel og CO2-
udledningen tilsvarende. Der er tale om 
en velkendt teknologi. Holland har over 
2.000 anlæg, så Danmark halter lidt bag-
efter, fastslog han.

– Det er i energiforliget fra 2013 be-
sluttet at gøre Danmark til fossilfri sam-
fund, og politikerne står meget fast på 
beslutningen, og det kan også lade sig 
gøre. Grundvandslagring er en af me-
toderne. Jeg tror også, at varmepumper 
går en stor fremtid i møde på hospita-
lerne, sagde Stig Niemi Sørensen.

Sådan fungerer ATES-anlæg

Det grundlæggende princip går ud på 
at bore ned i undergrunden og etablere 
både en kold og varm brønd – en såkaldt 
dipol. Om sommeren pumpes vand fra 
den kolde brønd op til køling, mens over-
skudsvarme fra processer, solfangere og 
andre naturlige varmekilder føres ned i 

Funktionsprincip og komponenter
ATES løsningen

WWW.ENOPSOL.COM

1. Grundvandskøling 
(erstatter kølekompressorer og kondensatoranlæg) 

• Grundvandsboringer
• Grundvandspumper
• Varmevekslere grundvand/kølevand
• Energioptimering eks. kølevandssystem
• Styresystem for grundvandsanlæg
• Overvågningssystem
• Myndighedsrapporter

2. Varmepumper 
(erstatter fyringsanlæg og   fjernvarme)

• Termisk udligning af grundvandsmagasin 
• Energioptimering eks. varmesystem

GRUNDVANDSKØLING, -OPVARMNING OG -ENERGILAGRING
Side 4 af 17

Princippet i en ATES-løsning er enkelt: En kold og varm brønd forsyner hospitalet med 
køling og varme sommer og vinter ved at pumpe grundvandet frem og tilbage i brøndene. 
Der kan opnås energibesparelser helt op til 90 pct. i forhold til konventionel produceret køl 
og varme. Fortsættes side 32
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undergrunden i den varme brønd, hvor 
den lagres til senere brug om vinteren.

Det er de grundlagsførende lag af 
sand, kalk og sten, der varmes op eller 
køles ned, mens grundvandet blot er 
energitransportør. Grundvandet køres 
rundt i et lukket kredsløb. Efterhånden 
som energiindholdet i den kolde brønd 
reduceres, vokser energiindholdet i den 
varme og omvendt.

Der er koblet varmevekslere på syste-
met, så grundvandet ikke blandes med 
proces- eller brugsvand. Dette betyder, 
at grundvandmagasinerne er velbeskyt-
tede, og må derfor etableres tæt på drik-
kevandsboringer og i områder med sær-
lige drikkevandsinteresser.

Det skyldes, at der ikke forbruges 
grundvand. Der er ressourcebalance, og 
kulde og varme i undergrunden udlignes 
også hen over året.

Der kan være kort afstand mellem 
brøndene, typisk mindre end 100 meter, 
afhængig af undergrundens beskaffen-
hed. Det betyder intet, at lagene er for-
urenede eller saltholdige.

Ifølge loven må det typisk 9 grader 
kolde grundvand opvarmes til 25 grader 
kortvarigt og til 20 grader over længere 
perioder, mens det må køles ned til 2 gra-
der. Anlæggene er designet til at udnytte 
disse små temperaturforskelle.

Enopsol kan med varmepumper opnå 
høje energibesparelser baseret på de 
små temperaturforskelle. Virksomheden 
har senest fået dispensation til at teste, 

om temperaturen uden risiko kan hæves, 
hvilket vil øge effektiviteten markant.

– Vi er ved at undersøge, om det er 
forsvarligt hæve temperaturen fra 20 til 
30 grader C ved et forsøg på et fynsk 
gartneri. Forsøget udføres på en dis-
pensation sammen med DTU Miljø og I 
Krüger A/S, sagde Stig Niemi Sørensen. 
Perspektivet i det er, at det kan åbne op 
for en bedre udnyttelse af varmepum-
perne og sammen med billige lavtem-
peratursolfangere på systemerne, kan 
varmelagringen blive yderligere effekti-
viseret.

Vindkraft matcher 
grundvandslagring

Stig Niemi Sørensen ser store perspek-
tiver i at kombinere grundvandslagring 
og vindkraft. Problemet er nu, at elpri-
serne med stor produktion fra møllerne 
ikke kan aftages af danske forbrugere, så 
priserne presses i bund, men strømmen 
kunne drive varmepumper døgnet rundt 
og oplagre energien indtil der er brug for 
den – ganske fossilfrit.

Det vil reducere energiforbruget og 
udledningen af CO2 kraftigt, ligesom 
politikernes ønsker, men dette betyder 
også, at der skal åbnes op for at sælge 
varme til fjernvarmeselskaberne. Fjern-
varmeselskaberne er ved at bløde op for 
at modtage overskudvarme, oplyste Stig 
Niemi Sørensen, der forudser en samkø-
ring af driften i fremtiden, således at vær-
kerne også kan købe varmeenergi.

– Vi har fokus på elpriserne og afgif-
terne med varmepumpedrift. Det dis-
kuteres lige nu om PSO’en er lovlig. Et 
fossilfrit samfund vil kræve en stor om-
lægning af energiafgifterne, hvor prove-
nuet skal være neutralt, så jeg tror, vi vil 
se en løbende korrektion af afgifterne de 
næste 20-25 år, sagde han.

Tilbagebetalingen

– Grundvandslagring er en pengema-
skine, forklarede Stig Niemi Sørensen, 
der oplyste, at tilbagebetalingstiden va-
rierer fra 2 til 10 år afhængig af de lokale 
forhold, men 10 år bliver der næppe 
tale om, mente han. Industrien kræver 
typisk en tilbagebetalingstid på under 4 
år, mens fjernvarmeværkerne har et læn-
gere tidsperspektiv.

Den eneste økonomiske risiko hospi-
talerne løber er, at de skal betale for en 
eller to prøveboringer, der måske viser, 
at undergrunden er uegnet, men tabet 
er minimalt. Forundersøgelserne koster 

typisk mindre end 500.000 kr. Er under-
grunden velegnet, kan hospitalerne se 
frem til kæmpe besparelser.

– Vi kan opnå varmeproduktionspriser 
helt ned på 300-500 kr. pr. MWh, og det 
er væsentligt billigere end både olie og 
gas, der koster 850-1.200 kr. pr. MWh, 
så lagring i undergrunden kan konkur-
rere med selv fjernvarme, fastslog Stig 
Niemi Sørensen.

Enopsols projekt på Gentofte Amts-
sygehus finansieres af en særpulje under 
Region Hovedstaden.

Den geniale varmepumpe

Stig Niemi Sørensen gennemgik princip-
pet i varmepumpen, hvor COP-værdi-
erne spiller en central rolle. Den viser, 
hvor godt varmepumpen udnytter den 
tilførte energi. I de bedste tilfælde kan 
pumpen producere fem gange så meget 
varmeenergi, som der tilføres el.

– Anlæggene kan gradvis udbygges i 
takt med behovet og likviditeten. ATES 
er lavteknologi med plastrør i jorden, 
der kan udføres af almindelige VVS-
installatører, understregede Stig Niemi 
Sørensen. Den store knowhow ligger 
i beregninger, konstruktion, styre- og 
overvågningssystemet samt i geologien 
i undergrunden.

Anlæg til grundvandskøling er yderst 
lydsvage modsat kølekompressorer, og 
der er ingen risiko for spredning af le-
gionella, som er et velkendt problem fra 
køletårne i udlandet. Driftsikkerheden 
er høj, og en række danske virksomhe-
der kører udelukkende med ATES anlæg 
året rundt.

– Levetiden for anlæggene er så lang, 
som brøndene kan holde. Vandboringer 
har holdt i 50 år, så levetiden er længere 
end 25 år, og man kan vedligeholde bo-
ringerne ved at rense op. Varmepum-
perne holder typisk i 15 år, og er det 
svageste led i systemet, men priserne er 
faldet, og kvaliteten er høj, oplyste han.

Det er oplagt, at hospitalerne bruger 
grundvandslagring, men det er vigtigt, 
at ledelserne tager ejerskab på projek-
terne, og er med i processen, fastslog 
Stig Niemi Sørensen og tilføjede, at be-
tingelsen for et anlæg er, at der findes 
vandførende lag i undergrunden – helst 
på selve matriklen.

I forbindelse med ny- og ombygninger 
er det mest hensigtsmæssigt, at ATES-
projekter grundet sin kompleksitet og 
nødvendige samarbejde med miljømyn-
dighederne ligger som en bygherreleve-
rance.

Potentialet for energilagring i undergrun-
den er kæmpestort. Teknologien er enkel 
og gennemprøvet, og det er den mest ef-
fektive vej til at opnå det fossilfri samfund. 
Hospitalerne kan opnå meget store bespa-
relser med denne teknologi, fastslog dir. 
Stig Niemi Sørensen fra Enopsol ApS.
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De første 10 år var det svært for Enopsol at få tilladelse 
til disse anlæg, men erfaringerne har været gode og stem-
ningen er vendt: Vi bliver nu inviteret inden for hos kommu-
nerne, fordi de forbinder vore anlæg med store energibespa-
relser og CO2-reduktion.

Kæmpeanlæg i fremtiden

Enopsol har netop idriftsat et 0,5 MW-anlæg på Syddansk 
Universitets nye domicil i Kolding baseret på to boringer, 
der forsyner 10.000 kvadratmeter. ATES-installationen var et 
krav fra bygherren.

Enopsol står bag væsentligt større anlæg, og erfaringerne 
herfra er gode. Til sammenligning er anlægget i Københavns 
Lufthavne i Kastrup på 5MW. Københavns Lufthavne har 
fået 5 kolde og fem varme brønde, der sikrer en behagelig 
temperatur sommer og vinter overalt i lufthavnens termina-
ler.

Høreapparatvirksomheden Widex er et CO2-neutralt byg-
geri, der i 4 år har kølet og opvarmet 36.600 kvadratmeter 
domicil uden andre energikilder. Widex har fået en 90 pct. 
besparelse på køling og 60 pct. på opvarmning sammenlig-
net med naturgas. Samtidig spares miljøet for et årligt udslip 
på godt 1000 tons CO2.

I Bjerringbro forsynes Grundfos fra Bjerringbro Varme-
værk, der modtager pumpekoncernens overskudvarme, og 
oplagrer den i undergrunden. Anlægget leverer op til 5200 
MWh varme og køl, og sparer miljøet for 1900 tons CO2 år-
ligt. Virkningsgraden ventes i det nye 2. driftsår forbedret til 
85 pct.

Stig Niemi Sørensen tror på, at antallet af anlæg vil vokse 
kraftigt i de nærmeste år fra de nuværende 25-30 installa-
tioner. Sverige har til sammenligning 70-80 anlæg og mange 
lande ser i øjeblikket på mulighederne, så worldwide er der 
et stort antal.

– Systemerne bliver i fremtiden væsentligt større, og der er 
anlæg op til 11 MW i støbeskeen. Potentialet i varmelagring 
er kolossalt stort. Man kan lagre 50 gange energiindholdet i 
det danske naturgasforbrug uden at genere drikkevandsfor-
syningen, sagde Stig Niemi Sørensen, som mener hospitals-
sektoren kan bidrage væsentligt til det fossilfrie samfund.
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Elefanten skal bides over
Alle har prøvet at flytte møbler, lokaler og patienter, at lave nye patientforløb og arbejdsgange. Men når det 
hele skal ske samtidigt, bliver det til en stor elefant, som må bides over i mindre dele for at glide ned.

AF joUrnALiST gorDon vAhLe, 

SciencejoUrnALiST.Dk

Projektchef Henrik Eriksen fra Det Nye 
Rigshospital er projektleder på ét af de nu 
13 fællesregionale videndelingsprojekter 
om godt sygehusbyggeri. ’Anbefalinger 
til håndtering af gode flytteprocesser’ 
hedder projektet, og projektgruppen vil 
aflevere sin rapport i slutningen af 2014 
– altså lige om lidt.

– Ingen af projektdeltagerne har prø-
vet så store flytteprocesser, som der bli-
ver tale om. Så meget af vores arbejde 
består i at indsamle viden og erfaringer 
fra udlandet eller fra andre brancher, ind-
ledte Henrik Eriksen sit indlæg, og så stil-
lede han nogle retoriske spørgsmål:

– Hvorfor er det egentlig så svært at 
flytte? Vi har jo alle prøvet det. Hvem har 
ikke prøvet at flytte møbler? Inventar? 
Patienter? Hvem har ikke lavet nye pa-
tientforløb? Nye arbejdsgange?

– Vi kender jo alle delkomponenterne. 
Men netop fordi vi skal gøre det hele på 
en gang, er det ikke selve flytningen, der 
er udfordringen. Nej udfordringerne er 
planlægning, koordinering og logistik.

Omvendt Kinderæg

Og så gik Henrik Eriksen i gang med at 
pakke det omvendte Kinderæg ud… Den 
ene udfordring – flytteprocessen – blev 
til tre – planlægning, koordinering og lo-
gistik.

– De flytninger, vi har kigget på, viser 
én ting: Det er svært. At flytte et hospi-
tal er som en stor elefant. Vi bliver nødt 
til at bide over i mindre stykker for at 
komme igennem. Og vi skal tage fat på 
de enkelte dele i den rigtige rækkefølge 
– og det er planlægningen, som kommer 
først, pointerede Henrik Eriksen, der 
mente at den strategiske planlægnings-
proces skulle starte mindst to-tre år før 
selve flytningen.

Til de strategiske overvejelser hører 
blandt andet at afklare hvilke andre aktø-
rer – interessenter – der skal indgå eller 

informeres i forbindelse med flytningen. 
Og listen er alenlang. Hvornår og hvor-
dan skal patienter, pårørende, regionen, 
andre hospitaler, brandvæsen, politi, am-
bulancetjeneste, naboer, plejepersonale, 
driften, leverandører og mange, mange 
flere inddrages, informeres, kommunike-
res til, bidrage til processen?

Indkøbsprocessen kræver tid

De strategiske overvejelser og den over-
ordnede planlægning omfatter en lang 
liste over forhold, som skal være i orden i 
god tid inden flytningen.

– Indkøb af inventar er et eksempel på 
en opgave, der skal sættes i gang i rigtig 
god tid. Der ligger aftaler med leveran-
dører, som måske skal opsiges, fornyes 
eller ændres. Den nye designstil skal føl-
ges, og den skal være færdig, så nyind-
købt inventar ikke skal kasseres, når vi 
tager det nye sygehus i brug. Hvad kan 
genbruges? Hvad skal med? Hvad skal 
kasseres? Kan det gamle inventar bruges 
indtil flytningen?

Henrik Eriksen lod spørgsmålene 
hænge i luften, og kunne afsløre, 20 
procent af omkostningerne i forbindelse 
med en flytning går til indkøb af inventar. 
Derfor er der helt afgørende at finde ud 
af, hvad der kan tages med og genbru-
ges, hvad der skal kasseres, og hvad der 
mangler. Og det kliniske personale skal 
inddrages i mangelgennemgangen.

Gejsten skal holdes

Personalet skal naturligvis inddrages, og 
på visse punkter – fx føromtalte mangel-
gennemgang – er det vigtigt, at medar-
bejderne er med på et tidligt tidspunkt 
i processen. Men Henrik Eriksen havde 
også en anden pointe omkring persona-
leinddragelse:

– Det er ofte er fordel at vente et 
stykke tid med at etablere selve den mere 
praktisk orienterede projektorganisation, 
der skal planlægge flytningen i detaljer. 
Hvis processen trækker i langdrag, risike-
rer du, at den gejst og det engagement, 

som medarbejderne har, lige så stille si-
ver. Møder, hvor der ikke sker fremskridt 
virker dræbende på processen. Det er 
bedre, at det er en smule pres på.

– Og til sidst, når selve flytningen fin-
der sted, er der kun et bud: Så hurtigt 
som overhovedet muligt, pointerede 
Henrik Eriksen.

100.000 kr. pr. flyttet patient 

Formålet med projekt ’… håndtering af 
gode flytteprocesser’ er ”at udarbejde 
en tjekliste og anbefalinger til håndtering 
af gode flytteprocesser, under hensynta-
gen til sikkerhed og kontinuerlig drift og 
produktion”.

Henrik Eriksens indlæg gjorde det 
klart, at tjeklisten bliver lang, men den 
anden del af sætningen, ”under hensyn-
tagen til sikkerhed og kontinuerlig drift 
og produktion” er mere åben for for-
tolkninger. Sikkerheden må selvfølgelig 
ikke sættes over styr, og Henrik Eriksen 
anbefalede da også, at et område som 
risikostyring fik sin egen organisation fra 
starten. Men i hvor høj grad skal drift og 
produktion være kontinuerlige?

– Et af de udenlandske eksempler, vi 
har kigget på, er et stort hospital i Bir-
mingham. Her var kravet til kontinuitet 

Henrik Eriksen, Det Nye Rigshospital
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benhårdt: Der måtte overhovedet ikke ske nogen som 
helst nedgang i aktiviteten. Og det lykkedes faktisk hospi-
talet at flytte 1100 patienter i løbet af 24 timer – uden at mi-
ste én eneste operation! Selv en levertransplantation blev 
gennemført på flyttedagen… Men flytningen kostede også 
100 mio. kr. at gennemføre. Det er 100.000 kr. pr. flyttet 
patient, fortalte Henrik Eriksen.

Ny bygning og nye rutiner

– Og hvis vi sammenligner det med danske forhold bliver 
forskellen mærkbar. Der er nemlig ikke afsat en eneste 
krone til flytningerne. Pengene skal tages af driften, påpe-
gede projektchefen.

Ud over at flytningen skal være ”gratis”, så skal flytnin-
gen til det nye hospital også være en god forretning i sig 
selv.

– Vi skal effektivisere. Vi skal arbejde ”smartere” med 
færre folk til at løse opgaverne. Det betyder faktisk, at den 
nye bygning ikke vil fungere, hvis vi arbejder på samme 
måde som i den gamle. Derfor skal vi lave arbejdsgange 
om, planlægge nye patientforløb, afklare grænseflader og 
ikke mindst træne i at arbejde i de nye omgivelser. Vi skal 
lave simuleringer og mockups, så vi ved, hvor knappen 
sidder, og hvem der skal gøre hvad fra dag ét i den nye 
bygning.

– En ”kommandocentral” skal etableres, og der skal være 
modtagerteams, der er ansvarlige for bestemte områder. 
Alt skal være på plads, inden den første patient ankommer. 
Der skal laves udskrivningsstrategier, så ikke alle patienter 
behøver at flytte. Og skal der laves lister over, hvad med-
arbejdere kan tage med. Der er simpelthen ikke plads til 
alt habengut i de nye omgivelser, fortsatte Henrik Eriksen 
opremsningen af opgaver i forbindelse med flytningen.

– Så der er meget, som skal nås. Det er bare om at 
komme i gang!

Henrik Eriksen kom naturligvis også ind på mere 
konkrete råd om tidsplaner, organisation mv. Det vil 
alt sammen blive konkretiseret og vil kunne findes på 
godtsygehusbyggeri.dk under ”Konkrete fællesregio-
nale projekter”, når projektgruppens rapport er klar 
ultimo 2014.
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Hospitalerne skal være 
mere grønne
Region Hovedstaden vil gøre hospitalerne ansvarlige for den grønne dagsorden, sagde energikonsulent 
Dorthe Bechmann. Regionen har netop lanceret et nyt indsatsområde: Grøn drift og udvikling hvor 
reduktion af regionens CO2 belastning er central.

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Region Hovedstaden har allerede i flere 
år haft en energikonsulentordning som 
har til opgave at kortlægge hospitalernes 
energiforbrug og spare-potentiale. Også 
evaluering af indsatsen indgår i arbejdet. 
Energikonsulenternes arbejde er ikke 
uden udfordringer:

– Vi har politikere og DJØF’fer der 
går rundt og taler om grøn metropol og 
vækst på den ene side og driftsfolk, der 
konkret ønsker penge til en ny pumpe el-
ler et energieffektivt UPS-system på den 
anden side. I det mellemrum sidder vi og 
skal forklare dem, der tror, at grøn vækst 
kun handler om solceller, hvad et UPS-
system er.

Det sagde energikonsulent Dorthe 
Bechmann med et glimt i øjet. Hun for-

klarede den regionale indsats ”Grøn drift 
og udvikling”, hvor nedbringelse af CO2 
udledningen bliver en ledetråd for be-
stræbelserne i Region Hovedstaden.

– Dermed skal vi især se på elforbru-
get, da det er det, som giver den største 
CO2-belastning pr kWh. Vi er også i gang 
med at kortlægge finansieringsmulighe-
der som OPP og OPI, hvilket det nye 
regionsråd ser som en interessant mu-
lighed. Regionen har besluttet at gøre 
hospitalerne ansvarlige for den grønne 
dagsorden og for, at vi når målene. Re-
gionen er i gang med at udarbejde et ka-
talog over mulighederne for besparelser. 
Det forventes færdigt inden jul, sagde 
hun og viste en planche over de mange 
virkemidler, der kan inddrages i arbejdet.

Et af de vigtigste virkemidler er en 
energieffektiv indkøbspolitik, for hvis 
vi fortsætter med at købe noget dårligt, 

fordi vi har glemt at specificere energi-
forbruget, når vi aldrig nogen vegne. Det 
er når vi køber ind, at vi har de bedste 
muligheder for at få energieffektive løs-
ninger ind, fastslog hun.

– Vi kan stille energikrav og indføre 
fælles standarder, når vi bygger nyt eller 
bygger om. UBST, Universitets og Byg-
gestyrelsen og andre, har standardkrav, 
som vi sagtens kan læne os op af, så vi 
ikke skal starte forfra.

Finansieringsformer som ESCO, of-
fentlig-privat partnerskaber (OPP) samt 
leasing er blandt virkemidlerne. Evalu-
eringen af energibesparelser skal for-
bedres, så regionen lettere kan påvise, 
at investeringer har ført til de ønskede 
energibesparelser.

Arbejdet med at kortlægge energi-
forbrug og spare-potentialer skal for-
bedres, så resultaterne kan evalueres og 
fejlene ikke gentages. Samarbejdet og 
dialogen med leverandørerne skal også 
forbedres så man får inddraget de ny-
este teknikker.

Vigtigste virkemidler 

•   Indkøbspolitik med energieffektive teknologier 
•   Energikrav ved renovering og nybyg 
•   Bedre styring, regulering og drift opfølgning 
•   Nye finansieringsformer vil blive afprøvet (ESCO, 

OPP, leasing etc.) 
•   Bedre grundlag for beregning af besparelser 
•   Bedre samarbejde med leverandører om udvikling 

af nye løsninger 
•   Vidensdeling 
•   Energirigtige brugsvejledninger 
 

En oversigt over de værktøjer, der skal bringe Region Hovedstaden op i førerfeltet miljø-
mæssigt.

