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Temaplan 2023
Redaktionen vil i 2023 fortsat have fokus 
på sygehusteknisk- og administrativ drift 
samt arkitektur, i et sygehus- og sund-
hedsvæsen under forandring.

Fokus på en bred videndeling gennem 
2023 retter sig bl. a. mod innovation og 
den digitale sundhedsrevolution frem 
mod 2030.

Temaer:
FSTAs faggrupper, grønne offentlige 
indkøb, sygehusbyggeri, OPP, arkitektur, 
rådgivning, helende arkitektur, OP-
stuer, sengestuer, venterum, design og 
indeklima, ventilation, sundhedsdata, 
patientkaldeanlæg, brandsikring, com-
missioning, udbud, adgangsforhold/
wayfinding, vedligehold og renovering,  
el-installationer, forsyningssikkerhed, 
vand/spildevand,  hospitalslaboratorier, 
medicinske gasser, medico, sterilcen-
traler, transport internt/eksternt og 
elevatorteknologi, CTS, robotteknologi, 
kunstig intelligens.

I 2023 vil redaktionen arbejde med flere 
aktuelle temaer i hver udgave.

Forslag til temaer eller aktuelle emner 
modtages gerne af redaktionen.

Særudgave:
FSTAs Årsmødeudgave udkommer 
 november 2023.

Målgruppe:
FSTA/FSDs medlemmer, FSSD-medlem-
mer/fagligt selskab for sterilcentraler, 
Regioners sygehusudvalg, arkitekter, 
rådgivere, sygehusdriftafdelinger, her-
under medico, sygehuslaboratorier, por-
tører, vaskerier og køkkener m.v.

Redaktionsudvalg
FSTAs bestyrelse

Oplag
Magasinet formidles op til 3.000 
 modtagere

Abonnement
Se www.hospitaldrift.dk

Annoncesalg
Tlf. 40 50 80 00
e-mail: info@vaboe.dk
www.hospitaldrift.dk

Udgivelsesplan nr. 1-4/2023

Nr. Udgivelse Materialefrist

1. 10.2 27.1

2. 19.5 4.5

3. 8.9 25.8

4. 17.11 3.11

12. årgang
ISSN Nr. 2245-3997

www.hospitaldrift.dk

HOSPITAL
DRIFT&ARKITEKTUR

Officielt organ for:  
Forum for Sygehus Teknik  

og Arkitektur (FSTA)  
www.fsta.dk

FSTA – forum for sygehus teknik og arkitektur – www.fsta.dk

Nr. 2 april 2022

11. årgang

ISSN Nr. 2245-3997

FSTA – forum for sygehus teknik og arkitektur – www.fsta.dk
www.hospitaldrift.dkHOSPITAL

DRIFT&ARKITEKTUR

Projekt- og driftsfolkene mangler 

forståelse for hinandens  

udfordringer

Bostons ”deep tech” vil inddrage 

sygehusmaskinmestre mere i 

sundhedsinnovation

Novo vil sætte skub i kæmpe 

potentiale af hospitalsinnovation

Komplekse installationer til 

gensplejsning på OUH skal redde 

kræftpatienter
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Forum for Sygehus 
Teknik og Arkitektur
Årskonference 28. september – 30. september 2022

Nr. 3 juni 2022

11. årgang

ISSN Nr. 2245-3997

FSTA – forum for sygehus teknik og arkitektur – www.fsta.dk www.hospitaldrift.dk

HOSPITAL
DRIFT&ARKITEKTUR

Er en ny samarbejdsmodel mellem 
offentlige og private hospitaler  
mulig i Danmark?

Industrien rykker ind på hospitalet 
som medudvikler

Skræmmende fravær af kontrol og 
kritik af OP Vent 2’s konklusioner

Sådan gør vi sundhedsvæsenet  
mere robust

Nr. 4 september 2022
11. årgangISSN Nr. 2245-3997

FSTA – forum for sygehus teknik og arkitektur – www.fsta.dk
www.hospitaldrift.dk

HOSPITALDRIFT&ARKITEKTUR

Efter OPVent2 afsløring er  
automatisk hygiejnemåling og 
kvalitetssikring på vej i danske  
OP-stuer

Nyt hospital med genbrugt  
inventar

Sygehusmaskinmestrene og læger 
oppe på beatet med AI, men 
patienterne er utrygge

Se på sundhedsudgifter som 
investeringer



Særplaceringer
Bagside: 20.395 kr.
Omslaget side 2+3: 19.425 kr.
Øvrige: + 10 %

Gentagelsesrabatter
2 indrykninger 5 %
3-4 indrykninger  10 %

Bureauprovision 5 %

Alle priser ekskl. moms og baseret på færdigt  
annoncemateriale.