Dorthe Bechmann: Region Hovedstaden 
er i gang med en omfattende opstramning 
af alt, der kan nedbringe energiforbruget 
og maksimere udnyttelsen af eksisterende 
udstyr og faciliteter
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– Det er mange penge at spare, da 
Region Hovedstaden har beregnet, at 
de f.eks. bruger ca. 20 mill. kr. alene på 
tab i UPS-systemer. Kan vi reducere det 
tab med nye teknikker, så er der mange 
penge at hente, betonede Dorthe Bech-
mann, der oplyste, at regionen har ned-
sat fl ere ERFA-grupper på tværs af hospi-
talerne inden for både CTS og energi.

Hospitalernes mest rentable energibe-
sparelser ligger ofte helt andre steder end 
f.eks. nye vinduer, fastslog hun og viste 
en planche, hvor de største kilder til CO2 
udledning er ventilation med 25.000 ton 
og belysning der bidrager med 21.000 
ton, mens rumvarme kun udgør 
halvt så meget, 11.000 ton.

En bred, fremtidig indsats

Der skal sættes ind på alle fron-
ter for at nå regionens mål:

Udnyttelsesgraden af appara-
ter skal løbende vurderes i den 
nye strategi. Er der brug for en 
ny skanner eller kan den eksiste-
rende udnyttes bedre? Dorthe 
Bechmann oplyste, at 89-90 pct. 
af de store skanneres energifor-
brug stammer fra standby, når 
de står stille. Frem for at købe 
nye, kan skannerne alternativt 
udnyttes bedre ved at køre også 
om aftenen, fastslog hun.

Energiforbruget skal effektivi-
seres, men det er en stor udfor-
dring for Region Hovedstaden 
at skaffe viden nok til at kunne 
stille relevante krav til leveran-
dørerne af apparater og udstyr. 
Lys og ventilation skal ikke køre 
i tomme lokaler. Forældet udstyr 
bør renoveres eller udskiftes. 
Region Hovedstaden har stadig 
ventilation uden varmegenvin-
ding og med gamle motorer.

På Herlev Hospital stod gamle 
stinkskabe fortsat rundt omkring 
efter at laboratoriefunktionen 
var centraliseret. Et stinkskab 
bruger lige så meget energi 
som to énfamiliehuse, så det 
er vigtigt at rydde op og kas-
sere, eller udskifte til nye ener-
gibesparende med automatisk 
lukning, lød opfordringen. Der 
blev opnået store besparelser 
på en systematisk gennemgang 
og nedlæggelse eller fornyelse 
af stinkskabe.

– Commissioning især inden 
for belysning og ventilation er 

for dårlig og driftafdelingerne magter 
ikke altid at følge op på det. Det er smart 
med mange funktioner i lysinstallatio-
nen, men uden ordentlig indregulering 
bliver styringen hurtigt irriterende og 
personalet fi nder hurtigt ud af at frakoble 
styringen for at få bedre lys.

Energikonsulenterne møder ansatte, 
som ikke tør slukke for nye apparater af 
frygt for ikke at kunne indstille dem igen. 
De nye apparater kan i langt højere grad 
tåle at blive slukket, men folk ved det 
måske ikke og følger gamle rutiner og 
lader udstyret stå tændt. Derfor bør der 
udarbejdes energirigtige brugsanvisnin-

ger som forklarer hvordan apparatet kan 
anvendes mest energieffektivt.

Dorthe Bechmann efterlyste en bedre 
intern kommunikation mellem hospi-
talerne og mere innovation der kan 
fremme den grønne vækst. Udvekslin-
gen af viden mellem regionerne kan også 
udbygges, mente hun.

”Der skal sættes ind 
på alle fronter for at nå 
regionens mål”
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Sådan bruger 
hospitalerne energien
Region Hovedstaden vil spare 3 pct. i energiforbruget i perioden 2011-2015 og 12 pct. i udledningen af 
CO2. Belysning og ventilation er de store energislugere på hospitalernes elforbrug, mens rumvarme og 
ventilation er det på varmeforbruget.

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Region Hovedstaden har startet en kort-
lægning af sit energiforbrug på blandt 
andet hospitalerne for at få et grundlag 
der kan energieffektivisere brugen af in-
stallationer som belysning og ventilation 
samt apparater og udstyr, så regionen 
kan spare både el og varme.

– Vi vil gerne fi nde de store forbru-
gere af energi. Region Hovedstaden, der 
beskæftiger 36.000-40.000 ansatte, har 
stort el- og varmeforbrug, fastslog en af 
hovedkræfterne i hele kortlægningen, 
energikonsulent Lene Kuszon, der rid-
sede regionens indsats op.

Målet for Region H er i perioden 2011 
og frem til 2015 at spare 3 pct. i ener-
giforbruget og reducere CO2-udled-

ningen 12 pct. Regionen køber energi 
og vand for en halv milliard kr. årligt, 
hvoraf el udgør 62 pct. resten udgøres af 
fjernvarme,naturgas og vand.

Regionen forbruger 182.000 MWh 
el, 301.000 MWh varme og 1,06 mill. 
kubikmeter vand. De 7 hospitaler tegner 
sig for det meste af elforbruget, knap 
166.000 kWh. De største energislugere 
er ventilation, belysning, rumvarme, ap-
paratur, IT-udstyr, røntgen og scannere 
samt køkkenfunktioner. Bestanden af 
apparater varierer meget fra hospital til 
hospital, både antallet og typerne. Gene-
relt er der meget få bimålere i systemet til 
at kontrollere forbruget.

– Vi ønskede mere sikre energibe-
regninger, når vi skulle lave alle disse 
besparelser, og et bedre grundlag for at 
den fremtidige strategi. Vi skal sætte ind 

ved de store forbrugere og havde behov 
for at vide, hvor energien blev anvendt, 
sagde hun.

Energikonsulenterne er nået langt på 
hospitalerne og har fået producenter og 
leverandører til at bidrage med forbrugs-
tal og statistik. Efterhånden er der skabt 
et detaljeret billede af energiforbruget 
selv om manglen på målere gjorde det 
til et problem at registrere forbruget i de 
enkelte afdelinger direkte.

– Vi har forbedret vore rapporter hver 
eneste gang vi har gennemført målinger 
på hospitalerne. Der eksisterer en guld-
grube af viden derude, hvis man får fat i 
de rigtige personer, sagde Lene Kuszon, 
der oplyste at halvdelen af hospitalernes 
samlede energi er kortlagt detaljeret.

Der er store energislugere på hospitalerne og den grafi ske illustration viser, hvorledes for-
bruget fordeler sig.

Energikonsulenterne er nået langt på ho-
spitalerne og har fået både producenter af 
udstyr og installationer samt leverandører 
til at bidrage med forbrugstal og statistik, 
sagde Lene Kuszon.

Fortsættes side 40



Køle- og varmeløsning med 
kort tilbagebetalingstid og op til 
90% energibesparelse

Optimér energieffektiviteten
Varme fra sommertiden og kulde fra vintertiden kan 
lagres i grundvandsmagasiner, og op til 85% af energien 
kan genanvendes til opvarmning af bygninger ved 
hjælp af varmepumper og til rumkøling om sommeren. 
Metoden sikrer besparelser i primærenergiforbruget med 
op til 90% på køling og op til 80% på opvarmning.

Intertnational anerkendt metode 
Grundvandsløsningen er oplagt for hospitaler, der vil 
spare penge på energien, men også ønsker at være 
innovative og miljøansvarlige. 

Kort tilbagebetalingstid 
På et ATES-anlæg er tilbagebetalingstiden relativ 
kort, typisk mellem 4-10 år, hvilket gør anlægget til en 
fordelagtig investering. 

Fordele ved et ATES-anlæg
•	 Kun små drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

•	 Ingen miljøpåvirkning (CO2 neturalt)

•	 Kræver kun et lille arealbehov

•	 Anlægget er støjsvagt
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Energy Optimization Solutions

EnOpSol
Energy Optimization Solutions

Energy Optimization Solutions

EnOpSol

Energy Optimization Solutions

EnOpSol

Energy Optimization Solutions

EnOpSol

EnOpSol
Energy Optimization Solutions

EnOpSol
Energy Optimization Solutions

Energy Optimization Solutions

EnOpSol

Energy Optimization Solutions

EnOpSol

Energy Optimization Solutions

EnOpSol

Se animationen på 
www.enopsol.dk

Erfaring og kompetence 

Enopsol ApS har mere end 25 års erfaring 
med projektering, installation og drift af 
ATES grundvandskøle- og varmeanlæg. 
ATES	står	for	Aqufier	Termal	Energy	Storage.

Udvalgte referencer

Silkeborg Hospital
Gentofte Hospital
Sundhedshuset i Horsens
Hvidovre Hospital 
Se	flere	refencer	på	www.enopsol.dk

Besøg et anlæg 

Du skal være meget velkommen til at ringe til 
os og få en dialog om dine muligheder. Du er 
også velkommen til at komme med ud og se 
et ATES-anlæg i funktion.

38 40 03 30 
info@enopsol.dk
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De største energislugere

Energien bruges til lys, ventilation, rønt-
gen, ultralyd, apparater, køkken, køle- 
og varmevogne, it, men det er ventilation 
og belysning som er de absolut største 
energislugere med henholdsvis 24 og 30 
pct. af det totale forbrug af el.

Apparaterne bruger 9 pct., røntgen og 
scannere 6 pct., it-udstyr og køkkener 
med udlevering, trykluft, pumper og va-
kuum tegner sig for 5 pct., transport og 

elevatorer for 4 pct. og skyllerum og små 
køkkener for 2 pct.

Af det samlede varmeforbrug, der ho-
vedsageligt stammer fra fjernvarme og 
lidt naturgas, topper rumvarme med 40 
pct., skarpt efterfulgt af ventilation med 
29 pct. mens varmt vand tegner sig for 
godt 14 pct. af det samlede forbrug af 
varme.

Tabet af varme fra varme- og varmt-
vandrør udgør 9 pct. og vaskeriet på Bi-
spebjerg bruger 6 pct. af totalforbruget 

og er dermed også en rigtig stor forbru-
ger, fastslog energikonsulent Lene Kus-
zon.

– Da vi gik i gang med kortlægningen 
fik vi at vide, at skannerne brugte megen 
energi, det gør de også, men de er ikke 
de største forbrugere. De største forbru-
gere er ventilation og lys, der kører og 
brænder i rigtig mange timer. Varmegen-
vinding kan spare store mængder energi 
på hospitalerne, konkluderede hun.

Den dybe tallerken må 
gerne opfindes hver dag
En designguide er en form for åben standardisering på baggrund af viden om, hvordan arbejdet bedst kan 
udføres, og hvilke løsninger der er mest hensigtsmæssige

AF joUrnALiST gorDon vAhLe, 

SciencejoUrnALiST.Dk

Da arkitekt Klavs Bjerre havde præsen-
teret sig selv og spurgt til tilhørernes 
baggrund, viste han et billede af en dyb 
tallerken…

– Dette er nok det mest brugte – og 
misbrugte – stykke service i foredrag 
som dette. Den dybe tallerken plejer 
at illustrere noget med, at når noget én 
gang er opfundet, så behøver vi ikke 
at opfinde det igen. Og det er jo noget 
vrøvl. Den dybe tallerken opfindes igen 
og igen – kig bare i et julekatalog… Poin-
ten er, at den bliver en lille smule bedre, 
hver gang den bliver genopfundet! Det 
er dét, der ligger i begrebet åben stan-
dardisering.

En designguide er ikke…

Klavs Bjerre arbejder sammen med en 
projektgruppe med arkitekter og ar-
bejdsmiljøfolk med udvikling af Design-
guides for Hospitalsbyggerier i Region 
Midtjylland. Den dybe tallerken blev he-
vet ned fra hylderne for at mane manges 
opfattelse af en designguide som snæ-

rende bånd, der stopper al udvikling og 
kreativitet, i jorden.

– Designguiden for den dybe taller-
ken blev opfundet allerede 1600-tallet, 
hvor man fandt på at lave fordybninger 
til suppe i bordpladen. Men det har 
ikke forhindret, at der hvert år opfindes 
et hav af nye dybe tallerkener til jule-
katalogerne, sagde Klavs Bjerre, der 
have ét billede mere til at tydeliggøre 
begrebet designguide og åben standar-
disering:

– En designguide for et énfamiliehus 
ville handle om familiens trivsel, liv og 
udfoldelsesmuligheder. Der ville ikke 
være noget med 30 graders taghæld-
ning, røde mursten, 40 cm udhæng, 
eternittag og PVC-tagrender – for så ville 
alle énfamiliehuse se ud, som de gjorde 
i 1967.

En designguide er… 

Designguides er en del af Region Midt-
jyllands arbejde med arbejdsmiljø og 
funktionalitet i forbindelse med kvali-
tetsfondsbyggerierne og andre hospi-
talsbyggerier i regionen. Hver enkelt 
designguide samler viden og anbefalin-
ger om et konkret rum eller funktion i et 
hospital.

– En Designguide for Hospitalsbyg-
geri står på to ben: Videndeling og vi-
denudvikling. Videndeling handler om 
at indsamle viden og dele erfaringer, 
som andre allerede har gjort. Vi har i høj 
grad brugt videndeling mellem kvalitets-
fondsprojekterne især på områder som 
projektarbejde og brugerprocesser. Men 
selv hvis man indsamler viden og bruger 
’best practice’, er det altid mere eller 
mindre tilfældigt, hvad man får samlet 
ind. Derfor er næste skridt at få forfinet 
og videreudviklet den indsamlede viden, 
forklarede Klavs Bjerre.

Projektgruppen, der udvikler design-
guides, får support af en teknisk og en 
klinisk følgegruppe og arbejder ofte 
sammen med medicotekniske eksperter 
eller ad hoc-arbejdsgrupper om eksem-
pelvis hygiejne eller arbejdsmiljø.

”Innovationsstalden” i Gødstrup

Og til videnudvikling har projektgrup-
pen, der laverer designguides, blandt 
andet brugt en gammel stald…

– Den gang byggeriet i Gødstrup gik 
i gang, måtte vi rive nogle ejendomme 
ned. Men der var en gammel svinestald, 
som vi lod stå. Den har vi sat delvis i 
stand, og vi har fyldt loftet med lednin-
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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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ger og udstyr. Og nu bruger vi stalden til 
at bygge mockups i skala 1:1. Vi kalder 
den for vores innovationsstald, fortalte 
Klavs Bjerre med et stort smil.

– Og selv om der er koldt om vinteren 
og varmt om sommeren, er det er en stor 
luksus, at vi får mulighed for at teste ide-
erne i praksis. Vi kan måske finde ud af, at 
vi kan ”klemme” rummene lidt – uden, at 
det får konsekvenser for arbejdsmiljøet. 
Vi kan finde den mest hensigtsmæssige 
placering af døre, inventar o.l., fortæller 
Klavs Bjerre.

Indtil nu er der lavet ni godkendte 
designguides – fx somatiske og psykia-

triske enestuer inklusive toilet og bad, 
standard OP-stue og toilet/bad til soma-
tiske sengestuer.

Følg eller forklar 

Og hvad vil det så sige, at en design-
guide er ’godkendt’?

– Det betyder at designguiden er un-
derlagt den ’følg eller forklar’-model, 
som blev vedtaget af Strategisk Sund-
hedsledelsesforum i 2012. Hvis ikke 
guiden følges, så skal man forklare over 
for styregruppen eller, hvis der ikke er 
en sådan, over for hospitalsledelsen og 
i sidste ende Regionsrådet, hvorfor det 
er en god idé at afvige fra designguiden, 
fortalte Klavs Bjerre og supplerede:

– Forklaringerne skal være gode, for 
hvis designguiderne følges ved alle par-
ter, at der er taget hånd om arbejdsmiljø 
og funktionalitet. Og der er faktisk aldrig 
sket, at Regionsrådet ikke har godtaget 
forklaringerne.

Guiden blander sig ikke i detaljer

Klavs Bjerre gennemgik et par eksempler 

på designguides, og stillede selv spørgs-
målet, om nu alle rum skulle se præcis 
sådan ud.

– Nej du behøver ikke at forklare æn-
dringer i indretningen. Men du skal fx 
forklare, hvis du for brug for 23 kvadrat-
meter i stedet for 20.

Projektgruppen overvejer nu, hvilke 
designguides, der skal laves nu. Der er 
planer om designguides for kontorer på 
hospitaler, medicinrum og adgangsfor-
hold og tilgængelighed. Forsamlingen 
foreslog desuden skyllerum, og forslaget 
blev straks noteret ned af Klavs Bjerre.

– De første designguides har nu fun-
geret i et par år, og vi kan nu så småt 
begynde at evaluere. Vi vil gerne vide, 
hvordan ’følg eller forklar’ virker. Er det 
blevet bedre/ringere, nemmere/mere 
besværligt, hurtigere/langsommere? 
Skaber designguiderne dialog – eller 
bliver de en sovepude? spurgte Klavs 
Bjerre.

Alle designguides kan hentes på byg-
geri.rm.dk og kan frit bruges af alle. 
Kommentarer, ideer og input er i øvrigt 
meget velkomne.

Klavs Bjerre, Region Midt
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LAF deler stadig vandene 
som vej til bedre hygiejne
Der er ingen mirakelmidler i den nye vejledning, fastslog Kaj Hyldgaard fra Region Nord, der er en af 
hovedkræfterne bag en ny vejledning og slog fast, at status uændret er, at LAF både har tilhængere og 
modstandere.

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Ventilation i OP-stuer er et emne, som en 
nedsat arbejdsgruppe har endevendt i 
en ny vejledning ”Ventilation i rum med 
invasive indgreb, herunder OP-stuer” 
der også har medtaget den omstridte 
ventilation form laminart air fl ow, LAF, 
men en facitliste er der ikke tale om, fast-
slog han og ridsede indsatsen op:

– I 2012 lavede vi en gruppe der be-
gyndte at arbejde med det, og rigtigt 
mange havde lyst til at være med. Et af 
mine fokusområder var at komme raden 
rundt af interessenter. Der kom mange 
som havde siddet i alle deres respektive 
organisationer og arbejdet med ventila-
tion i forskellige sammenhænge.

Jeg tænkte: Det bliver nemt, det her, 
med så mange dygtige mennesker sam-
let, kommer det til at gå stærkt, men det 

gjorde det ikke. De havde siddet alle ste-
der i deres organisationer og haft lyst til 
at snakke om det, de brændte for, men 
ingen forstod det eller gad høre om ven-
tilation på OP-stuer.

At slippe dem løs i en fl ok der har 
samme interesse og forstår det, så skal 
jeg hilse at sige, at det er umuligt at holde 
et 4 timers møde. Der er ingen, der vil 
hjem, kun Henning, der har et tog, der 
kører til tiden, men de andre bliver ved 
og ved.

Sådan har været samtlige 10 møder, 
at alle skulle skubbes ud af døren. Vi har 
forsøgt at komme hele vejen rundt og 
har holdt 10 møder, sagde Kaj Hyldga-
ard og gav forsamlingen et indblik i det 
praktiske arbejde i gruppen der står bag 
vejledningen.

Et af målene fra starten var et gøre 
vejledningen kortfattet og fyldt med 
skemaer, så det er let og overskueligt at 

slå op i, men skemaer er også nemme at 
misforstå.

Når I læser den og kommer til et sted, 
hvor I siger ”det kan jeg gøre bedre”, 
så skriv 12 linjer til mig, opfordrede Kaj 
Hyldgaard forsamlingen.

Der er ingen tvivl om, at rekomman-
dationen er revideret inden nytår, sagde 
han og fortsatte:

Vejledningen er indrettet, så perso-
nalet på klinikken kan læse, hvordan de 
skal agere inden på stuerne. Nogle af 
operationerne er klassifi ceret til at stå i 
en af kolonnerne. Det burde, efter vor 
opfattelse, være nemt at se, hvad der kan 
lave på OP-stuen, når I planlægger en ny 
OP-stue eller skal renovere en gammel, 
hvis skemaet sammenlignes med NIR. 
Kaj Hyldgaard nævnte, at det har væ-
ret vanskeligt, at få sat person antal på 
kravene til arbejdsmiljø og indeklima på 
OP-stuen, men at der er forhandlet en 
løsning med Arbejdstilsynet.

Det er ikke bestemt, at den stue vi 
foreslår, er velegnet til 20 personer. Der 
er et stort spring mellem 5 og 20 perso-
ner. I vor dialog med Arbejdstilsynet om, 
hvad der skal til for at stuen er ventileret 
i en grad, så arbejdsmiljøet er tilgodeset, 
har vi fået skriftlig svar på, at det er i or-
den med de nævnte værdier der er den 
mindste volumenstrøm i forhold til ude-
luft.

Kimtal og luftfi ltre til debat

Maksimalt kimtal i middelværdi under 
operation er forudsat målt i OP-stuen 
under operation, og der ligger klare be-
skrivelser af, hvordan man måler det, 
fastslog han og oplyste, at der som bag-
grund blandt andet er foretaget 50 må-
linger på OP-stuer i Nordjylland.

– Kimtal er langsommelige at få frem, 
så vi har forsøgt at fi nde valide data. Må-
ler man partikeltal med stuen i brug eller i 
hvile, burde kimtallet være nogenlunde i 

Arbejdsgruppen	  

Holdet der står bag den nye publikation om ventilation.
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Naturlig ventilation 
på hospitaler
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samme niveau som angivet i kolonnerne, 
hvilket kan give en indikation af, om man 
er på rette spor.

Minimum volumenstrøm totalt set in-
deholder tal, man kunne blive enige om, 
med understregning af, at der er tale om 
minimum. Der har også været megen 
debat om slutfi ltre på ventilationen fra 
OP-stuerne, men man er nødt til at se 
på, hvad man skal lave på stuen, hvem 
der skal være der og deres beklædning, 
fastslog han.

Fortsat strid om LAF

Kaj Hyldgaard omtalte den stærkt delte 
opfattelser af LAF eller ikke LAF og 
blandt dem myndighedernes udmelding 
om, at regionerne risikerer at spilde de-
res penge på LAF.

Min holdning var, at vi ikke kunne 
skrive noget om LAF, når en statslig myn-
dighed vurderer, at det er en dårlig idé, 
men den holdning købte gruppen ikke, 

så vi lavede en kolonne med LAF. Skal 
der 20 mennesker ind på en OP-stue, 
kan det også godt blive lidt vanskeligt at 
overholde et krav på 10 CFU uden LAF.

Det vi kan sige er, gå nu hjem og 
vurder den OP-stue I skal lave, lød op-
fordringen, hvad skal der foregå, hvor 
mange skal være derinde og, hvordan 
kan man forvente de opfører sig?

Hvordan får vi en god OP-stue i for-
hold til det vi skal lave, spurgte Kaj Hyld-
gaard. Vi ender ikke med at anvise et 
mirakelmiddel. LAF er en mulighed, som 
nogle vil vælge og kan se fordele ved, 
andre vil vælge anderledes og se fordele 
ved det.

Sådan er vi heldigvis fritstillet i Dan-
mark til at træffe decentrale beslutninger. 
Det er virkeligheden, sagde Kaj Hyldga-
ard. Vejledningen er i øvrigt tilgængelig 
på FSTAs hjemmeside under fanen fag-
ligt forum og undermenuen materialer 
og links.

Engagementet og arbejdsindsatsen har væ-
ret stor for at få mere styr på sygehusenes 
ventilation i den nedsatte arbejdsgruppe, 
fortalte Kaj Hyldgaard
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Rotorvekslere og recirkulation 
kan anvendes på hospitalerne
Det fastslår Hans Theil fra fi rma Søren Jensen, en af de førende specialister, der har studeret rotorvekslere 
og deres sikkerhed i adskillige år og senest recirkulation.

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Hans Theil er kommet til den konklusion, 
at rotorvekslerne hele tiden overfører en 
minimal del udsugning til indblæsning 
– fra den beskidte til rene zone inde i 
veksleren, men denne ”carry over” kan 
komme ned på meget lidt, beroligede 
han.

– Det vi sagde i 2012 baserede sig 
på en godkendelse fra Statens Serum 
Institut til Åbenrå Sygehus med en lang 
række punkter med krav, der skulle op-
fyldes. Nu har vi så efter, at anlæggene er 
ved at være færdige, testet dem, så sent 
som 9. september i år.

”Carry over” er målt efter standarden 
DS/EN 308. Der er målt med kvælstof-
forilte som sporgas. Der måles hvor stor 
en den udsuget luft, der overføres til ind-
blæsning.

Det, vi har sagt, er, at der skal være 
overtryk på den rene side, indblæsnin-
gen, overalt i aggregatet, så vil lækagen 
altid vandre i den rigtige retning. Når der 
alligevel opstår overførsel, skyldes det, 
at udsuget luft inde i rotorhjulet fl yttes 
rent mekanisk til indblæsning. Der skal 
være en renblæsningszone for at redu-
cere denne overførsel. Her skal være et 

ekstra stort tryk, så hastigheden i hjulet 
er hurtigere og fastsiddende partikler 
kan blive blæst af til udsugningen.

Vi er blevet enige om at sætte et ud-
faldskrav i den nye vejledning ”Ventila-
tion i rum med invasive indgreb, herun-
der operationsstuer” på højst 1 % ”carry 
over”. På Åbenrå Sygehus havde vi et 
overtryk på 170 [Pa], så skulle overførs-
len teoretisk bliver mindre end 0,1 %. 
Teknologisk Institut målte 0,8 % udsug-
ningsluft efter rotorveksleren og i indta-
get 0,78 % (der må have været en kort-
slutning mellem afkast og indtag eller 
sporgas i udeluften omkring hospitalet). 
Trækker vi de to tal fra hinanden er vi tæt 
på, at rotorvekslerens ”carry over” er nul.

Der skal være en renblæsningszone 
med en størrelse på 5°, et overtryk på 
f.eks. 100 [Pa], og rotoren må ikke køre 
for hurtigt for, så når den ikke at blive 
tømt for udsuget luft i renblæsnings-
zonen. Ofte er en rotorhastighed på 10 
omdrejninger pr. minut fornuftigt. En 
hurtigere hastighed øger kun tempera-
turvirkningsgraden ganske lidt, fastslog 
han.

Recirkulation er tilladt

Hans Theil kom også ind på recirkulation 
af ventilationsluften, der er genbrug af 
egen rumluft. Luft fra andre rum anven-
der vi endnu ikke på sygehuse.

Det er gennem tiderne sagt, at det er 
forbudt at recirkulere, men det har det 
aldrig været, men det er kun tilladt, hvis 
der fi ndes effektiv punktudsugning. Så 
betragtes resten af luften i lokalet som 
rumluft, der gerne må recirkuleres, for-
klarede han. På baggrund af en forun-
dersøgelse har gruppen været i dialog 
med Arbejdstilsynet:

– Mange små OP-stuer har gennem 
tiderne klaret sig med 1200 [m³/h], sva-
rende til 333 [l/s], som der står på ske-
maet i vejledningen. Ingen har følt sig 
udsat for massiv forurening, så de 1200 
[m³/h] må være tilstrækkelig udeluft.

– I den forbindelse er vi gået ind og 
har screenet meget systematisk for at 
fi nde typer af forureninger som elkirurgi, 
opløsningsmidler, gipsbandager, labo-
raskopiske indgreb, CO2, formaldehyd 
og fremtidige nye forureninger på OP-
stuer og søgt om Arbejdstilsynets udta-
lelse.

Arbejdstilsynet fandt det godtgjort, at 
1200 [m³/h] udeluft er tilstrækkelig.

Men det er ofte ikke tilstrækkeligt for 
infektionshygiejnen. Mange af de nye, 
store OP-stuer på 60 [m²] vil med vejled-
ningens ventilationsrater kræve 3.600 
[m³/h] luft, så kan der recirkuleres 2400 
[m³/h]. Selvfølgelig skal det fi ltreres, og 
man kan bruge det til at køle med, hvis 
der er behov, sagde han. Både anlægs-
udgifterne og driftsomkostningerne er 
betydeligt mindre med recirkulation.

Jeg tror mange under ombygninger 
har fundet ud af, at de ikke havde luft 
nok fra de centrale ventilationsanlæg, 
men der er sjældent plads til større kana-
ler. Man kan i mange tilfælde i stedet for 
installere en recirkulerende enhed.

LAF-stuer har næsten altid recirkula-
tion, typiske med 8.000 [m³/h] og 2.000 
[m³/h] udeluft. Men punktsug bliver in-
effektive under en LAF, fordi luftstrøm-
men ødelægger punktsuget, viser un-
dersøgelser fra Ålborg Universitet. Så 
kan det diskuteres, om Arbejdstilsynets 
regler opfyldes for LAF.

Er punktsugene ineffektive, må luften 
ikke recirkuleres. I så fald skal der ind-
blæses 10.000 [m³/h] udeluft ind på en 
LAF-stue, og det sker kun få steder i DK, 
sagde han.

Ultraren luft og infektionsrate

Sundhedsstyrelsens MTV-rapport ”Ven-
tilation på operationsstuer” fra 2011 stil-
lede spørgsmål til det nedsatte panel om, 
hvilken sammenhæng der kan påvises 
mellem ultraren luft i operationsfeltet og 

Rotorvekslere er ikke fuldstændig risikofrie, 
men risikoen for at få forurenet indblæs-
ningsluften er meget lille, fastslog Hans 
Theil i sin gennemgang af de mekaniske og 
fl owmæssige principper. Fortsættes side 46
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forekomsten af infektioner efter en ope-
ration. Ultraren luft betyder her et maksi-
malt indhold af 10 stk. CFU pr. [m³].

– Hovedrapporten fortæller, at der 
med moderat evidens ikke er dokumen-

teret en sammenhæng mellem venti-
lation med ultraren luft og frekvens af 
postoperative infektioner.

Man har med andre ord ikke påvist 
det hjalp at komme ned på 10 CFU. Der 

står i MTV-rapporten, at man ikke har en 
lavere infektionsrate med LAF. Med TAF, 
hvor der blæses mere diffust ind, virker 
punktsugene, så derfor må man gerne 
recirkulere, sagde Hans Theil.

Stramme rammer skaber 
innovation
Danmarks sundhedsvæsen er under total ombygning. 16 steder køres byggekranerne i stilling, og der 
bygges på livet løs på flere af kvalitetsfondsprojekterne. Budgetterne er stramme – og de SKAL holdes, 
påpeger Sundhedsministeriet, der både sidder på pengekassen og fører tilsyn med projekterne

AF joUrnALiST gorDon vAhLe, 

SciencejoUrnALiST.Dk

– Det er et krav, at totalrammen SKAL 
holde. Der ville kun være to steder at 
tage pengene fra – andre anlægsinve-
steringer eller patientbehandling. Og vi 
ønsker ingen af delene, understregede 
kontorchef i Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse Nanna Skovgaard.

– Det kan godt være, at I synes, at 
budgetterne er for stramme. Men vi ser 
rigtig mange eksempler på, at netop de 
stramme budgetter og kravene om deres 
overholdelse også skaber nye kreative 
løsninger. Stramme budgetter driver in-
novation, bl.a. fordi leverandører, pro-
jektledere og kommende driftsansvar-
lige skal finde på nogle gode løsninger 
med de rammer der nu er, påpegede 
Nanna Skovgaard.

Specialister i frontlinjen

– Og så er det afgørende, at vi hele ti-
den holder os for øje, hvorfor vi gør det 
her. Vi ønsker at forbedre det danske 
sundhedsvæsen og styrke kvaliteten i 
behandling af patienter på tværs af lan-
det. Den nye sygehusstruktur, hvor vi 
går fra 40 til godt 20 hovedsygehuse, 
som skal give større kapacitet og bedre 
rammer for specialerne på de enkelte 
sygehuse, har rødder tilbage til 2007. Vi 

bygger frem mod 2020’erne, så det er en 
lang planlægningshorisont, når det gæl-
der udvikling i behandlingsmuligheder, 
sygdomsbilleder og politiske målsætnin-
ger. Strukturen ligger fast og de enkelte 
byggerier skal være robuste i forhold 
til udviklingen de kommende år. Og de 
nye sygehuse skal spille sammen med og 
understøtte udviklingen i det samlede 
danske sundhedsvæsen, sagde Nanna 
Skovgaard.

Det handler om tidlig opsporing, 
bedre diagnostik og flere gode leveår for 
alle, som netop er lanceret i regeringens 
nye sundhedsudspil, ”Flere gode leveår 
for alle”. For hospitalerne betyder det 
først og fremmest, at specialisterne skal 
helt frem i forreste linje. I stedet for, at 
patienten, populært sagt, bliver indlagt, 
får udleveret en seng, hospitalstøj og en 
kop kaffe og så venter adskillige timer, 
før hun ser den rigtige læge, og derefter 
bruger flere dage som indlagt på at få 
foretaget undersøgelser forskellige ste-
der på hospitalet, så har vi nu FAM.

– De Fælles Akut-Modtagelser spiller 
en nøglerolle i sygehusbyggerierne. De 
er en væsentlig grund til, at vi som sam-
fund foretager investeringen i en ny sy-
gehusstruktur, sagde Nanna Skovgaard.

Den økonomiske ligning

FAM betyder, at specialister nu skal sam-
les om patienten med det samme. I løbet 
af få timer har de en diagnose klar, og 

patienten kan enten tage hjem igen med 
en plan for ambulante behandlinger på 
hospitalet eller hos egen læge eller blive 
indlagt på den rigtige behandlende afde-
ling med det samme.

– Begge dele sparer indlæggelses-
dage, og det er bl.a. antallet af indlæg-
gelsesdage, der skal få den økonomiske 
ligning til at gå op. Samfundet investerer 
massivt i en helt ny sygehusstruktur og 
en bedre primær sundhedstjeneste og 
sparer pengene igen på færre, dyre ho-
spitalsindlæggelser, forklarede Nanna 

Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse

Fortsættes side 48



Endelig!   
En smartphone udviklet
specielt til hospitaler
Ascom Myco er udviklet i tæt samarbejde med sygeplejersker og 
andet klinisk personale. Den intuitive brugerfl ade hjælper med at 
skabe overblik og prioritere opgaver, og det integrerede topdisplay 
gør det nemt at tjekke alarmer og beskeder. 

Det robuste håndsæt er en del af Ascoms interoperabilitetsprogram, 
der sikrer problemfri drift på førende WiFi-, PBX- og 3G netværk. De 
indbyggede sikkerhedsfunktioner sikrer, at kritiske apps konstant 
overvåges og prioriteres i forhold til mindre kritiske apps. Og i tillæg 
til standard MDM platforme, kan samtlige parametre i Ascom Myco 
styres og kontrolleres.

Ring til salgschef Bent Andersen på 25 27 87 74 og hør mere om, 
hvordan Ascom Myco kan løfte effektiviteten på dit hospital.

www.ascommyco.com/dk



FSTA – ÅrSkonFerence 2014

Skovgaard, der også understregede, at 
en tidlig indsats er til stor gavn for patien-
terne det er mere skånsomt, hvis man 
som patient enten helt kan slippe for at 
skulle indlægges eller kan komme gen-
nem systemet hurtigere, fordi hospitalet 
kan tilrettelægge et samlet forløb. Det er 
det nye i det her og på en række syge-
huse gør man allerede en stribe nyttige 
erfaringer med at få FAM’erne til at virke.

- Og i virkeligheden er vi til nu rigtig 
godt på vej. Antallet af sengedage går 
ned, samtidig med at antallet af ambu-
lante behandlinger stiger, supplerede 
hun.

Der er også balance i den anden side 
af ”ligningen”. Der BLIVER faktisk inve-
steret massivt i det danske sygehusvæ-
sen i disse og i de kommende år.

Bureaukrati med mening

Ministeriet fører løbende tilsyn med de 
i alt 16 kvalitetsfondsstøttede projekter 
og følger op på, at den samlede ramme 
på 41,4 mia. (09-pl) ikke overskrides, at 
effektiviseringer på 4-8 % i den fremti-
dige drift realiseres, samt at 20 % af byg-
geomkostningerne reserveres til it, ud-
styr, apparatur mv.

En beregningsforudsætning for det 
økonomiske tilsagn til byggerierne er, at 
kapaciteten i form af antallet af senge-
pladser forventes at falde med 20 pct. 
frem til 2020. Samtidig er det en bereg-
ningsforudsætning, at den ambulante 

behandling forventes at stige med 50 
pct.

Både kravene til at overholde total-
ramme og til effektivitetsforbedringer 
på 4-8 procent af driftsudgifterne er en 
udfordring for projekterne. Kravene skal 
give byggerierne et incitament til at styre 
både på at holde anlægsudgifterne og 
understøtte effektiv drift efterfølgende. 

– Det er en udfordring at realisere de 
gevinster, men det kan jo sammenlignes 
med de effektiviseringskrav, der stilles i 
erhvervslivet, sagde Nanna Skovgaard 
og henviste til, at der også gælder krav 
til at begrænse anlægsudgifter og sikre 
effektivisering, når store private virk-
somheder beslutter at investere i nye 
produktionsfaciliteter.

– Totalrammen er en klar præmis for 
den her investering. Den skal holdes, så 
det går ikke at bygge løs og håbe på en 
efterfølgende bevilling. Det er vigtigt, at 
der ikke bare på bygherre-, men også på 
leverandørside er en klar forståelse af, at 
det er vilkårene for det her. Og da Mini-
steriet har ansvar for at føre tilsyn med 
både, at totalrammen holder, og at de 16 
projekter realiseres som forudsat, er en 
rimeligt tæt afrapportering nødvendig, 
forklarede Nanna Skovgaard.

Positive erfaringer og en enkelt 
bekymring

Regionerne agerer inden for totalram-
men. Den har betydet betydelige til-

pasninger i de enkelte projekter. Nanna 
Skovgaard vurderer, at regioner og byg-
gerierne har taget vilkårene til sig og har 
valgt at sætte i gang og få det bedst mu-
lige ud af det. Og det er faktisk ikke så 
ringe:

– Der er fokus på risici, reserver i bud-
getterne og fremdrift i projekterne. Der 
er innovation i de enkelte projekter og 
på tværs. Projekterne arbejder også sy-
stematisk med nye arbejdsgange og ef-
fektiviseringer. Det er en god måde at 
sikre, at de nye projekter prioriteres i i 
forhold til behovene fra det kommende 
sygehus, og at den eksisterende syge-
husdrift arbejder systematisk for at blive 
klar til de nye rammer – de nye rammer 
og den drift, der fl ytter over, skal jo passe 
sammen og det arbejdes der med, sagde 
Nanna Skovgaard, der dog også løftede 
en enkelt bekymring.

– Der er stort fokus på fx realismen i 
udbudsmaterialet og på styringen i byg-
gerierne. Der er vigtigt, at erkendelsen 
af, at rammen skal holde, er der nu. Det 
er selvfølgelig en bekymring, at det er 
dyrt og uhensigtsmæssigt for projek-
terne at skulle tilpasse undervejs, både 
for leverandører og bygherrer. De erfa-
ringer de første byggerier gør nu, skal 
vi selvfølgelig sørge for at få delt med 
de næste. Derfor er fx konferencer som 
den her også værdifulde, sluttede Nanna 
Skovgaard, der kvitterede for at være in-
viteret, uanset at ministeriets tilsyn giver 
nogle tilhørere en del hovedbrud.

På rette vej: Antallet af indlæggelsesdage går ned og antallet af ambulante behandlinger går op. Kvalitetsfondsprojekterne sikrer, at udvik-
lingen fortsætter.
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Uvist hvordan de nye sygehuse 
skal godkendes klinisk
Det er et indlysende krav, at bygninger og lokaler i de nye hospitaler skal være egnet til patientbehandling, 
men den kliniske godkendelse indgår ikke umiddelbart i afleveringsprocessen, vurderede projektleder 
Ulrik Rasmussen fra DNU

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Seniorprojektleder Hans Ulrik Rasmus-
sen fastslog, at der i modsætning til de 
tekniske installationer ikke er beskrevet 
en fremgangsmåde for, hvordan patient- 
og behandlingsrum, der fylder det meste 
af de nye supersygehuse, skal godken-
des klinisk.

I et indlæg med titlen ”Bygninger/lo-
kalers egnethed til patientbehandling” 
gravede han ned i problemerne. Ulrik 
Rasmussen har været med fra DNUs 
start, først i en projektgruppe med om- 
og tilbygninger på Skejby Sygehus og 
senere i projektafdelingen på det nye 
universitetshospital.

– Det er interessant at kaste et blik 
på Den Danske Kvalitetsmodel, hvorfra 
der i 2013 kom en ny udgave. Den inde-
holder blandt andet standard 1.8.2. der 
handler om bygninger og lokalers eg-
nethed. Formålet med standarden er at 
sikre, at sygehusets bygninger og lokaler 
er egnede til deres formål.

Hvad kunne være mere indlysende, 
spurgte han.

– Når vi afleverer nøglen til drifts-
organisationen er det dens opgave at 
foretage risikovurderingen af, om huset 
kan bruges til patientbehandling. I for-
bindelse med byggeriet arbejder vi med 
juridisk aflevering, men den omtaler ikke 
lokalernes egnethed til patientbehand-
ling.

Skejby koster 6,3 milliard. kr. og run-
der vel med inventar rundt 10 mia. kr. Så 
skulle pokker da stå i, at det ikke bliver 
egnet til formålet, men er det så egnet, 
spurgte Ulrik Rasmussen, der henviste 
til, at DDKM standarden alle sygehuse 
skal akkrediteres efter.

Ulrik Rasmussen viste et afsnit i stan-
darden, der fastslår, at før bygninger og 
lokaler tages i brug, skal der gennemfø-
res en særskilt vurdering af egnethed, 
som blandt andet baseres på en klinisk 
risikovurdering. Det er et krav og ikke en 
vejledning, fastslog han.

Sygehuset skal risikovurdere

– Når vi som en selvstændig projektorga-
nisation under regionen afleverer nøglen 
til sygehuset, er det sygehusets opgave 
at foretage en klinisk risikovurdering 
af, om huset kan bruges til patientbe-
handling. I forbindelse med byggeriet 
arbejder vi med en juridisk aflevering i 
henhold til AB92. Der står intet om lo-
kalernes egnethed til patientbehandling, 
så vi har et hul her, konkluderede Ulrik 
Rasmussen.

– Sygehuset skal tage stilling til, hvem 
der gennemfører denne vurdering, og 
hvordan den skal foretages og dokumen-
teres. Der skal være en sådan dokumen-
tation, at det surveyor-team fra DDKM, 
der kommer ud, kan give akkreditering 
af de nye lokaler og bygninger.

Er der nogen som har tænkt på det i 
Skejby, spurgte han og svarede selv: Nej, 
det er der ikke. Standarden er ikke en del 

af afleveringsprocessen. Teknikere har 
ikke kompetence på at foretage en kli-
nisk vurdering, fastslog Ulrik Rasmussen. 
Han fandt det ligeledes tankevækkende, 
at den eneste reference som DDKM´s 
forfattere bagved standarden har fundet 
frem, er Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
96 om faste arbejdssteders indretning.

Påvises mangler i bygninger eller loka-
lers egnethed, skal kvaliteten forbedres, 
men når projektet juridisk er afleveret, er 
statskassen definitivt smækket i, så der 
ikke er penge til ændringer bagefter, un-
derstregede Ulrik Rasmussen

– Det er interessant når vi kan snakke 
om brand, elsikkerhed, ventilation og 
tage samtlige relevante lovgivninger, vej-
ledninger og standarder frem, som alene 
vedrører opførelse af byggeriet. Alle de 
lovkrav en rådgiver og teknisk afdeling 
skal kunne bidrage med.

Det har DDKM eller IKAS ikke set, så 
muligvis har man en standard, der ikke 
er tænkt godt nok over. Når man har fun-
det den bekendtgørelse mest relevant, 
skulle man nok have tænkt sig en lille 
smule bedre om, sagde han.

De store projekters udfordringer

Projektet i Aarhus startede i 2006 og ta-
ges i brug i 2018-2019, men hvem kunne 
i 2006 forudse, hvad der er brug for i 
2018, spurgte han og mente ikke rådgi-
verne eller entreprenøren kan klandres, 
men det skal klinikerne kunne forudse, 
når man læser standarden, påpegede Ul-
rik Rasmussen.

I 2008-2012 har der siddet 200 ar-
bejdsgrupper med klinikere, teknikere, 
administrativt personale og rådgivere 
under projekteringsprocessens 1. og 
2.runde, men har vi sikkerhed for, at 
byggeriet er klinisk acceptabelt og i or-
den i 2018 spurgte han.Hvem skal godkende hospitalernes egnet-

hed til patientbehandling, spurgte Hans Ul-
rik Rasmussen og belyste en række usikker-
hedsfaktorer i godkendelsesprocedurene. Fortsættes side 52
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– I foråret 2015 bliver en klinisk byg-
ning N-1 og en 15.000 kvadratmeter 
stort laboratorium til over 1 milliard kr. 
som det første taget i brug, derefter 
dagkirurgi og samlet akutafdeling, men 
allerede nu kan man se, at der kan blive 
behov for at bygge om, når bygningerne 
afleveres.

Det er helt tydeligt, at det klinikerne 
i brugergrupperne i 2009 besluttede, er 
ændret nu, hvor vi er ved at bygge. Det 
er akilleshælen ved de meget store og 
langvarige byggerier, men vi har et gjort 
kæmpe arbejde undervejs for at finde ud 
af, om det er godt nok.

Moderne, fleksible byggemetoder og 
materialer som lette skillevægge, beton 
udvendigt og gips indvendigt gør det 
forholdsvis let at ændre. Århus Universi-
tetshospital får 69 OP-stuer, 92 intensiv-
pladser, central endoskopienhed med 10 
stuer, central vask, 500 ambulatorier, 52 
dialysepladser etc.

Der bliver 42 kliniske specialer og ved 
en klinisk vurdering er det i sidste ende 
den ansvarlige læge som skriver under. 
Hver speciale stiller specifikke krav til 
OP-stuer, ambulatorier og andre rum.  