Bannerannoncer på 
www.hospitaldrift.dk
728px × 90px
Kr. 2.100 pr. udgivelsesperiode

Indstik samt genoptryk  
af artikler
Indhent venligst tilbud

Annulleringsfrist
30 dage før annoncematerialefrist

Teknisk data
Format: A4
Antal spalter: 3
Spaltehøjde: 262 mm
Spaltebredde: 56,6 mm
Spaltemellemrum: 5 mm

Levering af annoncer
Materialet leveres som PDF-fil i trykkvalitet, 300 
dpi grafik, CMYK farverum med alle fonte inte-
greret. Materiale mailes til tina@vaboe.dk.
Bladet trykkes i 70 linier på 90 gram papir. Alle 
annoncer skal overholde magasinets annonce-
formater.

Betingelser
Forlaget betinger sig ret til at afvise annoncer 
og bidrag der strider mod forlagets interesser 
samt dansk lovgivning. Såfremt en annonce kan 
forveksles med redaktionel tekst, skal den på-
gældende annonce påføres ”Annonce”.

For færdigt materiale, der ikke opfylder kravene 
specificeret under teknisk data, garanteres 
ikke. Erstatningskrav kan derfor ikke gøres gæl-
dende. Bærer forlaget ansvaret for fejl i en an-
nonce, ydes en reduktion der højst kan beløbe 
sig til annoncens pris.

Ret til ændringer forbeholdes.

Priser Hospital drift & arkitektur 2023

1/1 side
B: 180 mm H: 262 mm
Til kant: 210 mm H: 297
+ 3 mm til beskæring
Pris: 18.375 kr.

Rubrik annonce
B: 57 mm H: 57 mm
Pris: 1.525 kr.

TERMOGRAFI TIL ENHVER OPGAVE
Pixel opløsning 120 x 160
Måleområde -20 til +500 C
Stort Display 
Digital kamera
Lydoptagelse
SD- hukommelseskort 
DALI TEi-P, leveres komplet med Analyse-/
rapportsoftware, Taske, SD-kort, Batteri
Samt strømforsyning 
PRIS. Kr. 26.685,-
Excl. Moms.

Tlf.: 70 300 310 – www.metric.dk

Kaeser har et bredt 
program i skruekompressorer  
– fra 2,2 kw til 500 kw

www.kaeser.com

Phone: (+45) 7015 4334
Fax:      (+45) 7015 4335

Optimerende 
vedligehold

det rigtige valg

www.greneindustri-service.dk
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Teknisk kompetente  
medarbejdere ! 

Problemløsende  
smøremidler ! 

Bredt produktsortiment ! 

Veldokumenteret højt 
serviceniveau !  

Siden 1961

Logistikoptimering?

Det er Jungheinrich!

Ring til os:
7027 6040

eller mail:
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

UHELD ! 
Med spild af olie/kemi-produkter. 

Få en dansk professionel og  
miljørigtig absorberings-løsning. 

 
Gratis prøve efter behov

Tlf. +45 3930 3555

Behov for ren luft
uden bakterier, vira eller 
skimmelsvamp i luften.

Kontakt

Tlf. 70 22 28 75
www.a-skadeservice.dk

info@hojagerbelysning.dk      www.hojagerbelysning.dk

HØJAGER BELYSNING A/S
56 28 80 00

Totalleverandør af:

Alle typer lyskilder
El-materiel  
Kontorbelysning 
Arbejdspladsbelysning
Institiutionsbelysning
Armaturgitre efter mål
Batterier

Vores service

omfatter bla.:

Johnson Controls Denmark, Køleteknik
Tlf.: 87 36 31 00

- Serviceaftaler der sikrer 
regelmæssig inspektion 
og vedlighold

- Servicering med origina-
le reservedele der sikrer 
optimale energiomkost-
ninger

- Styrings- og overvåg-
ningsløsninger der over-
våger køleanlæggets 
energiforbrug

- Landsdækkende service-
organisation

Rubrikannonce
B: 57 mm H: 118 mm
Pris: 3.075 kr.

INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING SKYLLERUMSUDSTYR

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

VENTILATION

70 10 20 91

Bøgebjergvej 60, 5672 Broby
Tlf.: +45 62 63 10 91 

www.ken.dk
E-mail: ken@ken.dk

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

Vil du træffe ansvarlige 
valg med hensyn til 
hygiejne og miljø? 

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

DRIKKEVANDSKØLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

Fleksibel løsning
som bordmodel – som væghængt 
– eller med skjult køler og separate 
tappehaner!

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

tlf. 65 96 42 83 – 30 69 67 33
www.vpconsult.dk
vp@vpconsult.dk

Altid rent og friskt vand direkte fra
hanen - 100% gennemstrømskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

Fyrrebakken 8, 5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83 · Fax 65 96 42 53

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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1/4 side højformat
B: 87,5 mm H: 128,5 mm
1/4 side bredformat
B: 180 mm H: 62 mm
Pris: 7.045 kr.

1/2 side tværformat
B: 180 mm H: 128,5 mm
Pris: 14.085 kr.

1/3 side
B: 72 mm H: 297 mm
+ 3 mm til beskæring
Pris: 9.785 kr.

ANNONCE_Ny bagside.pdf   1   23/09/2016   10.43

Bagside
B: 210 mm H: 245 mm
+ 3 mm til beskæring
Pris: 20.395 kr.