Afleveringsprocessen -Afleveringen 
foregår over 10 etaper i henhold til byg-
gesagsbeskrivelsen, det juridiske grund-
lag i AB92 samt en afleveringshåndbog 
som rådgiver og projektafdelingen har 
udarbejdet for bygninger og teknik. Vi 
ser om det virker, men det er en teknisk 

aflevering. Myndighederne giver på den 
baggrund en ibrugtagningstilladelse, 
men der står ikke i lovgivningen, hvor-
dan ambulatorierum sikres til en sikker 
klinisk behandling af patienter.

Der står ikke et eneste ord om DDKM 
eller rummenes kliniske egnethed. Vi må 
ad omveje uddrage egnetheden. Det er 
da lidt interessant, at ingen har tænkt 
den proces ind fra starten, sagde Ulrik 
Rasmussen.

Der er ved indflytningen i første etape 
af DNU-projektet afsat 60 dage til test 
og afprøvninger, så personalet kan ori-
entere sig i de nye fysiske omgivelser, 

men hvordan det sikres, at sygehuset 
opfylder Den Danske Kvalitetsmodel 
(DDKM), lod Ulrik Rasmussen stå åbent. 

Ulrik Rasmussen spurgte, hvem der 
skal tage ansvaret for ændring af kliniske 
metoder, den kliniske risikovurdering og 
hvem, der har ansvaret, hvis noget er 
klinisk uegnet efter teknisk fejlfri afleve-
ring. Han gav selv et bud på spørgsmålet 
ved at vise en 10 år gammel risikovurde-
ringsmodel der faktisk tager højde for 
klinisk anvendelse.

Få kvalitetsmodellen ind i 
arbejdet

– Tag DDKM med i planlægningen og 
projekteringsfasen, rådede Ulrik Ras-
mussen maskinmestre fra de andre dan-
ske sygehusprojekter, der ikke er nået så 
langt. Lær rådgiver og byggeorganisatio-
nen om DDKM. Jeg er sikker på, at hvis 
jeg spørger 10 ansatte hos vor rådgiver 
om, hvad DDKM er, ved de det ikke.  Vi 
har i planlægnings- og projekteringsfa-
sen ikke diskuteret krav til DDKM, fordi 
ingen har stillet krav om det, så få syge-
husets kliniske og tekniske organisation 
inddraget så tidligt som muligt også i 
akkrediteringen. En løsning på at få de 
kliniske godkendelser kan være at god-
kende grupper af stort set identiske rum.

Ulrik Rasmussen pegede på, at den 
farmaceutiske industri gennem commis-
sioning fra et projekts start løbende kon-
trollerer om kravene er overholdt. Det 
ville det være et stort fremskridt, hvis vi 
tog ved lære af industrien, mente han.

Mind the GAP, sagde Ulrik Rasmus-
sen, for der er rent faktisk et hul i måden 
vi har tænkt vore sygehusbyggerier på, 
og det er vigtigt, at vi når at få styr på det.

15  ▪  www.dnu.rm.dk 

Udfordringer 
 
§  Tidsspænd på mere end 10 år fra klinisk 

brugerfase til fysisk aflevering 
§  Ændringer af kliniske metoder over tid 
§  hvem skal tage ansvar – er organisationen 

klar? 
§  Hvem skal foretage den kliniske 

risikovurdering? 
§  Hvis ”ikke-egnet” efter fejlfri aflevering – 

hvem har ansvaret 

En række af de usikkerheder eller udfordringer, der præger de store og langstrakte syge-
husbyggerier ikke mindst med placering af det kliniske ansvar for en godkendelse af de nye 
faciliteter.
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Tomme vogne fylder mest
Logistikken på Nyt Hospital Bispebjerg, der er en integreret enhed mellem det 101 år gamle Bispebjerg 
Hospital og nye bygninger skal være effektiv og uden unødigt ressourceforbrug. Derfor er den nuværende 
logistik kortlagt, og de anvendte simuleringsanalyser gav højst overraskende resultater. 

AF joUrnALiST gorDon vAhLe, 

SciencejoUrnALiST.Dk

Under omtalen af Nyt Hospital Bispe-
bjerg på godtsygehusbyggeri.dk står der 
blandt andet: ”Alt overflødigt ressource-
forbrug skal skæres væk, så kræfterne 
bruges på patienterne, og der skabes 
bedre tid til omsorg og tryg behandling”.

Opgaven med at skære al overflødigt 
ressourceforbrug væk påhviler vicedi-
rektør Claes Brylle Hallqvist, der er er ho-
vedansvarlig for projektet med at bygge 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. 
På FSTAs Årsmøde fortalte han om erfa-
ringerne med simuleringsanalyser inden 
for logistik og meget andet. Det var et 
indlæg om logistik befriet for transpor-
trobotter, affaldssug, automatisk højlager 
og anden avanceret logistik-teknologi.

– At fokusere på teknologien svarer 
jo til at købe højhastighedstog uden at 
rette skinnerne ud først. I øjeblikket har 
vi fokus på skinnerne – infrastrukturen, 
påpegede Claes Brylle Hallqvist, der 
har sine erfaringer fra alt andet end sy-
gehuse – blandt andet med strategisk 
ejendomsudvikling i Deloitte og store 
byggerier i Københavns Lufthavne og 
Det Kongelige Teater.

Data som øjenåbner

Måske er det denne baggrund, som gør, 
at vicedirektøren kigger på sine relativt 
nye kolleger i sundhedssektoren med 
friske øjne:

– Det kliniske personale ænser ikke 
logistikken – og skal i den ideelle verden 
heller ikke gøre det. De spekulerer ikke 
på, hvordan blodprøverne kommer frem, 
hvordan patienterne kommer til røntgen 
eller får mad præcis på klokkeslæt hver 
dag. Til gengæld har medarbejderne 
alle sammen en naturvidenskabelig bag-
grund. Og det betyder, at de forstår og 
respekterer data, fakta og konklusioner. 
Medarbejdernes mindset kan flyttes 
med datadrevet tilgang, indledte Claes 
Brylle Hallqvist.

Og selv om ”datadrevet tilgang” må-
ske sætter tanker i gang om svære ana-
lyser og omfangsrige rapporter, så er det 
faktisk ofte langt mere jordnært. Endda 
helt bogstaveligt…

Studerende på 
muldvarpearbejde

Kortlægning af flows af materialer, men-
nesker, prøver, mad, affald mv. foregik 
helt manuelt nede i hospitalets under-
jordiske tunneller. Tunnellerne under 
Bispebjerg Hospital er overvældende. 
De er lige så gamle som hospitalet, og 
det tager otte minutter at gå fra den ene 
ende til den anden. Kortlægningen af flo-
wet i tunnellerne foregik ved, at 24 stu-
derende i 14 dage spurgte alle, der kom 
forbi, hvem de var, hvorfra de kom, hvor 
de skulle hen, og hvad de havde med.

– 31.000 forbipasserende blev regi-
streret. Der er en voldsom trafik, men 
ofte transporteres der ganske lidt. Fx er 
den gennemsnitlige fyldningsgrad på 
vores transportbure på 23 %! Og det er 
levering af frokosten, der dimensionerer 
hele transportsystemet. Før spisetid er 
systemet fyldt op med madvogne. Så her 
skal vi helst ikke transportere andre ting, 
der ikke er vigtige, fortalte Claes Brylle 
Hallqvist.

Tomme bure overalt

Han havde også registreret andre for-
hold, som vækker undren hos folk, der 
kommer fra jobs uden for hospitalsver-
den.

– Ved I fx, hvorfor de bure, der bru-
ges på de fleste af Region Hovedstadens 
hospitaler har den størrelse, de har? 
spurgte Claes Brylle Hallqvist.

– De er dimensioneret efter elevato-
rerne på Rigshospitalet. Men stort set 
alle varer, som vi får ind, er tilpasset til 
at være på Europaller, og derfor kører vi 
rundt med meget ”luft” i hvert bur. Og 
når burene er tømt igen, får de ofte bare 
lov til at blive ståede. Der er tomme bure 

overalt på et hospital, og de fylder rigtigt 
meget.

Buffer skal fjerne flaskehalse

– Der er sjældent nogen, som reagerer 
på den uhensigtsmæssige logistik. Sådan 
har det jo altid været… Og mange hospi-
talsmedarbejdere forstår ikke logistik-
kens betydning og funktion. Hvis alt skal 
transporteres videre, så snart det ankom-
mer til hospitalet, opstår der nemt flaske-
halse ved fx elevatorerne. Her er det vig-
tigt at have fokus på hvad der et vigtigst. 
Og det er altid patienten, der skal trans-
porteres til operation eller undersøgelse, 
og som ikke skal vente eller transporte-
res en omvej og måske kommer for sent 
frem, blot fordi elevatoren er optaget af 
varetransport. Forsinkelserne hober sig 
op og skaber ventetider for personalet 
og patienter.

– Det kan godt være, at problemet op-
rindelig opstod, fordi elevatoren var op-
taget af at transportere toiletpapir, men 
det er jo ikke toiletpapiret, men derimod 
dårlig planlægning og timing, der er pro-
blemets kerne, påpegede Claes Brylle 
Hallqvist.

Det er blandt andet for at kunne 
etablere en bufferfunktion, så fx toi-
letpapir ikke behøver at distribueres i 
samme øjeblik, det kommer ind, at der 
skal etableres en helt ny logistik-byg-
ning på Nyt Hospital Bispebjerg. Små 
lagre på afdelingerne, et centralt buf-
ferlager, der kan modtage og opbevare 
varerne samt et effektivt distributions-
system, hvor vogne og bure udnyttes, 
så de ikke kører afsted kvart fyldte. Dét 
er målet.

Simulering skal spare plads

Plads er den knappe ressource, på Nyt 
Hospital Bispebjerg såvel som på alle 
øvrige kvalitetsfondsbyggerier. Derfor 
er en del af øvelsen at finde ud af, hvor-
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Hospitalsområdet ved Bispebjerg Hospital er 26 hektar. Frem til 2025 skal der 
bygges omkring 115.000 kvadratmeter nyt byggeri i form af et stort Akuthus, et 
Psykiatrisk Center og en Logistik- og laboratoriebygning mm. Sideløbende skal 
90.000 kvadratmeter – hvoraf 73.000 er fredede bygninger – af det oprindelige 
hospital fra 1913 renoveres.

Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frede-
riksberg Hospitaler

dan der kan spares gulvplads – både i 
den nye logistikbygning, der endnu kun 
eksisterer i skitseform, og på det øvrige 
hospital.

– Vi har simuleret og analyseret hele 
fl owet for at kunne træffe beslutnin-
gerne på et veldokumenteret grundlag 
– datadrevet tilgang… Vi ønsker at vide, 
hvordan processen påvirker arbejdstid, 
driftsomkostninger, og hvad der skal til 
for, at vi kan spare areal i Logistikbygnin-
gen, oplyste Claes Brylle Hallqvist.

Der er virkelig noget at spare, hvis lo-
gistikken optimeres. Bispebjerg Hospital 
modtager hver dag 54 lastbiler med for-
skelligt gods. Der produceres 130 tons 
affald om måneden – for bare at nævne 
nogle få forhold, som logistikken skal 
kunne håndtere.

– Det var vigtigt at få et overblik. Og 
det har vi nu fået, takket være simule-
ringsanalysen, sagde Claes Brylle Hall-
qvist.

3,3 kvadratmeter til hvert bur

Én af de overraskende oplysninger, der 
kom ud af processen er, hvor meget bu-
rene fylder.

– Man skal faktisk gange hvert burs 
areal med 2,5, for at de får plads nok til 
at kunne håndteres. Og hvis der også 
skal være faciliteter til de mennesker, der 
betjener dem, er tallet 3,3, oplyste Claes 
Brylle Hallqvist.

Antallet af bure og vogne, der skal 
håndteres samtidigt, spiller således en 
væsentlig rolle for pladsbehovet. Simu-
leringen gik derfor ud på at fi nde ud af, 
hvornår mange vogne håndteres i logi-

stikbygningen, og hvordan antallet kan 
reduceres, så der bliver brug for mindre 
areal.

Ved hjælp af 15 forskellige scenarier 
skulle simuleringen anvise, hvordan der 
kunne fi ndes besparelser i byggefasen, 
og hvordan de efterfølgende driftsom-
kostninger kunne holdes nede.

Simulering fandt problemets 
kerne

– Vi forventede at forhold som antallet af 
loading docks til lastbiler, størrelsen på 
vareelevatorer og antallet af medarbej-
dere i Logistikbygningen ville have stor 
betydning for pladsbehovet. Men simu-
leringen viste noget helt andet.

– Det eneste, der virkelig har betyd-
ning, er, hvordan vi håndterer returnerin-
gen af de tomme bure og vogne. Tomme 
bure hober sig op i løbet af ugen, og de 
hentes som regel sidst på ugen. Leve-
randørerne skal videre til et nyt sted og 
kan derfor de ikke tage tomme bure med 
retur, når de har leveret varer, forklarede 
Claes Brylle Hallqvist.

– Det er ikke uden grund, at super-
markeder har bure, der kan køres ind i 
hinanden, når de er tomme…

Bispebjerg Hospital har også anvendt 
simuleringsanalyser til fx at beregne be-

hovet for antallet af senge og scanner-
rum i Akutmodtagelsen.

– Det viser sig ofte, at de sidste rum 
eller de sidste stykker udstyr kan spares. 
Du har måske brug for 18 scannere, hvis 
du skal være helt sikker på at undgå ven-
tetid. Men nummer 17 og 18 anvendes 
så sjældent, at du reelt set kan undvære 
dem, sagde Claes Brylle Hallqvist som 
ét eksempel på, at simuleringsanalyser 
kan fi nde besparelser, som du ikke ville 
kunne argumentere for uden.

www.hospitaldrift.dk
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En traditionel central udsat 
for ny teknologi
Teknologi vil fjerne de mest belastende fysiske jobs på den nye sterilcentral på Rigshospitalet, men nogle 
manuelle processer er bevaret, enten fordi teknologien ikke er udviklet tilstrækkeligt eller er for dyr.

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Sterilcentraler har traditionelt været ma-
nuelle, men det bliver der lavet en del 
om på med Rigshospitalets nye moderne 
central, varslede John S. Sørensen fra to-
talrådgiveren Alectia, der er projektleder 
på de to sterilcentraler på henholdsvis 
Rigshospitalet og Herlev Hospital med 
ansvar for udstyr og automatisering. 

Han fordybede sig i fl ow, processer og 
automatik med robotter.

Sterilcentralen på Rigshospitalet vil få 
et fl ow, der dybest set er identisk med 
det traditionelle med forbehandling, 
pakning og lager. Teknologien har over-
taget en række procestrin med robot-
ter. Fra modtagelsen i kælder og stue 
transporteres udstyret op med elevator 
til sterilcentralen, hvor det fordeles ud i 
produktionen.

– Når udstyret skal fordeles ud, vil vi 
bruge noget der er meget nyt, og som vi 
har vurderet meget frem og tilbage om vi 
tør anvende. Det er selvkørende AGV’er 
der opsamler instrumentcontainere og 
transportkasser med urent grej ved liften 
fra kælderen og kører det ud til vaske-
bordene, sagde John S. Sørensen.

Det kan klares med 5 AGV’er på den 
urene side, så det er ikke voldsomt, be-
roligede han. En AGV kan transportere 
to instrumentcontainere ud til vaskebor-
dene, hvor personale skiller instrumen-
terne ad, skrubber og lægger dem i va-
skenet, der sættes i vaskestativer.

Fordele ved AGV’erne

Alectia valgte AGV’er frem for trans-
portbånd og faste elevatorer, da de er 
væsentligt mere fl eksible end faste in-
stallationer, hvis indretningen fremover 

ændres. Økonomisk og støjmæssigt er 
robotterne formentlig også attraktive, 
vurderede han.

Transporttid med AGV er i snit ca. 3 
minutter inklusiv af- og pålæsning. Byg-
herren regner med hulrørsstativer med 
hylder, så man kan samle hule rør og in-
strumenter i bakker på vaske- og pakke-
bordene, forklarede John S. Sørensen. 
Der er taget højde for at lave et mix og 
operatørerne bestiller den type vaskesta-
tiver der er behov for.

Der er brug for 5 taktvaskemaskiner 
som hver har 4 kamre efter hinanden, 
der hver kører deres proces, så man har 
4 vaskestativer i samme proces ad gan-
gen. Maskinerne fylder mindre end tra-
ditionelle etkammer maskiner, der ville 
kræve en længere række maskiner på 
tværs af bygningen.

De tomme containere køres af 
AGV’erne frem til en station, hvor en ro-
bot læsser dem på vaskestativer inden de 
vaskes, mens kasserne køres i kælderen 
for rengøring. Desuden køre AGV’erne 
vaskestativer fra vaskemaskinerne til 
pakkebordene.

Der er conveyor på både AGV og va-
skemaskiner, så omladningen sker auto-
matisk. De vaskede containere hentes 
manuelt til pakkebordene. Det kunne 
automatiseres, men pladsen og økono-
mien er begrænset. Mindre manuelle 
fl ows som endoskopvask er også manu-
elle.

Der er stadig en del processer, det 
ikke kan automatiseres, da der enten 
ikke er udviklet tilstrækkelig driftsikker 
teknologi eller også er den for dyr. Det 
gælder operationer som forbehandling 
af udstyr ved vaskebordene. Det, der 
er autoklaveret i autoklavekurve og skal 
over i transportkasser, fl yttes manuelt.

– Det kan være det kommer, der er 
nogle som arbejder med automatisk 
pakning af standardinstrumenter i et vist 

Urent modtagelse 1. sal - View mod vaskeborde og nordvest facade 

»  RSR – Visualisering projektforslag 

Den urene modtagelse på sterilcentralen visualiseret som en åben og lys arbejdsplads. Der 
vil dog komme mere inventar end der her er vist. Fortsættes side 60
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omfang ved pakkebordene, men tekno-
logien er ikke til rådighed som det ser ud 
nu, sagde John S. Sørensen.

Et rigtigt pioner-projekt

Sterilcentralen får ca. 9 autoklaver med 
automatisk ind- og udlastning. En robot 
tager containere og autoklavekurve ud 
af autoklavestativerne. Det automatiske 
lager er som det kendes fra mange andre 
brancher og få sterilcentraler. 85 pct. af 
det rengjorte udstyr forventes opbevaret 
på hovedlageret. For at kunne håndtere 
containerne automatisk, skal systemet 
maksimalt kunne håndtere hele, trekvarte 
og halve containere af to fabrikater.

Vogne fra de eksterne hospitaler og 
Rigshospitalet pakkes ud automatisk 
med en robot og transporteres op med 
en miniload til produktionsetagen. Gods-
terminalen betjener Rigshospitalet og de 
øvrige hospitaler med sterilvarer plus alle 
andre varefl ows til og fra Rigshospitalet. 
Centralen skal således betjene Gentofte, 
Bispebjerg og Frederiksberg, mens ste-
rilcentralen på Herlev Hospital betjener 
resten.

Produktionsafvikling og software er 
fastlagt i relativt komplicerede funktions-
beskrivelser:

– Udfordringen er, at det ikke er lavet 
før i fuld udstrækning. Lige nu overve-
jer vi meget sammen med regionens it-
organisation, hvordan det skal strikkes 
sammen. Hele fl owet bliver registreret, 
så udstyret kan spores helt tilbage til 
de operationer, hvor det blev anvendt, 
sagde han.

Nye fordele og udfordringer

Der bliver en stor forbedring af arbejds-
miljøet, da en række manuelle operatio-
ner erstattes med robotteknologi, man 
sikrer en ensartet, høj kvalitet sammen-
lignet med de eksisterende sterilcentra-
ler, der stod overfor store investeringer, 
hvis de skulle fortsætte, påpegede han.

– Vi ser muligheder for en forbedret 
planlægning, logistik, sporbarhed og 
fl ow. Der ligger også en forventning om 
en højere effektivitet, når man erstatter 
manuelt arbejde med automatiske løs-
ninger. Nu får man implementeret et sy-
stem for hele regionen som vil være en 
opgradering i forhold til de eksisterende 
installationer på nogle af hospitalerne.

Men der er også en række udfordrin-
ger blandt andet med at sikre hygiejnen 
ved brug af AGV’er, som skal løses, der 
er tænkt meget i nedbrud og redundans, 

så produktionen delvis kan fortsætte ved 
nedbrud, men John S. Sørensen så den 
største udfordring omkring forandrings-
ledelse:

– Dette er små fabrikker, som ikke 
har meget at gøre med sygehusenes 
produktion. Sterilcentralerne er ikke en 
produktionsorganisation, og her tror jeg 
man har en stor opgave, hvis dette skal 
virke fra starten, fastslog han.

Robotter,både de kørende AGVer og sta-
tionære, vil forbedre arbejdsmiljøet ved at 
overtage en del af de manuelle processer 
og er fl eksible i modsætning til transport-
bånd. Derved gøres det lettere at foretage 
fremtidige ændringer i inddretningen, 
sagde John Sørensen.



INNO-X Healthcare: Værdiskabende 
innovationskompetencer

BioMedical Design
 – Lær at drive processen fra klinisk behov til markedsrelevant produkt

BioMedical Design er et uddannelsesforløb, der giver deltagerne kompetencerne til at drive 
innovation fra behovsanalyse på en hospitalsafdeling til produkt med inddragelse af regulatoriske krav, 
sundhedsøkonomisk evaluering og forretningsforståelse til at guide udviklingsprocessen. 

I forløbet lærer deltagerne:
 – at arbejde i interdisciplinære teams  
 – at skabe dokumentation for kliniske behov med brug af videnskabelige metoder 
 – at udvikle innovative ideer med afsæt i Design-thinking metoder
 – metodisk at undersøge, filtrere og udvælge først behov og senere løsninger
 – at anvende regulatoriske krav, sundhedsøkonomiske evalueringer samt kommercielle markedsforhold 
tidligt i sortering og udvælgelse af kliniske behov og løsninger

 – hvordan man skaber den evidens, der skal lægges til grund for implementering af løsninger  
i sundhedssektoren

 – nyeste metoder til at udvikle og teste en bæredygtigt forretningsmodel til de udviklede løsninger

Kompetencer, der bagefter direkte kan bruges i produktudvikling i private virksomheder,  
i innovationsarbejde i den offentlige sundhedssektor eller til start af egen virksomhed.

Vi rekrutterer deltagere til BioMedical Design 2015 igen fra januar 2015 –

Læs mere på www.innox.au.dk

Du kan også følge vores nuværende deltagere på facebook INNO-X Healthcare.
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Robotter indtager de 
store sterilcentraler
Kevin Jungløev fra ALECTIA A/S gennemgik den nye teknologi på de to store sterilcentraler på 
Herlev Hospital og Rigshospitalet der indebærer et nyt arbejdsfl ow og anderledes funktionalitet med 
automatisering med blandt andet selvkørende AGV og robotter 

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Kevin Jungløev fra ALECTIA, der er pro-
jektleder på sterilcentralen på Rigshospi-
talet med speciale i byggeri og installa-
tioner præsenterede det store projekt på 
Rigshospitalet, der har mange fællestræk 
med projektet på Herlev Hospital.

Projektforslag er afl everet og ved at 
blive godkendt, hvorefter man skal vi-
dere med næste projektfaser og går i jor-
den i efteråret 2015. Sterilcentralen skal 
efter planerne sættes i drift i foråret 2018 
og kører i to hovedspor: Bygninger og 
tekniske installationer samt produktions-
udstyr og automatisering.

Byggeprojektet koster ca. 211 mill. kr. 
hvortil kommer udstyret der skal auto-
matisere produktionen og som løber op i 

ca. 151 mill. kr. Dertil skal lægges øvrige 
leverancer og omkostninger, således at 
det samlede projekt forventes at nå ca. 
500 mio. kr. i samlet investering.

Sterilcentralen på Rigshospitalet er 
12.500 kvm. og bygges sammen med et 
p-hus. Under dette er tilkøbt 1500 kvm. 
kælder ekstra for at få plads til al automa-
tiseringen og teknikrummene.

Sterilcentralens data

Taget rummer en 1900 kvm. tekniketage 
med en stor dampcentral der skal for-
syne sterilcentralen, apoteket og Rigsho-
spitalets centralkøkken. Etagen rummer 
ventilationsrum med 9 anlæg der klarer 
165.000 kbm. i timen til komfort- og pro-
cesventilation delvis med recirkulation 
for fi ltrering af klassifi cerede områder. 

Kølegården rummer store tørkølere til fri 
køling til autoklaver og trykluftanlæg.

Sterilcentralen på 1.sal er 2.900 kvm. 
med et automatisk højlager til sterilva-
rer der skal køre mellem stuen og 1. sal. 
Centralen har urent modtagelse, vaske 
de-kontaminatorer, pakkeområde, auto-
klaver samt fuldautomatisk lager for 
sterilvarer. Et større miniload lager med 
plads til 10.600 standard enheder og en 
kapacitet 5-6 gange højere end centra-
len på Gentofte. Der er desuden kontor 
og personalefaciliteter. Service, drift og 
vedligehold klares primært fra et teknik-
loft med integrerede gangbroer uden at 
genere sterilcentralens drift.

Stueetagen rummer den fuldautoma-
tiske godsterminal med varemodtagelse 
og portsluser, hvor al gods ankommer og 
skal fordeles på Rigshospitalet samt et 
stort grovvarelager til modtagelse af de 
varer, der skal ind i sterillageret. Stuen 

View fra Henrik Harpestrengs vej – Sammenbygning m. P-hus, SØ facade 

»  RSR – Visualiseringer projektforslag 

Den nye sterilcentral set udefra i facade med farvespil som det forventes, at bygningen vil 
komme til at tage sig ud. Bygningen med den mørke facade bagved er p-huset, der er byg-
get sammen med sterilcentralen.

Kevin Jungløev fra ALECTIA gav en be-
retning fra det teknologiske førerfelt med 
indretningen af den nye sterilcentral på 
Rigshospitalet.
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rummer det gennemgående sterillager 
fra 1. sal, hovedindgang, personalefaci-
liteter og kontorer.

Kælderen på 4.700 kvm. er reserveret 
godsterminalen, de mange teknikrum 
samt bad og omklædning. Her findes 
opmarchbåse, vogn- og kassevask, tek-
nikrum, varme- og kølecentral, trykluft 
og vandbehandling og et helt teknikrum 

til vakuumpumper og rendampsgenera-
torer for autoklaver.

Et stort, lyst og åbent indgangsparti 
præger den sydvestlige facade, hvor 
der er niveaufri adgang, kørestolslift og 
adgang til alle etager blandt andet via 
en hovedtrappe. Bygningen står i beton 
med udvendig beklædning af perfore-
rede aluminiumprofiler med klart glas, 

der giver et neutralt facadeudtryk med et 
spil af mere afdæmpede kontraster end 
facaden på p-huset.

Arbejdspladserne bliver generelt lyse, 
venlige og imødekommende med store 
glaspartier. Personalefaciliteterne omfat-
ter blandt andet et personalerum med-
køkken med mulighed for anretning af 
varm mad i pauserne.

NAU er et miljørigtigt og 
fleksibelt hospital
Dagslys, energi og indeklima er centrale begreber i det nye i hospitalsbyggeri i Aalborg, fastslog 
afdelingschef Leif Høltzermann fra Brix & Kamp Rådgivende Ingeniører som er involveret i det nordjyske 
kæmpeprojekt via Indigo konsortiet.

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

Bæredygtighed har fået en central pla-
cering i byggeriet af Nyt Aalborg Univer-
sitetshospital der opføres efter DGNB 
standardens krav for at sikre patienter og 
personale optimale forhold så helbredel-
sen fremskyndes og indlæggelsestiderne 
i fremtiden forhåbentlig kan minimeres.

Om bæredygtighedscertificering efter 
DNGB-standarden og BR 2020 og ener-
gikravenes konsekvenser for arkitektur 
og udformning af hospitalerne, sagde af-
delingschef Leif Høltzermann fra Brix & 
Kamp A/S Rådgivende Ingeniører:

– Overordnet har vi regnet med 
DGNB siden 2011 og i 2013 fik vi at vide, 
at kravene var klar til sygehusbyggeri, 
men først i maj i år var de klare ”i løbet af 
14 dage”, men den periode er ikke kom-
met endnu. Vi kan desværre ikke være 
fuldstændig konkrete på, hvad det bety-
der for sygehusbyggeri.

DGNB består af 62 punkter, men Leif 
Høltzermann, der i godt 30 år har del-
taget i diverse nordjyske hospitalsbyg-
gerier, satte fokus på dagslys, energi 
og indeklima og deres betydning for 
arkitekturen på det kommende super-
sygehus, der er kandidat til blive DGNB-
certificeret.

NAU bliver på 143.000 kvm. stort 
og fordelt på 118.000 kvm. klinik, der 

opfylder BK2020, samt 25.000 kvm. 
serviceby, der etableres efter lavenergi-
klasse 2015. Hospitalet får 581 senge, 
32 OP-stuer, 29 skanner/CT-rum og 110 
ambulatorier.

Det skal betjene en befolkning på 
592.800. Der forventes at blive gen-
nemført 30.300 operationer, 170.000 
ambulante besøg, 59.400 indlæggelser 

og hospitalet ventes at nå op på 189.500 
sengedage om året.

NAU er et barmarksprojekt. Konkur-
rencen blev udskrevet for hele matriklen 
på 300.000 kvadratmeter, hvoraf halvde-
len nu er sat i gang. Kvalitetsfondspro-
jektet på 143.000 kvm. suppleres med 
en psykiatrisk afdeling.

Aalborg Universitetshospital er i dag 

DAGSLYS  
v/  Leif  Høltzermann

Dagslysfaktor	  i	  sengestue	  ifm.	  NAU	  
Den	  valgte	  vinduesløsning	  ifm.	  NAU	  gør,	  at	  
man	  opnår	  en	  dagslysfaktor	  på	  2%	  hele	  3,2	  m	  
fra	  facaden	  eller	  62	  %	  af	  rummets	  dybde.	  

	  

Deae	  er	  ca.	  2x	  bedre	  end	  BR10	  og	  1,78x	  bedre	  
end	  BK2020.	  

Illustrationen viser, at der skal et stort glasareal til for at få en tilstrækkeligt arbejdslys ind 
på hospitalet. I dette tilfælde vil de 200 lux nå hele 3,2 m ind i sengestuen, hvilket er langt 
mere end ifølge BR10 og BK2020.
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delt på to matrikler i nord og syd, men fra 
2020 skal nordjyderne have en del i syd 
og en i øst. På sigt ligger det i planen, at 
det hele skal samles i øst. Der er fælles 
akutmodtagelse, børn og unge afdeling, 
intensiv, stor ambulatoriebygning, OP-
stuer, røntgen, skannere, laboratorier 
samt to sengekryds sengeafdelinger.

– Det væsentligste ved DGNB er, at vi 
får fælles betragtninger og får samlet al 
vor evidens, design, og drift. Målet er at 
få lagt overliggeren på enten guld, sølv 
eller bronze og sikre sammenhængen. 
Bagefter kan vi ikke korrigere ret meget.

Skal der spares efter grønthøsterme-
toden, bliver det meget vanskeligt uden 
at vor medalje ryger. Målet er at få et 
hospital, der understøtter patienternes 
helbredelse og giver indlæggelsestider, 
der er til at have med at gøre. Vi holder 
fanen højt med fl eksibilitet, så det er til at 
bygge om uden at det koster en formue 
på driften bagefter.

Det skal være let at ombygge

Universitetshospitalet skal være let at 
ændre, fastslog Leif Høltzermann, derfor 

opføres hospitalet på et bærende skelet 
uden bærende ydermure. Der er fokus 
på akustik og lysindfald, der er bedre 
end bygningsreglementets krav som de 
ventes i BK2020.

– Et af de vigtigste krav til projektet er 
bygningskonstruktionernes kvalitet. Der 
skal være mulighed for let at ændre byg-
geriet undervejs i løbet af de næste 50-
100 år, fastslog han og gav en række af 
ingeniørselskabets bud på, hvordan det 
kan opfyldes i virkeligheden.

– Vi ser NAU som et insitustøbt byg-
geri, der har den fordel, at byggeriet 
er uden bærende vægge, så det alene 
er dækket vi skal bearbejde, når vi skal 
bygge om. Huldæk er kostbare at gen-
nembryde, når OP-stuer, røntgen, CT-
rum ombygges, så massive betondæk er 
svaret.

Teknikrum og installationer er opdelt 
i mindre enheder der begrænser sig til 
det berørte bygningsafsnit eller afdeling, 
så det øvrige hospital ikke hele tiden 
forstyrres af ombygninger i en enkelt 
afdeling. Det er et centralt krav i DGNB-
bedømmelsen, fastslog han.

Energirammen og arkitekturen

– Projektet blev udbudt efter bygnings-
klasse 2015, og vi tog den beslutning i 
konkurrencen, at vi vil prøve at skabe et 
byggeri uden kunstige tiltag som solcel-
ler, så vi har bearbejdet bygningskrop-
pene meget i konkurrenceprojektet, så 
der var de rigtige bredder og højder i 
byggeriet.

Bygningsblokkene skal helst ikke være 
mere end på 3 etager og 15 m i bredden, 
der skal være bestemte vinduesarealer, 
solafskærmning og der er kommet et øn-
ske om at få det opgraderet til 2020, men 
det er også i orden.

Spildevandshåndteringen skal måske 
opdeles yderligere end i almindeligt og 
kritisk spildevand, oplyste Leif Hølt-
zermann. Satser man på en høj DGNB-
klassifi cering, kan yderligere inddeling 
komme på banen.

Udfordret på ventilationen

Opgraderingen fra 2015 til 2020 har især 
givet udfordringer i installation af venti-
lationen:
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– Vi blev udfordret især på ventilatio-
nen, hvor vi skal øge kanalstørrelser og 
teknikrumsskaktene for at få ekstra plads 
til at reducere tryktabet. Det er en virke-
lig krævende øvelser at få integreret og 
sikre plads til de store kanaler, fastslog 
han.

Akustikken arbejdes der seriøst med, 
så støjgener minimeres. Der er evidens 
for, at antallet af sengedage falder, hvis 
hospitaler får styr på akustikken i patient-
stuer og OP-rum, understregede Leif 
Høltzermann og fortalte, hvordan man 
har sat pulstæller på patienter, der blev 
hentet af ambulancen.

Forventningen var en faldende puls, 
fordi folk følte sig i sikre hænder, når 
Falck ankom, men tælleren viste at pul-
sen røg i vejret, fordi de berørte tænkte, 
at den måtte være helt gal, når ambulan-
cen kommer med blå blink og hylende 
sirener. Derfor arbejder B&K seriøst med 
akustik fra patienterne hentes til de ud-
skrives.

Lys har en stor betydning

Der ligger også evidens for lysets betyd-
ning i helbredelsen af patienter. Dagslys-
faktoren er lyset inde i et rum contra det 
udenfor. Lyset falder voldsomt, når man 
bevæger sig bort fra et vindue inden-
døre. Mellem kl 8 og 18 er der i 70 pct. af 
tiden over 10.000 lux udenfor. Arbejds-
miljøreglerne kræver en dagslysfaktor på 

2 dvs. 200 lux på arbejdspladsen inden-
for.

Leif Høltzermann viste dog, at der 
skal et overraskende stort vindue til for 
at få ordentlig lys ind på stuerne. Ifølge 
BK2010 kan et vindue på 2 kvadratmeter 
-10 pct. af gulvarealet- i en 19 kvadrat-
meter stor sengestue kun sikre at 200 lux 
1,7 meter ind i stuen fra vinduet.

Ifølge BK 2020 skal vinduerne øges 
fra 10 til 15 pct. – fra 2 til 3 kvm. – men 
dette giver kun 200 lux 1,9 meter ind i 
rummet. Øges vinduerne 50 pct. forbed-
res lysindfaldet kun 13 pct. Det svarer til, 
at de 200 lux kun trænger 22 cm længere 
ind i rummet.

DGNBs belønner i sine nye kriterier 
meget lysindfald med points. Ved at øge 
vinduet til 6-7 kvm., flytter grænsen for 
de 200 lux 3,2 meter ind i rummet. Det 
er dobbelt så godt som i BK2010 og 1,78 
bedre end BK2020. Ifølge DGNB er lys-
intensiteten i BK2020 så lav, at det ikke 
giver point. Nedenunder i lysgårdene 
må glasarealerne øges eller arbejdsplad-
serne rykkes tættere på vinduerne.

Leif Høltzermann uddybede, hvorledes 
hospitalsbyggeriet er konstrueret blandt 
andet uden bærende vægge så det er let at 
ombygges i takt med, at nye behov opstår 
inden for patientbehandlingen.
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NAU skal opfylde 
DGNB-standarden
Hospitalerne venter på DGNB-kravene til hospitaler, så DGNB-konsulent, certificeret indeklimakonsulent 
Marianne Dyring-Olsen fra Brix & Kamp Rådgivende Ingeniører fortalte om standarden og dens krav til 
byggerier som de kendes i dag

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

DGNB er en tysk certificeringsstandard 
inden for bæredygtighed som i 2011 
blev valgt til at danne baggrund for ny 
dansk certificeringsordning for at gøre 
bæredygtighed målbar og sammenlig-
nelig i byggeriet. DGNB blev valgt, fordi 
standarden har en bred tilgang til bære-
dygtighed. Den ser ikke kun på, miljø og 
sociale tiltag, men også på totaløkono-
mien.

I 2011 kom ordningen for kontor- og 
erhvervsbyggeri i Danmark, men krite-
rier for hospitalsbyggeri er endnu ikke 
udgivet, på trods af de mange kvalitets-
fondsprojekter som pt. er i gang. Derfor 
er det hidtidige arbejde baseret på kon-
tor-kriterierne og arbejdsdokumenter 
fra hospitalsgruppen. DGNB tilpasses 
danske regler, krav og byggeskikke for 
at løfte kvaliteten af standardbyggeriet.

Marianne Dyring-Olsen sagde:
– Der er mange elementer i DGNB, ty-

piske bæredygtighedselementer er for-
brug af energi og vand, men miljøtiltag, 
totaløkonomi og fleksibilitet vejer tungt. 
Det skal være nemt at bygge om uden at 
påføre byggeriet store, ekstra omkost-
ninger, så installationer og konstruktio-
ner skal være robuste.

Integreret kunst og arkitektur skal 
også være bæredygtig, der skal være 
gode adgangsforhold for cyklister, det 
skal være let at gøre rent, det er en fordel 
med commissioning, der skal være mas-
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ser af dagslys og god termisk komfort i 
byggeriet, sagde hun.

Alle krav er samlet i de 4 hovedpunk-
ter: Miljø, teknik, social og økonomi, der 
vægter lige meget i standarden, mens 
underpunktet proceskvalitet sikrer at 
bæredygtighed er med fra start til slut i 
byggeprocessen

Ambitionsniveauet for bæredygtig-
hed er opdelt i tre kategorier: Guld, sølv 
og bronze alt efter, hvor gennemført 
det er ifølge standarden. NAU satser på 
at opnå bronze inden for den givne an-
lægsramme, men venter som nævnt på 
DGNB-kriterierne for hospitalerne.

DGNB den skarpeste standard

Bygningsreglementet omtaler indekli-
maet i uldne vendinger uden konkrete 
temperaturkrav, men siger blot at der 
skal ”opretholdes sundhedsmæssigt 
tilfredsstillende temperaturer” der af-
hænger af aktiviteten i rummet. Byg-
ningsklasse 2020 er mere konkret med 
et krav om maksimalt 26 grader bortset 
fra i få timer, der defi neres nærmere af 

bygherren, oplyste Marianne Dyring-
Olsen.

DGNB er anderledes skarp og præcis 
med sine krav: Om sommeren skal tem-
peraturen på en sengestue ligge mellem 
23,5 og 25,5 grad C og må højst fraviges 
i 131 timer for at kunne blive opgraderet 
til klimaklasse A. Om vinteren skal tem-
peraturen ligge mellem 21 og 23 grader 
for at få maksimum point.

Ifølge NAUs termiske indeklimasi-
mulationer, kan hospitalet overholde de 
strenge krav meget præcist, men der kan 
blive problemer med at holde tempera-
turen nede på 23 grader i vinterperio-
den, når den udvendige solafskærmning 
trækkes ind. Det sker, hvis det blæser 
meget udenfor.

Temperatursimuleringerne bruges til 
at fastlægge luftskiftet i sengestuerne 
for at få den bedste komfort og redu-
cere energiforbruget til ventilation. Et 
luftskifte på sengestuerne på 3 gange i ti-
men er nok til at få point i DGNB og sikre 
et godt indeklima, fastslog hun.

– Når vi optimerer luftskifte, kan vi op-
timere komfort, anlægsøkonomi, drift og 

pladsbehov til kanaler og ventilationsan-
læg. DGNB ser på mange andre forhold 
såsom træk, strålingstemperaturer, rela-
tiv luftfugtighed, vinduesfl adernes tem-
peraturer etc.

NAU var oprindelig tiltænkt at skulle 
opfylde lavenergiklasse 2015, men se-

Marianne Dyring-Olsen fra Brix & Kamp 
fortalte om, hvordan de nye hospitaler kan 
certifi ceres til større bæredygtighed
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nere blev det besluttet at opgradere til 
BK2020. Det betyder at energiforbruget 
skal sænkes, bygningens tæthed opti-
meres, energikravene til ventilationen 
og luftens renhed skærpes så der bliver 
større teknikarealer og skakte, udfl etnin-
ger med minimale tryktab og skrappere 
CO2-krav.

For ar overholde BK2020 skal desuden 
etableres 3.600 kvadratmeter solceller. 
IDGNB indgår energien som grundlag 
for beregninger for byggeriets bidrag til 
den globale opvarmning, nedbrydnin-
gen af ozonlaget og over omkostnin-
gerne i hele levetiden.

Det forventes at NAU opnår maksi-
mumspoint i DGNB i disse kriterier, med 
et energiforbrug på 70 pct. af bygnings-
reglementets minimumskrav, fastslog 
Marianne Dyring-Olsen.

Der arbejdes også på at få køle-
vandstemperaturen hævet fra 7 til 12 
grader for at opnå en bedre udnyttelse af 
køleanlæggene. Med hver grad kølevan-
dets temperatur stiger, kan der spares 4 
pct. af energiforbruget til køling, der er 
en af de tunge energiposter på driften.

TERMISK  INDEKLIMA  
v/  Marianne  Dyring-‐Olsen

Krav	  Hl	  termisk	  indeklima	  jf.	  DGNB	  	  
•   SOMMER,	  sengestue:	  

•   Maks	  point	  (indeklimaklasse	  A):	  Temperaturer	  mellem	  23,5-‐25,5°C	  samt	  
over-‐	  eller	  underskridelse	  af	  temperaturen	  i	  maks.	  131	  Hmer	  

•   Min.	  point	  (indeklimaklasse	  B):	  Temperaturer	  mellem	  23-‐26°C	  samt	  maks.	  
218	  Hmer	  over	  26°C	  og	  maks.	  131	  Hmer	  under	  23°C	  

•   VINTER,	  sengestue:	  
•   Maks.	  point	  (indeklimaklasse	  A):	  Temperaturer	  mellem	  21-‐23°C	  samt	  over-‐	  
eller	  underskridelse	  af	  temperaturen	  i	  maks.	  131	  Hmer	  

•   Min.	  point	  (indeklimaklasse	  B):	  Temperaturer	  mellem	  20-‐24°C	  samt	  over-‐	  
eller	  underskridelse	  af	  temperaturen	  i	  maks.	  131	  Hmer	  

DGNBs krav til temperaturen på sengestuer er mere skarpe og præcise end i det danske 
BK2010 og i BK2020 og opererer med point alt efter hvor præcist temperaturen i bygnin-
gerne overholdes.
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Høje ambitioner og nye 
løsninger i NHN
Der tænkes nyt, utraditionelt og på tværs af organisationer i metode og udvælgelse lige fra udbud til 
drift, fortalte Claus Roikjer fra Nyt Hospital Nordsjælland, der mindst skal spare 156 mio. kr. om året på 
samlingen af de tre hospitaler

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

NHN søger de meget anderledes løsnin-
ger for at få frigivet alle potentialer i det 
nye hospitalsbyggeri i Nordsjælland.

– Jeg mener det er et radikalt anderle-
des projekt og organisation der står bag. 
Vi er en projektledelse med meget høje 
ambitioner, vi vil sætte ny standard og 
har konstateret, at vi må gå efter nogle 
radikalt anderledes løsninger for at lyk-
kes, sagde projektchef, arkitekt Claus 
Roikjer fra NHN, der gav et samlet bil-
lede af de grundlæggende tanker bag. 

– Det skal nok lykkes at bygge et godt 
hospital, men vi tror først det bliver en 
succes eller giver mening at bruge så 
mange af skatteborgernes penge, hvis 
processen resulterer i en større foran-
dring. Hvorfor ellers flytte hospitalet, 
spurgte han.

– Så udover at bygge et nyt hospital, 
har vi sat os i spidsen for en forandrings-
proces, hvor der fokuseres på arbejdstil-
rettelæggelse, kapacitetsudnyttelse og 
patientforløb. Det er med de ord, vi vil 
sætte en ny standard for fremtidens ho-
spital der først og fremmest er patienter-
nes.

Der ligger et stort pres for, at vi i 2020 
kan arbejde på en anden måde for at nå 
målet, sagde projektchef Claus Roikjer, 
der sammen med en økonomichef under 
en direktør leder ca. 25 medarbejdere 
’er i en matrix organisation på hospitalet 
bestående af økonomer, arkitekter admi-
nistratorer, cand.merc.’ er.

Skal finde stor besparelse

De tre sjællandske hospitaler samles i 
Hillerød ved en ny togstation og lokal-
bane i et 124.000 kvm. byggeri med 662 
en-sengsstuer, 24 lægespecialer som 
arbejdsplads for 4000 ansatte og akutho-
spital for 310.000 borgere. Et projekt til 

3,8 milliard (PL 2009) kr. med 735 mio. 
afsat til it og medico.

Kravet til NHN er en effektivisering på 
8 pct. af driften, svarende til en bespa-
relse på ca. 156 mio. kr. når det står klar 
i 2020. Samlingen af hospitalerne skal 
spare 60 mio. og der skal findes 100 mio. 
kr. på driften ud over de løbende opti-
meringer hospitalet leverer og besparel-
ser som regionen høster.

Projektmodel og styring bruges til 
måle fremdriften og afstemme forvent-
ningerne til enkelte projekt:

– Der arbejdes med projektbeskrivel-
ser, så alt uden for driften kommer i en 
projektmodel. Der måles på de effekter, 
de enkelte projekter skal give som resul-
tat.

Det har bidraget til at vi er kommet 
derhen, hvor vi står i dag, sagde han. Vi 
bruger det også til skabe fremdrift, men 
også til at skabe forventningsafstemning 
i det enkelte projekt.

Måling og benchmark.

NHN måler både på samarbejdet med 
bygherrerådgivere og tilfredsheden 
blandt medarbejderne.

For at fastholde målet har gruppen 
kortlagt medarbejdernes kompetencer: 
Alle bliver testet, så vi kan se, hvor vi er 
henne med hensyn til personlige præfe-
rencer. Det er et godt værktøj, når man 
skal sammenligne udviklingsmål med 
projektet.

Når vi skal starte et projekt er det ikke 
uvæsentligt for opgavens succes at vide, 
om man har med en afslutter eller igang-
sætter at gøre. Det. Vi lærer meget af 
de andre hospitaler og brancher som er 
foran os. Alle vore beslutninger baseres 
på grundige analyser og et internationalt 
udsyn, fastslog han.

– I forhold til at lære af andre hospi-
taler, var en af vore første tiltag at lave 
en budgetvalidering i 2011 og 2012. Vi 

mente ikke at det foreløbige tilsagn fra 
Staten, hvor vi fik 136.000 kvm. og 3,8 
milliard kr., hang sammen. Derfor skar vi 
projektet ned med 12.000 kvm., så vor 
kvadratmeterpris er lidt højere end de 
andre projekters.

Det giver en buffer, som er nødven-
dig, fordi det er en meget hård økonomi 
som vi har fået. Vi skal selv købe grun-
den, afholde udgifter til arkæologi, der er 
ekstra omkostninger på over 100 mio. kr. 
som vi ikke kompenseres for.

Vi har nedsat et garageteam af egne 
folk, som også inviterer folk ind udefra 
til at lave inspirationsworkshops og finde 
på gode ideer til vort projekt, så vore in-
novationsfolk kan tage ideerne med sig 
og videreudvikle på dem.

Logistik og LEAN som hos Toyota

– Når vi ser på andre brancher vurderer 
vi, at vi fx inden for logistik har et stort 
økonomisk potentiale, hvis vi kan få ho-
spitalet til at køre på en anden måde. Et 
af konkurrencens krav handlede om at 
dele mere og eje mindre selv.

Man ejer sin patient, men ikke sit rum. 
Al logistik og service omkring at drive 

Projektleder Claus Roikjer kunne berette 
om en nytænkende og innovativ organisa-
tion bag projektet Nyt Hospital Nordsjæl-
land, NHN
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sengestueafsnit skal vi prøve at fi nde no-
gen til at gøre, som er bedst til det. Jeg 
siger ikke det er private operatører, men 
at vi skal fokusere på nogle kerneopga-
ver og få dem, der er bedst, til at lave det.

Vi ser meget på Toyotas LEAN-prin-
cipper og har set et projekt fuldstændigt 
som plug-and-play. Der fi ndes hospitaler 

i USA, som har implementeret det med 
fantastiske effekt på kvaliteten og en po-
sitiv afsmitning på økonomien.

Jeg tror det er en af de løftestænger 
vi skal bruge for at komme i dialog med 
vor klinik. Det er ikke en let opgave at 
indføre LEAN og skære ned, men mere 
motiverende når det handler om at for-

bedre kvaliteten. Ud over bedre patient-
sikkerhed, og mindre spild, satser vi på 
en bedre økonomi. Vi skal se på patien-
ten med serviceøjne og som en kunde. 
Det kan være meget gavnligt, hvis vi me-
ner det alvorligt med at sætte patienten 
i centrum.

Satsede på større åbenhed

Claus Roikjer omtalte, hvordan projekt-
gruppen startede med en vision om at 
lære fra andre projekter, inviterede ak-
tører i byggebranchen, pensionskasser, 
entreprenører, rådgivere, bygherrer og 
gennemførte en spørgeskemaundersø-
gelse til aktører med indsigt i området. 
Konklusionen var, at markedet var fast-
låst og at det var dyrt for de bydende at 
deltage i projektkonkurrencerne.

– Selv store tegnestuer kunne ikke 
komme ind, hvis de ikke kunne doku-
mentere, at de havde bygget et hospital 
før, så der var ikke adgang til markedet. 
Konkurrencerne var meget ens, det var 
svært at se forskel på, hvem der havde 
lavet dem og arkitekturen var ikke højt 
prioriteret.

•   Omkostningsfuldt for deltagerne 
 

•   Markedet var fastlåst  
 

•   Arkitekturen var ikke højt 
prioriteret 

Konklusion: 

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND 

Her står de væsentligste stopklodser for bedre sygehusprojekter, sådan som organisa-
tionen bag NHN ser og oplistede dem. Markedet er låst fast og det er dyrt at deltage i 
udbud. Det er ligeledes vanskeligt at få god arkitektur prioriteret, lyder konklusionen.
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På den baggrund udformede vi en 
strategi om, at vi skulle have nyt blod ind 
i konkurrencen og give plads til at krea-
tive kræfter kunne fortolke konkurrence-
programmet. Der var for snærende bånd 
i flere af de andre projektkonkurrencer.

Taktikken blev andre prækvalifikati-
onskrav, der gjorde det lettere for større 
tegnestuer at komme ind. Vi ville også 
invitere direkte. Det hænger sammen 
med det fastlåste marked, hvor især in-
geniørkompetencer var en mangelvare, 
fastslog han.

Organisationen gjorde meget for at 
fortælle om sine tilgange projektet og 
konkurrencen udadtil og besluttede sig 
for en konkurrencemodel i to faser, som 
Claus Roikjer betegnede som fantastisk, 
når man skal igennem en kompleks op-
gave.

Fremtiden byder på brugsret

NHN startede med fem af de vigtigste, 
bærende principper:
•  Hospitalet skal tilbyde den bedste be-

handling.
•  Vi skal være effektive og professio-

nelle, det handler utroligt meget om 
penge

•  Afdelingerne skal samarbejde på tværs 
af specialer for at få patienterne hurtigt 
og sikkert igennem

•  Hospitalet skal være imødekommende
•  Det skal være patientsikkert og gerne 

med udgangspunkt i Toyota-modellen 
for at blive bedre og fokusere på lø-
bende at forbedre behandlingen

Mest muligt skal foregå hos patienten 
og brugsret skal prioriteres frem for ejer-
skab:

– Forestil Jer et sengeafsnit med 32 
senge, depotrum og større funktioner, 
som har patienter ude på gangene. Ved 
siden af har et identisk sengeafsnit le-
dige senge. Vi skal finde en form at orga-
nisere, så patienten let kan komme i en 
ledig seng.

Depotrum skal fordeles i forhold til 
antal senge, så man ikke ejer sit depo-
trum. Det bliver en kæmpe udfordring. 
Afregningsformen i dag er, at afdelingen 
betaler for det og så plukker man bare en 
skumsvamp. Hvad gør vi så i fremtiden, 
når naboafdelingen tager en svamp?

Vi har prøvet at flytte medicinske af-
delinger sammen fra Helsingør til Hille-
rød hospital. Hvad sker der når de skal 
ind på en eksisterende frokoststue? Der 
kommer der to borde, to opslagstavler, 
to kaffemaskiner, to køleskabe og to kaf-
fekasser. Det er desværre sådan, man 
fusionerer, fastslog han.

En af fordelene ved mange en-sengs-
stuer er, at mere kan foregå inde hos 
patienten. Det giver en langt højere 
patientsikkerhed og antallet af undersø-
gelses- og samtalerum kan reduceres, 
påpegede han. Der skal være fælles, 
standardiserede ambulatorier og boo-
kingsystemer, så alle kan få overblik og 
bruge rummene. Claus Roikjer viste 20 
koncepter som er summen af NHN.

Regionens væsentligste bedømmel-
seskriterier var funktion, arkitektur og 
bæredygtighed, hvor man gik efter det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
men fordelt sådan, at projektet inklusiv 
økonomi vægtede med 65 pct., organi-
sation og metode med 20 pct. og hono-
raret med 15 pct.
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Et organisk hospital med 
stram struktur
Konsortiet Herzog & De Meuron og Vilhelm Lauritzen som er kontraktholder på hospitalet i Hillerød har 
skabt en organisk arkitektur der bugter sig i det smukke landskab i tæt kontakt til naturen og med sin helt 
egen personality. Arkitekt Søren Daugbjerg fra Vilhelm Lauritzen arkitekter beskrev baggrunden for den 
meget kreative udformning

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen

– Vigtigste forudsætninger var bygge-
programmet, der var særligt ved at åbne 
opfor fortolkninger snarere end at pege 
på en bestemt løsning. Det var vi meget 
inspireret af, da mange arkitektkonkur-
rencer er præget af, at man spørger så 
detaljeret og låst, at svaret er givet på 
forhånd.

Nogle gange skal man passe på, hvad 
man spørger om, for man risikerer bare 
at få det, men i denne konkurrence var 
der mulighed for at leve sig ind i drømme 
og visioner om hvordan hospitalet skal 
virke med patienten i centrum, sagde 
Søren Daugbjerg.

– Det foregår i dialog, så i anden del 
af konkurrencen havde vi en lang række 
møder, hvor vi hvor vi diskuterede, hvor-
dan vi skulle forstå disse ting og om-
forme det i et projekt. Den anden vigtige 
inspirationskilde var landskabet.

Det er et barmarksprojekt, en stor 
åben grund, hvilket giver en enestående 

chance for at lave et hospital der reflek-
terer det blødt bølgende moræneland-
skab og er i kontakt med den omkringlig-
gende natur. Det gav os lyst til at lave et 
lavt hospital.

For at undgå de store afstande og give 
hospitalet korte, interne forbindelses-
veje, blev resultatet en firkløver-facon 
med. Det gav mening at organisere diag-
nose og behandling som en toetagers 
base og lægger to etager med senge-
stuer ovenpå. De tværgående kliniske 
funktioner kunne lægges i stueetagen 
adskilt fra sengeafsnittene og placere te-
rapi og ambulatorier på 1. sal, hvor vi har 
hovedindgang.

Ambulante patienter ankommer i mid-
ten af bygningskomplekset og senge-
patienter opholder sig ude i kanten. Vi 
havde muligheden for at lave et hospital 
der har en have i midten på 2. sal, sagde 
Søren Daugbjerg og viste den spektaku-
lære arkitektur.

I stueetagen er der OP-stuer, billed-
diagnostik og intensiv m.m. placeret 
med direkte forbindelse til hinanden og 

klar til at tage sig af ambulante og akutte 
patienter. Funktioner med størst aktivitet 
er placeret i centrum af bygningen og 
ovenover på 1. sal ligger ambulatorier og 
terapier.

Forskning, laboratorier, kontorer og 
familieområder er placeret ude i de yder-
liggende områder af komplekset. Patien-
ter til ambulant kan komme til behandling 
uden at krydse sengeafsnittene. Flowet 
fra de besøgende skal være enkelt og det 
skal være let og forståeligt at finde vej til 
sengeafsnittene.

Plads til at vokse fremover

Mens danske overlæger udtrykker be-
kymring over pladsmangel på de nye 
supersygehuse, er der plads til at vokse 
på NHN. Behandlingsafsnittene i stuen 
fylder ikke hele etagearealet. Spidserne 
i den kløverblads-lignende hospital giver 
mulighed for store udvidelser.

Sengeafdelingerne er opdelt i enhe-
der á 8 værelser med en sygeplejerske-
station og 4 af dem udgør et sengeafsnit. 
Stuerne er ens bortset fra børne-, fami-
lie- og neurosengestuer, der er større. 
Bygningens krumning er designet til at 
senge og køretøjer kan køres problemfrit 
rundt. Den giver også mulighed for mas-
ser af storslået udsigt og kontakt med 
den omkringliggende natur.

Trods sin meget bløde, afrundede og 
organiske form, er hospitalet faktisk op-
bygget over et stramt snit i beton søjler 
og flader, fastslog han. De enkelte afde-
linger og rum er som firkantede celler, 
der kan rykkes rundt og flyttes fleksibelt 
inde i bygningen efter behov.

På vejen rundt i hver af hospitalets 
kløberbladslignende runde hjørner mø-
der man receptioner, venteområder og 
har adgang til ambulatorier fra hver side, 
der giver ekstra stor fleksibilitet i brugen. 

Gårdhaverne bidrager til at øge kvaliteten og oplevelsen midt inde i i diagnose- og behand-
lingsafsnittet. De udformes forskelligt og bliver et vigtigt element i hospitalet, der kan gøre 
det let at guide patienter og pårørende rundt i det store bygningskompleks.
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Det var vigtigt at få styr på alle fl ows, da 
vi planlagde hospitalet. Teknikby og køk-
ken ligger adskilt med en ringformet kæl-
derforbindelse.

Kontakten med naturen

Arkitekturen fremstår intens, grænsende 
til det overvældende, langt borte fra det 
kliniske look:

– Vi bearbejder det naturlige landskab 
en smule og anvender noget af over-
skudsjorden til at lave en adgang som lig-
ger oppe. Byggeriet er lavt, venligt med 
begrænset højde. Det naturlige landskab 
og skovbeplantning bruges til at skabe 
en kvalitet.

Da dommerkomiteen så billederne 
mente, de at det var ligesom en pavillon 
i en skov. Det var vi glade for, at der var 
nogle der syntes, men det er i så fald en 
stor pavillion på 400 gange 400 meter, 
mente Søren Daugbjerg. Den organiske 
form bidrager også til illusionen om at 
hospitalet ikke er så stort.

Gårdhaverne bidrager til at øge kva-

liteten og oplevelsen midt inde i i diag-
nose- og behandlingsafsnittet. De udfor-
mes forskelligt og bliver en af de vigtigste 
elementer i hospitaler. De skal gøre det 
let for patienter og pårørende at fi nde 
rundt i det store bygningskompleks.

– Gårdhaven på anden sal ser vi som 
et stort, rekreativt område for både per-
sonale, indlagte og besøgende med cir-
kulære hække som styrer og skaber uge-
nerthed. Sengeafsnittene skulle meget 
gerne have den venlige, nedskalerede 

Et kig op på gårdhaverne og bagved kan man skimte sengestuerne der få frit udsyn til de 
grønne områder.
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karakter med en stærk forbindelse til det 
grønne.

Præfabrikeret byggeri

Søren Daugbjerg fastslog, at man arbej-
der meget for at få sengestuerne præfa-
brikeret og indskrænke antallet af varian-
ter af badeværelser til 7 varianter og der 
tænkes også meget i præfabrikation af de 
i alt 650 patientstuer. Stuerne bliver 18 
kvadratmeter store og får en terrasse el-
ler balkon foran. Vi stræber efter at give 
det en karakter med venlige og helende 
materialer.

Ved hospitalet skal der etableres en 
togstation og man regner med en ret 
kraftig urbanisering. Vejdirektoratet 
havde oprindelig kun planlagt en ad-
gangsvej til hospitalet, men nu revideret 
sin opfattelse, så der bliver adgang fra 
både vest og øst.

I projektet regnes der med et anretter-
køkken i teknikbyen, men det kan godt 
være det bliver opgraderet til et produk-
tionskøkken, fastslog Søren Daugbjerg.

Ligesom der er mulighed for at udvide 
i stuen og 1. sal med blandt andet flere 
ambulatorier og en ny laboratoriebyg-
ning, kan antallet af sengestuer udvides:

– Det er vigtigt at man ikke lægger sig 
fast på et bestemt antal senge for det vil 
formentlig ændre sig en del fremover. 
Derfor bliver det muligt at udvide hvert 
sengeafsnit med to senge og finde andre 
placeringer til kontorerne. Bygningen er 
også forberedt så der kan lægges en eks-
tra etage ovenpå.

Om hele arkitekturen i NHN sagde Sø-
ren Daugbjerg: Da vi lavede billederne 
tænkte vi, at der var noget vi havde mis-
forstået. Det ligner ikke de andre hospi-
talsprojekter eller måske er der noget, de 
andre ikke helt har forstået.

Man kan sige, at vort projekt er meget 
forskelligt fra de øvrige, primært fordi vi 
har insisteret på at alle flowforløb er slan-
geformede og at udvidelser primært skal 
foregår under eller ovenover bygningen. 
Vi synes det var vigtigt at undgå at skulle 
udvide bygningerne horisontalt, sagde 
Søren Daugbjerg.

Søren Daubjerg, Vilhelm Lauritzen 
arkitekter

”Da vi lavede billederne tænkte 
vi, at der var noget vi havde 

misforstået. Det ligner ikke de 
andre hospitalsprojekter”
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Kjære formann og øvrige styre-
medlemmer, danske sykehus-
kolleger og leverandører

Norge og Danmark har lang og god historie i både politisk og 
kongelig samarbeid, og samkvem for øvrig i mange ulike sam-
menhenger.

Det er alltid morsomt å være sammen med dere og interes-
sant å delta på årskonferansene.

Dere er meget flinke til å fokusere på viktige tema innenfor 
arkitektur og teknikk, og som til sammen skal gi en forventet 
stabilitet og sikkerhet i en faglig, klinisk og teknisk driftsitu-
asjon.

I Norge synes vi nå å ha det politiske miljøet på vår side pga. 
en omfattende oppgradering og nybygging av sykehus og an-
dre helseinstitusjoner.

Men dere i Danmark har mange flere prosjekter nå og i årene 
fremover; – FSTA som et sterkt og samlende forum har derfor 
mye viktig å engasjere seg i.

Dere er spesielt flinke til å få laget veiledninger for system-
løsninger innenfor viktige tekniske områder; – løsninger som 
gir en bedre og sikrere klinisk og teknisk drift.

Skal hilse fra FSTL’s leder Vidar Smalås og øvrige styremed-

lemmer i FSTL, også fra IFHE’s president Ole Rist og generalse-
kretær Gunnar Bækken.

Vidar, Ole og Gunnar lander nå i kveld i Rio de Janeiro, som 
start på en flott ferietur i forkant av IFHE’s verdenskongress i 
Buenos Aires.

Jeg selv reiser 4.oktober, og vi fra Norge er til sammen ca. 25 
stk. som samles i Buenos Aires 12. – 16. oktober.

Vi regner med å møte mange av dere i Buenos Aires;  - Dan-
mark har alltid stilt med mange deltakere.

Som tradisjonen er ber jeg FSTA’s fomann Mogens Thrane å 
motta en symbolsk gave fra FSTL.

Ikke overraskende ligner årets gave på den i fjor og årene 
før; – men det ligger mange positive tanker bak.

Takk for innbydelsen og lykke til videre med Årskonferansen 
og aktivitetene i FSTA.

Bjørn Ringen FSTl/Norge, 
St. Olavs Hopspital

Bjørn Ringen, FSTL og Mogens Thrane, FSTA



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 plug-in 
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

nora systems er global markedsleder når det gælder 
gummigulve til hospitaler og laboratorier.
nora gummigulve er made in Germany, og er certifice-
ret som et af de sundeste gulve du kan lægge ind i din byg-
ning. Gulvet kendetegnes også ved lav driftsøkonomi – stor 
slidstyrke – god ergonomi – høj resistens (f.eks jod, blod, 
urin, desinfektionsmidler og kemikalier), let at reparere og 
brandtoxologisk neutral.
Danske hospitaler og laboratorier er også ved at få øjnene 
op for disse fordel, og der er de seneste år monteret 
nora gummigulve på mere end 10 hospitaler. F.eks 
Hvidovre Hospital med ca. 10.000 m2 og Rigshospitalets ny 
traumecenter.
Kontakt nora systems for en opdatering på hvad gum-
migulve kan gøre for dig.
nora systems – info-dk@nora.com – 4343 9393

UDSTiLLerproFiL

Strandmøllen
På FSTA havde Strandmøllen i år valgt at fokusere på medi-
cinske gasinstallationer. Vi havde derfor fornøjelse af, at have 
vores udstyrsleverandør, QMT, repræsenteret på standen.

Partnerskabet med svenske QMT, der er en af Nordens fø-
rende leverandører af udstyr til medicinske gasinstallationer, 
betyder, at Strandmøllen kan levere kvalitetsudstyr til kon-
kurrencedygtige priser. Desuden er vores serviceteknikere 
specielt uddannet til at installere og servicere QMT’s udstyr.

På standen præsenterede vi desuden vores Installations-
håndbog og kvalitetsmappe, der anvendes som checkliste  
og kvalitetskontrol ved alt installationsarbejde, vi udfører. 

Vi vil gerne takke alle de mange interesserede, der besøgte 
vores stand.
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UDSTiLLerproFiL

Roxtec Denmark ApS takker for et godt og spænden-
de årsmøde, og ser frem til mange gode dialoger. 

Vi er et datterselskab i Roxtec Group, som er en verdens-
omspændende virksomhed med en stærk lokal tilstedevæ-
relse. 

Roxtec Group udvikler, producerer og markedsfører Mul-
tidiameteren™, en løsning til tilpasning af kabler og rør af 
forskellig størrelse, baseret på moduler med aftagelige lag. 
Roxtec Denmark ApS supporterer totalløsninger inden for 
kabel- og rørgennemføringer med sikkerhed i fokus til bl.a., 
teleindustrien, byggeri og industri. 

Vi kan hjælpe dig gennem hele projektet – lige fra kon-
struktion til montering.

UDSTiLLerproFiL

Positiv modtagelse af nyt produkt fra HUDEVAD / 
RIBE JERNINDUSTRI på FSTA
Ribe Jernindustri introducerede på FSTA konferencen den 
nye Hudevad Lignum radiator – en markant fornyelse 
indenfor hygiejnevenlige og totalintegrerede opvarmnings-
løsninger. Radiatoren er udviklet med fokus på de specielle 
krav, der er i sygehusmiljøer. Årsmødets deltagere udviste 
stor interesse for Hudevad Lignum, og arkitektrådgiver 
Marianne Sigvard og projektleder Filip Rosenberg var travlt 
optaget af mange forespørgsler og konstruktive samtaler. 
Ribe Jernindustri glæder sig til næste års konference.

Foto: Arkitektrådgiver Marianne Sigvard og projektleder Filip 
Rosenberg havde travlt på årsmødet. Her er de dog fanget i 
et roligt øjeblik. 

UDSTiLLerproFiL

Riegens vil gerne takke for en endnu en god FSTA 
konference. Tak til alle jer som kom forbi vores stand. Det 
er rart at få en dialog og høre om jeres udfordringer i 
dagligdagen, så vi kan hjælpe jer med at finde de rette 
belysningsløsninger.
På Riegens stand var det LED, der var i fokus. LED tekno-
logien har allerede åbnet for mange nye muligheder - bl.a. 
hvordan lyset påvirker vores dagligdag og trivsel.
Derfor kunne vi på standen præsentere en nye LED 
downlight med amberlys, nye armaturer med Tunable 
White samt en interessant case om Riegens Medico løs-
ning på Svendborg Sygehus.

Læs mere om sygehusbelysning:  
www.riegens.dk/hospitalsbelysning



UDSTiLLerproFiL

Armstrong takker for en fantastisk årskonference, hvor 
vores 2 projektrådgivere Inge Birkelund og Tine Undén 
deltog. Som førstegangsdeltager på FSTAs årskonference, 
var det utroligt spændende at have mulighed for tæt dialog 
med de mange fremmødte beslutningstagere fra hospitals-
sektoren.
Konferencens spændende foredrag om byggeri, drift og 
ikke mindst bæredygtighed var meget givende. Foredragene 
gav os en oplagt mulighed for at give kompetent rådgivning 
om Armstrongs svanemærkede gulvbelægning. De krav der 
stilles til fremtidens hospitalsbyggeri og de egenskaber der 
kræves i forbindelse med drift og vedligehold blev diskute-
ret og vendt mange gange i løbet af de 3 dage.
Det var en fornøjelse at træffe så mange interesserede fra 
hele hospitalssektoren og Armstrong ser frem til at fort-
sætte dialogen næste år.

UDSTiLLerproFiL

Johnson Controls Køleteknik
I år havde vi en film med vores -80 graders anlæg, som 
vi har leveret til Odense Universitetshospital, med på 
udstillingen, og fik også kontakt til nogle stykker, der var 
meget interesseret i dette projekt. Frysehuset er godt for 
både miljø og økonomi, for selvom frysekapaciteten øges, 
bruges der mindre energi og dermed spares der penge. 
Udover frysehuset fik vi også vist, hvordan vores unikke 
kontrol- og overvågningssystemer Unisab og ISAC virker. 
Endvidere var der interesse for nogle af de store varme-
pumpe projekter vi er i gang med, blandt andet på Skejby 
Sygehus, DNU. Sidst med ikke mindst er der for tiden stor 
fokus på og interesse for energioptimering af anlæg, hvor 
vi gerne kommer ud og vurderer muligheder indenfor 
energioptimering på kundernes anlæg.

UDSTiLLerproFiL

I mere end 70 år har KEN A/S udviklet, produceret, solgt 
og serviceret desinficerende opvaskemaskiner i tæt samar-
bejde med vores kunder. I dag indtager KEN A/S en leden-
de position på det skandinaviske marked. Som leverandør 
til de danske hospitaler rådgiver vi vores kunder om den 
bedst mulige løsning, og om nødvendigheden af termisk 
desinfektion og skyllerum – også i fremtiden. Vi bidrager 
aktivt til forebyggelse og bekæmpelse af smitterisici for at 
sikre et godt arbejdsmiljø og en øget patientsikkerhed. Tak 
for besøget på FSTA og på gensyn næste år. Forebyg risici 
for epidemier med en løsning fra KEN. Vi gør en forskel – 
lokalt og globalt.

www.ken.dk
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UDSTiLLerproFiL

Ny teknisk overvågning med  
Logit Big Data system og Logit App
Vi vil gerne takke de mange, der viste interesse for det nye 
Logit Big Data system på FSTAs årsmøde i Kolding. 
Vi var glade for at få lejlighed til at demonstrere det frem-
tidssikrede system, der sætter nye standarder for sikker 
og nem overvågning i samspil med CTS anlæg, AD og alle 
andre funktioner på moderne hospitaler.
Desuden præsenterede vi på vores stand den nye Logit 
App, som fungerer on-line med det nye Logit Big Data 
system, og som gør informationer og overblik fuldt mobilt 
via smart phones eller tablets. Som noget særligt indehol-
der Logit App’en også en scanning- og sammenkædnings-
funktion, til oprettelse af nye målepunkter.
Yderligere information se www.logoslogit.com eller 
kontakt venligst Jannik Holm 2970 0205.

UDSTiLLerproFiL

Silentia ApS udstillede det sidste nye indenfor hygiej-
nisk patientafskærmning og havde opbygget standen med 
mange eksempler fra det omfangsrige produktprogram. 
Der var derfor rig mulighed for at se både de velkendte 
gavl- og foldeskærme, faste skærme og de nye muligheder 
for at printe motiver på skærmene.

Tak for en rigtig god årskonference og håber at vi ses igen 
i 2015.

Silentia ApS
Tlf. 39 90 85 85
E-mail info@silentia.dk
www.silentia.dk

UDSTiLLerproFiL

Vi lancerede Ascom Myco – en specialbygget smartphone 
til sundhedssektoren. Fra de besøgende var der fokus på, 
at topdisplayet giver sygeplejerskerne mulighed for let at 
kunne vurdere om de skal handle eller ej, ved blot at kigge 
på prioriteten af kaldet i topdisplayet – uden at skulle hive 
telefonen op af lommen. Og der var glæde over at se en 
robust smartphone, da man i dag ved brug af almindelige 
smartphones på hospitalerne, har store problemer med 
netop dette. Sidst men ikke mindst, oplevedes den nye 
user interface som meget intuitiv i brug og ift det overblik 
man får på de patienter, som man har ansvaret for samt 
deres aktiviteter.

www.ascom.dk
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innovATion/meDico

Turbo på innovation i 
hospitalssektoren
I fremtiden vil man kunne møde læger, radiologer og andet hospitalspersonale, der både arbejder 
som traditionelle specialister og som professionelle innovatører. Specialister der kan være med til at 
udvikle bedre og mere brugervenlige løsninger, apparater og udstyr på hospitalerne, der også kan 
kommercialiseres og har eksportpotentiale

AF joUrnALiST ib chriSTenSen,  

cypreSS kommUnikATion

Der stilles store forventninger til en mere 
intensiv udvikling af bedre og mere bru-
gervenlige apparater, udstyr og løsnin-
ger på hospitalerne, der tager udgangs-
punkt i selve klinikken fremfor teknikere 
i en fjerntliggende medikoindustri.

Det første hold studerende fra den et-
årige BioMedical Design (BMD), der er 

Danmarks første innovationsuddannelse 
for specialister, står klar fra INNO-X på 
Aarhus Universitetshospital.

De i alt otte nye innovatører har kom-
bineret deres fag med den nye uddan-
nelse, så de både kan spotte udækkede 
kliniske behov ude på hospitalsafdelin-
gerne, udvikle løsninger og forretnings-
modeller samtidig med, at de hele tiden 
har øje for markedspotentialet.

Ifølge to af de færdiguddannede Bio-

Medical designere, radiolog Donika Tufa 
og læge Mikkel Præst, der vurderer ud-
dannelsen længere nede i denne artikel, 
er der et kæmpe behov for innovatører, 
der selv tilhører de kliniske fag og kan 
samarbejde tværfagligt.

Mange medicotekniske løsninger til 
hospitalerne er udviklet af teknikere, der 
traditionelt fysisk og mentalt har befun-
det sig meget langt borte fra den kliniske 
hverdag på hospitalsgangene og kun 
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KOMPLET INSTALLATION  
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innovATion/meDico

med sporadisk kontakt til personalet de 
kliniske behov

Deltagerne på BMD er læger, syge-
plejersker, fysioterapeuter, forretnings-
udviklere, ingeniører og selvstændige. 
Tværfagligheden giver dem forståelse 
for, hvor meget innovation fremmes ved 
at trække på mange kompetencer og 
samarbejde i teams med andre speciali-
ster.

Í den sidste del af uddannelsen ud-
vikles prototyper, patentrettigheder 
og godkendelsesprocedurer og forret-
ningsmodeller. Der skabes kontakt og 
samarbejde med virksomheder for at få 
prototyperne udviklet og kommercialise-
ret. Efteruddannelsen giver deltagerne 
en bred og dyb indsigt i den kliniske ver-
den og dens interesser, skaber netværk 
og gensidig forståelse. Håbet er, at Bio-
Medical Design kan puste nyt liv i inno-
vationen og understøtte iværksætteriet i 
Danmark.

En regulær øjenåbner

Radiograf Donika Tufa, udviklings- og 
kvalitetskoordinator i Diagnostisk Center 

på Regionshospital Silkeborg, er uddan-
net i BioMedical Design, som er et års 
universitetsuddannelse i sundhedsinno-
vation og udbydes af Aarhus Universitet 
i samarbejde med blandt andet Region 
Midtjylland, MTIC og Aarhus Universi-
tetshospital.

Hun er en af to i Silkeborg som har væ-
ret igennem det et-årige intensive forløb, 
der sluttede i juni. I alt er der foreløbig 
færdiguddannet 8 BioMedical Designers 
herhjemme. Donika Tufa er begejstret 
over forløbet og de værktøjer, hun har 
fået:

Donika Tufa præsenterer sit team’s 
forretningside ved European Bio-
Medical Investors Day i Barcelona 
august 2014.



innovATion/meDico

De første otte uddannede BioMedical Design Fellows. Foto: AU Foto

– I min hverdag er jeg blevet skarp på 
at observere problemstillinger og poten-
tialer i klinikken set ud fra et helhedsper-
spektiv. Det har været en øjenåbner og 
skærpet mine evner til at spotte behov i 
klinikken og få udviklet dem der også har 
et forretningspotentiale.

Udvikling af tekniske løsninger sker 
med en forretningsmæssig forståelse. 
De tekniske løsninger gavner ikke kun 
den enkelte bruger og det enkelte sy-
gehus, men mange brugere både lokalt, 
nationalt og internationalt.

Behov for holistisk syn

Mange sygehuse bør tænke mere bredt. 
Der er et stort potentiale i at udvikle hel-
hedsorienterede løsninger, mener Do-
nika Tufa:

– Sundhedsvæsnet har brug for at se 
og udvikle behovene som tilgodeser et 
helhedsorienteret, bredt perspektiv. Der 
er ingen grund til, at alle sygehuse op-
finder deres lokale løsninger, når mange 
andre i verden kan få glæde af de samme 
forbedringer.

Det giver i et sundhedsøkonomisk 
perspektiv god mening at inddrage 
sundhedsprofessionelle og patienter i 
at tænke både i nye løsninger og forret-
ning, så løsningerne kan anvendes bredt 
af mange brugere.

Vi observerer processer og redskaber 
i klinikken og opdager hele tiden behov 

for at udvikle nye løsninger i samarbejde 
med læger, sygeplejersker, patienter og 
de pårørende, der står med de konkrete 
problemer.

I vort team udviklede vi et helt nyt pro-
dukt på baggrund af konkrete behov og 
en helt ny måde at anskue tingene på. Vort 
projekt er en ny type kanyler til måling af 
blodets iltmætning, som vi stadig arbejder 
med og er ved at patentere. Det er fanta-
stisk at opfinde noget, der gavner både 
patienter og sundhedsprofessionelle.

Tværfaglighed et must

Uddannelsen tager afsæt i de Stan-
ford inspirerede uddannelsesprincip-
per, som andre lande såsom Irland og 
Sverige også har taget det i brug. Vi er 
begejstrede pionerer. Det kan skabe en 
enorm udvikling, når et tværfagligt team 
af læger, ingeniører og andre sundheds-
professionelle arbejder med formål at 
udvikle tekniske løsninger.

Tværfaglighed sætter gang i udviklin-
gen og gør en kæmpe forskel i de løsnin-
ger, der udvikles.

Det har være et meget givtigt forløb 
for mig personligt på den måde, at jeg 
kan være med til at udvikle helhedsori-
enterede løsninger, der tilgodeser både 
sundhedspersonalet og patienterne. Jeg 
kommer helt sikkert til at bruge det gene-
relt i mit arbejde fremover.

Alt for meget besværligt udstyr

Mikkel Præst, der er 1. reservelæge i 
anæstesi på OUH i Svendborg, tog orlov 
for at gennemføre den etårige BMD-ud-
dannelse. Han har tidligere drevet egen 
virksomhed med tøj og er involveret i 
udvikling af en blodvarmer til børn sam-
men med Carsten Sommer, ingeniør i in-
tegreret design og Tom Mathiesen, der 
studerer elektronik.

– Jeg havde brug for mere uddannelse 
for at blive bedre til at se behov, få ideer 
og skabe udvikling i sundhedsvæsnet. 
Meget udstyr bliver helt sikkert ikke ud-
viklet med tanke for, at det skal bruges 
i sundhedsvæsnet. Jeg vil arbejde med 
udviklingsprojekter der giver mening og 
ikke skabes af ingeniører, der først bag-
efter tænker på, om deres projekter giver 
mening for brugerne.

Mange ingeniører har ikke øje for, 
hvor besværligt det bliver for brugerne 
at betjene det udstyr, de har udviklet. 
Derfor bliver udstyret alt for bøvlet at be-
tjene og i praksis mere eller mindre ubru-
geligt. En respirator kan måske ventilere 
en patient på 25 måder, men vi kunne 
nøjes med 3. Så ville udstyret fylde og 
koste væsentligt mindre, men industrien 
konkurrerer på features, vi ikke har brug 
for i hverdagen.
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Uddannelsen målretter

Jeg kan med min nye uddannelse nu 
træde et skridt tilbage og se det reelle 
behov og ikke alt det andet udenom. Jeg 
var med, da teknologibølgen rullede og 
apparaterne skulle kunne alt, men plud-
selig er udstyret så stort, besværligt at 
betjene og dyrt, at man ikke kan bruge 
det længere.

Uddannelsen simplificerer og konkre-
tiserer behovene. Det handler om finde 
kernebehovet, der løser de reelle pro-
blemer. På Aarhus Universitetshospital 
startede vi med at observere de kliniske 
problemstillinger og registrerede 130 
behov, som vi fik kogt ned til ganske få, 
der blev valideret.

Håndhygiejne havde størst potentiale 
og vi forsøger i samarbejde med en stor, 
international virksomhed at udvikle et 
apparat, der kan sætte en ny standard 
ved at bruge andet end alkohol, der ikke 
virker på listeria, svampe, virusser og 
først dræber bakterier efter 30 sekunder 
ved at tørre dem ud.

Jeg har fået præcist indblik i hele pro-

cessen med at opdage et behov, veri-
ficere at det er det rigtige og derpå ud-
vikle et produkt, få det valideret og sendt 
på markedet. Med uddannelsen render 
man ikke rundt og tåger mere eller er 
uforberedt på det næste skridt.

Halvt læge, halvt udvikler

Jeg håber, at min kommende stilling som 
læge bliver 40 pct. klinisk arbejde og 6o 
pct. udvikling af produkter. Alle syge-
huse og regioner råber på produktudvik-
ling. De har en forfærdeligt masse inge-
niører og djøffer der leder efter folk med 
gode ideer og kaster en masse penge 
efter dem.

Politikerne vil skabe en masse vækst, 
men der er forfærdelig lang afstand men-
talt fra dem til sygehuspersonalet, der 
har de gode ideer.

For meget har karakter af at få flest 
mulige projekter igennem systemet, men 
der er alt for meget djøfferi over det. Jeg 
er overbevist om, at der ikke er en eneste 
læge og sygeplejerske involveret i deres 
projekter som praktiske brugere.

Klinikere som udviklere

Regionerne bør indføre en deltidssikring 
og ansætte klinikere på sygehusene, der 
interesserer sig for produktudvikling. 
Når jeg siger, at jeg interesserer mig for 
produktudvikling, bliver jeg kimet ned 
at folk, der ikke aner, hvor de skal hen-
vende sig med deres gode ideer. 

Jeg bliver den første danske device-
manager og vil også være med til at 
trække private firmaer ind på afdelingen. 
Det ligger fjernt fra lægelige verden, 
men jeg håber, at jeg bliver den første 
i min verden herhjemme, der får lov til 
det. Der er et stort behov for mere lokalt 
engagement frem for politisk, fastslår 
Mikkel Præst.

BMD-uddannelsen er skabt i erken-
delse af, at det voksende pres på sund-
hedssektoren med flere, ældre patienter 
og kronikere gør en bedre innovation 
og implementering nødvendig. Der skal 
behandles flere, hurtigere og for færre 
penge samt skabes sundhedsprodukter, 
der kan blive en forretning.



mmF – mASkinmeSTreneS Forening

Maskinmestre er 
fremtidens ledere
Maskinmestre vil klare sig godt som ledere også i fremtiden. Det er konklusionen på rapporten 
’Maskinmesteren – mere end en teknisk leder’, der bygger på to undersøgelser af professionens ledere. 

Maskinmestre er fremtidens ledere. De 
er kendte for at være tekniske genera-
lister med godt overblik over tekniske 
konstellationer og problemstillinger. 
Men rapporten ’Maskinmesteren – mere 
end en teknisk leder’ viser, at maskin-
mestrene med lederansvar også har god 
kommerciel forståelse, ligesom de er 
gode til at lede under foranderlige for-
hold.

Med rapporten foreligger der nu do-
kumentation for, at maskinmestre har 
stærke ledelseskompetancer. De særlige 
styrker, som ud fra en generel betragt-
ning kendetegner ledere med maskin-
mesterbaggrund tæller blandt andet, at 
de betragtes som troværdig og skaber 
tillid, fordi de udviser teknisk selvsikker-
hed. Samtidig er de i stand til at gennem-
skue komplekse tekniske problemstillin-
ger og formidle teknisk viden bredt.

Begår sig i alle niveauer

Undersøgelsen viser, at maskinmestre 
på en række områder ligger på linje med 
ledere generelt, når det gælder honore-
ring af krav til fremtidens ledelse. Under-
søgelsen viser herudover, at maskinme-
stre har styrker inden for efterspurgte 
ledelseskvaliteter som stor eksekve-
ringskraft i foranderlige miljøer, ledelse 

af tværorganisatorisk samarbejde og stor 
kommerciel forståelse af samspillet mel-
lem økonomi, teknik og bæredygtighed.

De sejlende er efterspurgte på 
land

Både i Danmark og i udlandet har ledere 
med maskinmesterbaggrund et godt om-
dømme. Maskinmestre er eksekverende 
ledere. De er handlekraftige igangsæt-
tere med stor autoritet, der er gode til at 
træffe beslutninger og føre dem ud i li-
vet. I internationalt perspektiv hviler om-
dømmet blandt andet på den danske ma-
skinmesteruddannelses unikke bredde 
– herunder de el-tekniske kompetencer 
– samt de danske maskinmestres særlige 
ledelseskultur, hvor der for eksempel er 
kort afstand og en uformel tone mellem 
leder og medarbejdere i en organisation. 
Danske ledere med maskinmesterbag-
grund hyldes således for, at de i det ene 
øjeblik kan træffe overordnede ledel-
sesmæssige beslutninger for i det næste 
øjeblik bidrage til de praktiske løsninger, 
hvis det er nødvendigt.

I overordnet perspektiv er det især 
maskinmestrenes tekniske overblik, 
handlekraft og robusthed, som arbejds-
giverne fi nder attraktivt. Og mange ar-
bejdsgivere ser herudover positivt på 

de maskinmestre, der har sejlet, før de 
søger job på land.

Indfrier fremtidens krav til ledere

Fremtidens business trends er identifi ce-
ret inden for globalisering, demografi sk 
udvikling og teknologisk udvikling af 
fl ere ledelsesteoretikere. Det er de tre 
områder, der kommer til at spille en helt 
central rolle for den ramme, som fremti-
dens ledere skal agere i.

Evnen til at forstå og håndtere glo-
balisering kommer for en stor dels ved-
kommende fra arbejde eller ophold i 
udlandet eller på internationale arbejds-
pladser. Det er en helt central del af ma-
skinmestres værdisæt at arbejde med 
kolleger på tværs af kulturer.

Maskinmestrenes åbenhed, tilpas-
nings evne og erfaring med tværkultu-
relt samarbejde ligger til grund for deres 
evne til at håndtere demografi sk udvik-
ling. Det omfatter eksempelvis øget grad 
af tværkulturelle teams, migration over 
landegrænser og højere uddannet ar-
bejdsstyrke i udviklingslande.

Endelig kommer evnen til at håndtere 
den teknologiske udvikling dels fra en 
bred teknisk uddannelse, dels fra en dyb 
interesse for teknologi og teknologisk 
udvikling.

LÆS mere her

Maskinmestrenes Forening (2014) Maskinmesteren – mere end en teknisk 
leder. Kan læses på mmf.dk. Det er også muligt at rekvirere rapporten i print så 
længe lager haves ved henvendelse til Maskinmestrenes Forenings sekretariat 
på tlf. 3336 4920.

Sankt Annæ Plads 16  1250 København KTlf.  3336 4920  mf@mmf.dkwww.mmf.dk
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Søjler og Paneler
Forsyningsenheder

OP lamper, Belysning
Undersøgelseslamper m.v.

www.fagerhult.dk    mobil 43553700  

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

www.mann-hummel.com

mmF – mASkinmeSTreneS Forening

Kommerciel forståelse, bidrager 
til økonomisk bundlinje

Maskinmestre har notorisk god omkost-
ningsbevidsthed og fokus på økonomisk 
velfunderede beslutninger. Det kommer 
særligt til udtryk ved kontinuerlig opti-
mering af drift, anlæg og udviklingsak-
tiviteter. Med sin uddannelsesmæssige 
profil, hvor miljø og bæredygtighed er 
dominerende emner har lederen med 
maskinmesterbaggrund på den måde 
relevant teknisk indsigt i forhold til mil-
jømæssige bæredygtighedstiltag. I for-
hold til miljøprioriteringer har maskin-
mestre med ledelsesansvar typisk fokus 
på at minimere skader og passe på natur, 
ressourcer og miljø i den daglige drift. 
Tilsvarende er resultatet for undersø-
gelsens kontrolgruppe af ledere uden 
maskinmesterbaggrund noget lavere.

Da bæredygtighed i dag er et punkt 
på de fleste virksomheders strategiske 

dagsorden, kan ledere med maskinme-
sterbaggrund derfor indtage en central 
rolle i at udtænke bæredygtighedsinitia-
tiver og føre dem ud i livet.

Rapportens baggrund

Rapporten bygger på to undersøgelser. 
Den ene er en kvantitativ undersøgelse 
foretaget blandt 535 maskinmestre i le-
derstillinger og en mindre kontrolgruppe 
med 48 ledere uden maskinmesterbag-
grund. Den anden er en kvalitativ inter-
viewundersøgelse foretaget blandt 24 
repræsentanter fra 19 forskellige aktører 
omkring maskinmestre med ledelsesan-
svar. Både undersøgelser og rapport er 
udarbejdet af organisationspsykolog og 
ledelseskonsulent Lone Mandix fra virk-
somheden manman for Maskinmestre-
nes Forening.

Organisationspsykolog og ledel-
seskonsulent Lone Mandix fra virk-
somheden manman har udarbejdet 
rapporten om maskinmestrenes ledel-
seskompetencer.
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Enopsol kan sikre billig køl 
og varme fra undergrunden
Både køling i form af aircondition og bortskaffelse af procesvarme samt opvarmning i vinterhalvåret kan 
være en stor udgiftspost på hospitalsbudgetterne, men Enopsol ApS har udviklet en enkel og miljørigtig 
metode, der reducerer udgifterne til en tiendedel for køling og under halvdelen for varme. 

AF joUrnALiST ib erik chriSTenSen,  

cypreSS kommUnikATion

Metoden går i sin enkelhed ud på at 
hente både køling og fremover også 
varme undergrunden ved at udnytte ter-
rænnære grundvandsforekomster som 
energireservoir. Det kræver i udgangs-
punktet to ca. 100 meter dybe boringer 
plus en installation med varmeveksler og 
varmepumper.

Kølingen kan i høj grad billiggøres på 
hospitalerne med en yderst beskeden 
udledning af CO2. Direktør og indeha-
ver af Enosopol, civilingeniør Stig Niemi 
Sørensen med en fortid som forsker på 
DTU, har udviklet en komplet pakkeløs-
ning til hospitalerne:

– Vi bruger de naturlige ressourcer 
lige under os. Vort koncept går ud på at 
bore ned efter grundvandet i maksimalt 
100 meters dybde, hvor man de fleste 

steder støder på vandførende lag, der er 
store nok til at etablere et meget billigt 
kølesystem.

Ti meter nede i jorden er temperatu-
ren i det åbne land lig med årets mid-
deltemperatur på terræn året rundt 
og grundvandet er derfor typisk 8,5-9 
grader og under byerne 9,5-10 grader, 
hvilket er ideelt til mange køleopgaver, 
specielt til rumkøling, hvor vi har brug 
for 20-21 grader i rumtemperatur.

Det kølige grundvand pumpes op fra 
en boring og ledes gennem en varme-
veksler og retur til undergrunden via en 
anden boring. Alt oppumpet vand kom-
mer ned i undergrunden let opvarmet, 
men ellers uforandret, som da det kom 
op og vil være til rådighed for fremtiden 
rent og friskt.

Vi kan køle for en tiendedel af den 
pris, traditionel køling med store, ener-
gikrævende kølekompressorer koster 
og som de fleste hospitaler bruger som 

køleanlæg. De kræver også udendørs 
installationer, så varmen kan afgives til 
udeluften.

Hospitalernes køleanlæg både fylder, 
støjer og belaster miljøet. De gener slip-
per man helt for med grundvandskøling, 
der hverken larmer, kræver bygnings-
værker eller forurener miljøet. Ifølge reg-
lerne skal vandet være ubehandlet, når 
det pumpes tilbage, siger han.

Stig Niemi Sørensen ser meget store 
økonomiske og miljømæssige perspek-
tiver i at hospitalerne bruger grundvand 
som kølemiddel om sommeren og som 
varmekilde om vinteren.

30 års viden

Stig Niemi Sørensen er uddannet civilin-
geniør og forsker på DTU i 1980-85, hvor 
han arbejdede med alternative metoder 
for bygningsopvarmning ved hjælp af 
grundvandsbaserede varmepumper og 
sæson varmelagring i grundvandsmaga-
siner. Oliekrisen stimulerede ønsket om 
større uafhængighed af fossile brænd-
sler og lavtemperaturanlæg.

Hans forskning gav indgangsvinkel 
til en selvstændig karriere som ekspert 
i grundvandsbaserede køle- og varme-
pumpeanlæg, som siden 1994 har bety-
det, at hans firma, Enopsol, står helt eller 
delvis bag hovedparten af de omkring 30 
store danske grundvands-installationer, 
der er etableret til dato. Systemet er 
yderst relevant for hospitalerne, og en 
række af dem er da også i fuld gang med 
at etablere anlæg eller har planer om at 
gøre det.

Hospitaler er interesserede

– Vi har udført et lovende forprojekt for 
Gentofte Amtssygehus, og anlægget vil 
blive etableret så snart tilladelser fore-
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EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

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

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

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

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

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

Med ind i fremtiden 
Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver  
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.  
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Læs om vores kompetencer på www.lh-rorbyg.dk 

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver 
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

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

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

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

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

REFERENCER:
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ligger. Glostrup Hospital vil udbyde et 
grundvandskøleprojekt og i vinderpro-
jektet i Hillerød omtales grundvandskø-
ling, Gødstrup Hospital er positiv og flere 
andre hospitaler har lignende planer.

– Der er mange aktiviteter i gang og 
på steder, hvor undergrunden er veleg-
net, er det også en rigtig gode ide at få 
undersøgt, om man kan pumpe tilstræk-
kelige vandmængder op fra undergrun-
den. I Gentofte kan vi fx let pumpe 100 
kubikmeter op i timen pr. boring.

Enopsol kan bore brøndene op til 60 
cm i diameter, hvis kølebehovet kræver 
store vandmængder. Der stilles krav om 
rent råvand fra boringerne, da der hver-
ken er filtre eller udfældningsbassiner, så 
Enopsol bruger boreteknikker, der ikke 
forurener med sandkorn og partikler.

– Når hospitalerne køler traditionelt, 
forsvinder der en masse varme op i den 
blå luft fra køletårne, og kølekompresso-
rerne bruger store mængder elektricitet. 
I fremtidens energisamfund får vi ikke 
råd til at smide de dyre varmekalorier ud 
til gråspurvene.

Det koster op mod 500.000 kr. at få 
undergrunden undersøgt. Mens man 
borer, kan man ofte se, om den er veleg-
net til formålet eller må opgives. Køling 
er den drivende kraft i udviklingen nu, 
men opvarmning bliver også væsentlig, 
og gevinsterne kan blive meget store for 
samfundet.

Overskudsvarmen fra kølingen kan 
således lagres i undergrunden ved at 
opvarme grundvandsmagasinet. Vi kan 
stadig genvinde op til 80-85 procent, så 
energitabet kun er 15-20 pct. Kølekom-
pressorer har hospitalernes i forvejen, og 
kan ombygges til varmepumper.

De kan på den måde sende varme ind 
i hospitalernes varmesystem og spare op 
til 60 pct. i forhold til naturgas og op til 50 
pct. i forhold til fjernvarme.

Varmelagring er fremtiden

En klassisk ATES-løsning – Aquifer Ther-
mal Energy Storage – kan have mange 
varianter, men fælles for dem er, at var-
men genudnyttes minus et mindre tab. 
Der kan tilføres ekstra varme om som-
meren, så hospitalerne kan drage nytte 
af den om vinteren.

– Fjernvarmværkerne skal vænne sig 
til, at energiforsyningen kan komme til 
at foregå med omvendt fortegn, dvs. at 
større varmekunder – udover at aftage 
varme – også leverer varme ind i fjern-
varmesystemerne. Der vil komme en 
række tilpasninger, og ikke mindst skat-

tereglerne for salg af overskudsvarme til 
fjernvarme bør forenkles, da de slet ikke 
er gearet til denne omstilling, siger Stig 
Niemi Sørensen.

Vi lavede det første fjernvarmepro-
jekt hos Grundfos i Bjerringbro, hvor vi 
høster kølevarmen fra virksomheden 
om sommeren og lagrer den i et grund-
vandsmagasin og leverer den tilbage til 
Bjerringbro Varmeværk om vinteren. Det 
har kørt et år nu og som det første i Dan-
mark har bevist, at det kan lade sig gøre.

I Københavns Lufthavne høster vi al 
overskudvarmen fra terminalbygnin-
gerne og lagrer den ved hjælp af et stort 
borefelt ved kystlinjen ud til Øresund, 
så lufthavnen om vinteren kan udnytte 
den til bygningsopvarmning om vinteren 
ved hjælp af varmepumper. Disse nye 
tilgange skal ind i energisystemerne her-
hjemme.

Stig Niemi Sørensen tilføjer, at myn-
dighederne nu undersøger eventuelle 
negative effekter ved at aflede grund-
vandet ved i gennemsnit 30 grader i ste-
det for nu ved gennemsnitlig 20 grader, 
hvilket betyder at man i mange tilfælde 
kan halvere grundvandsmængden og 
antallet af boringer. Det vil give en væ-
sentligt bedre økonomi, påpeger Stig 
Niemi Sørensen.

Koster ekstra, men er hurtigt 
tjent ind

– Anlæggene koster fra 3 mill. kr. og op-
efter, de er således dyrere end traditio-
nelle køleanlæg, men modregnes ener-
gibesparelsen, opererer man med en 
tilbagebetalingstid på 4-10 år afhængig 
af de lokale forhold, dybden, antallet af 
boringer og driftstimer.

Et af Enopsols største projekter, der 
bedst kan sammenlignes med et ho-
spital, er et anlæg til en 40.000 kvm. 
bygning med 1000 medarbejdere. Den 
samlede løsning med køling og varme-
pumper kostede ca. 25 mill. kr. med kun 
4 års tilbagebetalingstid.

Enopsol kan overvåge og styre instal-
lationerne online via et programmeret 
overvågningssystem. Enopsol sørger 
også for at udtage grundvandsprøver til 
kommunen, sikre mod lækager i varme-
veksleren etc. Teknologien er afprøvet 
gennem en årrække. Den eneste ulempe 
er en lang ekspeditionstid i kommu-
nerne.

Kommunernes sagsbehandling er me-
get forskellig, og vi kan uden amterne 
ikke længere være sikre på, at kommu-
nerne har ekspertisen på området. Vi har 
derfor en udfordring i at hjælpe kommu-
nernes sagsbehandlere til forstå, hvad 
disse installationer er for noget.

En tilladelse munder ofte ud i lidt 
skrappere vilkår end nødvendigt, fordi 
kommunerne laver et ”overkill” for at 
være på sikker grund. Vi har et kæmpe-
stort uddannelsesbehov i sagsbehand-
lerleddet hos myndighederne, men 
myndighederne er ikke nær så berø-
ringsangste som for år tilbage.

Nogle kommuner vil gerne hjælpe. 
Der er sket et meget positivt paradigme-
skifte, siger Stig Niemi Sørensen, der har 
været pioner inden for grundvandskø-
ling på de danske hospitaler.  
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ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4 • 2730 Herlev
tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk

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

Det er vores mål at gøre de en-
kelte processer lettere, for på den 
måde at sikre, at projektet udføres 
rigtigt første gang - hver gang. 

Det sikrer god økonomi.

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

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

SOLIDE FORBINDELSER SOLIDE FORBINDELSER

Gulv- og vådrumsløsninger til hospitalssektoren:

Sikre løsninger  
på vitale områder

ARDEX systemløsninger: Tid 
og risiko minimeres og projekter 
afsluttes uden problemer. 
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Indretning af MEDICINRUM
•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
leverance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

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

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 

Forex_57x128,5.indd   1 22/11/13   11.39

Teknik

Design dine gennem føringer 
online
Roxtec Transit Designer er et onlineværktøj, der kan spare dig både tid, penge og frustrationer, for det 
er hurtigt og enkelt at skabe et overblik over alle dine gennemføringer. Et overblik der nemt kan deles og 
opdateres digitalt.

Nu er det slut med håndskrevne design-
tegninger, langsomme processer og store 
fakturaer til ekstern hjælp med arbejdet. 
I dag kan du klare dine designtegninger 
med få klik online via Roxtecs Transit 
Designer. Her vælger du dine kabler, 
antallet og ikke mindst hvor meget plads 
du vil afsætte til fremtidige trækninger. 
Desuden kan du undervejs defi nere sær-
lige behov som fx BG, fi rkantede huller, 
hul dimensioner eller hvilket materiale 
du vil have dine rammer i. Værktøjet vil 
løbende give dig valg og muligheder 

for at raffi nere på dit design lige fra de 
ydre forhold til placeringen af de enkelte 
kabler – med mindre du da vælger at 
autoplacere dem. En af de store fordele 
er, at du kan importere et Excel-ark med 
kabelbeskrivelser, og kan ordne det, så 
hvert enkelt kabel kan identifi ceres ef-
terfølgende via styklisterne, så du fx kan 
sikre, at visse kabler ikke rører hinanden, 
hvis du arbejder med EX.

Kort sagt, giver værktøjet dig masser 
af muligheder for, at du tidligt kan lægge 
dig fast på dimensionerne og komme vi-

dere med dialogen med de øvrige parter. 
For når du er færdig med dit design, kan 



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

www.friskvand.dk 

Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
● Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer  
● Opfylder brandmyndighedernes krav 

H o r s e n s  •  K ø b e n h a v n  •  O d e n s e 
i n f o @ a v c . d k  •  w w w . a v c . d k  •  w w w . a v c i n f o s y s t e m . d k

Levende kommunikation

Videokonference for en 20’er!
cesystem, 46’’ LCD-skærm (kan 
også bruges ved interne møder), 
montering på væg og tilslutning til 
netværk. For mere info ring på 
7562 4577 (Jylland og Fyn) eller 
4362 4777 (Sjælland) - naturligvis 
helt uforpligtende. 

Skan koden eller 
gå på www.avc.dk/
kampagner og læs 
mere om kampagnen.

Leasing af løsningen kan betales over driftsbudgettet.◗◗◗

Det kræver ingen 
større investering

Nye investeringer skal være hurtigt 
rentable og ikke indebære store 
omkostninger. Derfor har vi sam-
mensat en leasingmulighed for dig 
og din virksomhed. For en 20’er om 
dagen kan du nu afholde møder på 
tværs af landet. Et møde pr. mdr. og 
løsningen er tjent ind igen! Løsnin-

gen er inkl. videokonferen-

◗◗◗

◗◗◗ Leasing af løsningen kan betales over driftsbudgettet.

◗◗◗

Teknik

du generere tegninger, pakkeplan osv. i 
pdf-format, samt fi ler til CAD program-
mer så der kan arbejdes videre her. Hele 
projektet er gemt i sky’en, og du giver 
bare adgang til de andre i projektet, så 
de kan hente tegningerne. Det hele kan 
naturligvis revideres og opdateres cen-
tralt, så alle fra bygherre til installatør al-
tid har den seneste udgave samtidig.

Sikkert fra prædesign til 
afslutning

Værktøjet er udviklet af Roxtec, der er 
en af verdens førende producenter af 
dynamiske gennemføringer. De erfarin-

ger er også tilgængelige i programmet, 
dels i produktudvalg og beregninger, 
dels i form af muligheden for dialog med 
eksperterne, fx via chatfunktion. Morten 
Gustavsen fra Roxtec forklarer, at man 
hjælper projekter hele vejen fra præde-
signfasen til afslutningen med rådgiv-
ning, træning, uddannelse, supervision 
og et tilbud om kvalitetstjek af løsningen. 

– Det her værktøj er relevant for alle 
designingeniører. Man kan koble sig ind, 
hvis man blot har behov for at køre et par 
tegninger ud, men større projekter for 
forsyningsselskaber som Energinet.dk 
eller DONG Energy, kan det godt være 
nødvendigt at se på fl ere af vores tilbud. 

Det er i hvert fald muligt, for man kan al-
tid åbne det op om 5-6 år og tjekke hvad 
man lavede, fortæller han.

Find Transit Designer online

Design dine gennemføringer, og få fx 3D 
modeller, tegninger og materialelister 
hurtigt og digitalt. Du kan fi nde værktø-
jet på websiden: 
www.transitdesigner.roxtec.com/dk/
start

FAkTA

Roxtec Denmark ApS er et datterselskab i Roxtec Group, som er en verdens-
omspændende virksomhed med en stærk lokal tilstedeværelse. Roxtec Group 
udvikler, producerer og markedsfører totalløsninger inden for kabel- og rørgen-
nemføringer til offshore, teleindustrien, vindmølleindustrien samt byggeri og 
industri generelt. Roxtec Denmark supporterer kunder i Danmark, og sikrer 
standardprodukter fra det lokale lager i Allerød.
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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

GROHE
KOMPLETTE
SANITÆRE
LØSNINGER
TIL HEALTHCARE

GROHE 
PROJEKTAFDELING

GROHE A/S
Walgerholm 11
3500 Værløse

Telefon:  44 65 68 00
Fax:  44 65 02 52
E-mail:  grohe@grohe.dk
Web: grohe.dk

LogiSTik

Leverandør af innovative og 
intragerbare logistik løsninger 
til hospitaler
Med over 100 års erfaring er Swisslog den førende leverandør af automatiserede logistiskløsninger til 
sundhedssektoren. Swisslog tilbyder komplette løsninger og tager højde for alle logistiske udfordringer 
ved hjælp af, individuelt systemdesign, forskning, udvikling, fremstilling, installation og kundesupport. 

Transcar Automated Guided 
Vehicle
Iblandt Swisslog’s mange spændende 
produkter finder man Automated Gui-

ded Vehicle Systems (AGV). Dette sy-
stem tilbyder en enestående ekspertise 
indenfor materialehåndtering til hospi-
taler. AGV løsninger hjælper hospitaler 

med at kontrollere den akutte og rutine-
prægede materialetransport ved hjælp 
af automatiserede køretøjer. Det giver 
personalet tid til at fokusere på mere 
patientnære opgaver og forbedre både 
kvaliteten af patientplejen samt reducere 
driftsomkostningerne. 

Swisslog udviklede AGV systemet 
for at lette og effektivisere transporten 
af forsyninger, medicin, linned, mad og 
afflad på hele hospitalet. Ved at auto-
matisere den rutinemæssige transport 
af materiale, frigives både tid og penge, 
hvilket resulterer i bedre arbejdspro-
cesser og lavere omkostninger end ved 
manuelt arbejde. TransCar AGV er let at 
installerer, vedligeholde og udvide – en 
perfekt løsning til ethvert hospitalsmiljø. 

TransCar AGV’erne opererer selv-
stændigt og giver samtidig fuld kontrol 

På billedet ses to af Swisslog’s AGV’er.  AGV TransCar TLC 3 og AGV Forklift. 



 

www.cotedor.dk

Besøg

www.cotedor.dk

Læs hDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

LogiSTik

over de aktiviteter der sker i forbindelse 
med materialetransporten. AGV’erne 
sendes ud via touch screens eller RFID-
tags hvorefter de automatisk løfter, 
transporterer og afl everer vognene igen. 

Sparer penge, sparer tid og 
redder liv 24 timer i døgnet

TransCar AGV er en vigtig del at de dag-
lige aktiviteter og arbejdsprocesser på 
hospitalet. Når systemet er programme-
ret i overensstemmelse med hospitalets 
behov, fungerer det selvstændigt, påli-
deligt og diskret. Helt uden hjælp, læsser 
AGV’en med nemhed containere med 

en samlet vægt på optil 600 kg. Med en 
topfart på 1,6 meter i sekundet bringer 
den varerne til den ønskede lokation, via 
ruter som er frit programmerbare – fuld-
stændig automatisk.

Dette betyder: 100% kontrol over dine 
transportbehov og høj effektivitet til en 
lavere pris. Hvad enten det er transport 
af vasketøj, bortskaffelse af affald, leve-
ring af mad til afdelinger eller sterille-
veringer til operationsstuer udemærker 
TransCar 3 sig ved at have:
–  driftssikker og innovativt dokumente-

ret teknologi
–  individuel og fl eksibel programmering 

og ruteplanlægning

–  minimale pladskrav
–  nem integrering til eksisterende byg-

ningskonstruktioner uden ombygnin-
ger

–  høj sikkerhed 

For mere information om TransCar AGV 
systemet eller andre af Swisslog’s inno-
vative logistiskløsninger besøg www.
swisslog.com eller kontakt den danske 
salgsafdeling på  9690 7100. 

Du kan også besøge vores Facebookside 
på www.facebook.com/SwisslogHCS
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orienTering

Kvalitetslys med ny LED
Region Sjælland er i øjeblikket ved at 
bygge, hvad der betegnes som det be-
lysningsmæssigt hidtil mest avancerede 
sygehus på verdensplan. Det nye Psykia-
trisygehus Slagelse er på 44.000 kvm og 
kommer til at indeholde 194 sengeplad-
ser, heraf 30 i en særlig sikringsafdeling. 
Fra projektets start har der været fokus 
på lyskvaliteten i det nye sygehus, og be-
lysningen vil blive styret meget præcist 
efter døgnrytmen, fordi man mener, at 
dette har stor indvirkning på patienter-
nes og personalets velvære. En sådan 
styring er kun mulig med LED belysning, 
fordi denne teknologi gør det muligt at 
regulere farvetemperaturen og intensi-
teten automatisk efter det naturlige lys 
hen over døgnet. Forskningen peger på, 
at belysningsstyring efter døgnrytmen 
giver bedre søvn, mindre forvirring og 
hurtigere helbredelse, og for personalet 
vil det kunne mindske helbredsgenerne 
ved natarbejde.

Psykiatriens Forskningsenhed gen-
nemfører derfor i samarbejde med 
Statens Byggeforskningsinstitut et 
forskningsprojekt i tilknytningen til psy-
kiatrisygehuset for at få mere viden om 
lysets betydning for behandlingen.

I udbudsmaterialet til belysningsen-
treprisen stillede projektledelsen krav 
om, at det dynamiske reguleringsområde 
skulle omfatte farvetemperaturspektret 
fra 2000 til 2700 kelvin CRI 90. Proble-
met er bare, at LED normalt ikke kan gå 
længere ned end 2700 kelvin, hvilket 
på forhånd afholdt flere af de indbudte 
installatørfirmaer fra at byde. Vinder af 
udbuddet blev Delux Denmark (i samar-
bejde med el-installatørfirmaet Lindpro), 
fordi de som de eneste kunne tilbyde en 
løsning, der går ned til 2200 kelvin, et 
meget varmt lys. Dette har kunnet lade 
sig gøre, fordi Delux Denmark i samar-
bejde med deres tyske LED-leverandør 
Projektleuchten GmbH har udviklet en 

løsning, hvor en nyudviklet remote fos-
for-hinde monteres oven på den blåligt 
lysende LED-diode og derved dæmper 
farvetemperaturen.

Belysningskonceptet er udarbejdet af 
det østrigske specialistfirma Bartenbach, 
mens Karlsson Arkitekter og Vilhelm 
Lauritzen Arkitekter er totalrådgivere på 
projektet, der skal stå færdigt i 2015.

www.deluxdk.com

nyAnSAT
Armstrong Danmark A/S 

Armstrong har ansat Tine Undén som projektkonsulent. Hun og kollegaen Kim Levin rådgiver og 
samarbejder med  arkitekter, entreprenører og regionerne i København og på Sjælland inden for 
gulvbelægninger til sygehuse, skoler og børnehaver. 

Tine er uddannet ingeniør og har en lang erfaring inden for rådgivning, vejledning og salg.

Armstrong har mange års erfaring, som leverandør af linoleumsgulve til hospitaler overalt i landet. 
Deres store tekniske erfaring og viden omkring hospitalsdrift, vedligehold og bæredygtighed gør 
dem til en ideel samarbejdspartner omkring gulvbelægning.



• Autoklaver
• Bækkenskyllere
• Desinficerende opvaskemaskiner
• Vaskemaskiner for fleksible endoskoper
• Skyllerumsudstyr
•  Validering/kvalificering i.h.t. 

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTokLAver

køLing

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

veDLigehoLDSSySTemer

kommUnikATion

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SkyLLerUmSUDSTyr ArbejDSmiLjøSkyLLerUmSService

inDreTning



Ren vandbehandling
til hospitaler

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

vAnDbehAnDLing

venTiLATion beLySning iT-rÅDgivning

SkyLLerUmSUDSTyr

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

www.PRO|GRUPPEN.dk
tlf.: 36 36 09 09

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

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

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

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

IT-rådgivning

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

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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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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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   


