
En loftlift på en operationsstue gør 
personalets arbejde nemmere og 
skåner patienter, men andet lofthængt 
udstyr er årsagen til, at kun få opera
tionsstuer i landet har lifte monteret i 
loftet. Nu installerer Regionshospitalet 
i Horsens loftlifte på samtlige opera
tionsstuer. 

Når Regionshospitalet i Horsens til 
august slår dørene op til et nyt operati
onsafsnit, sker det i ombyggede lokaler 
på 1100 kvadratmeter. Ombygningen 
omfatter etablering af seks operations
stuer, og som en del af de nye rammer 
bliver stuerne udstyret med loftlifte.

Tidligt samarbejde vigtigt
Konstruktionsmæssigt ligger der et 
grundigt arbejde forud for de optimere
de løft på operationsafsnittet.
 Konstruktør René Køngsdal fra tegne
stuen C.F. Møller er projekteringsleder 
på det nye kirurgiske center i Horsens: 
 ”Det kan være en stor udfordring at 
etablere lifte i en operationsstue, fordi 
der i forvejen er meget andet udstyr 
som loftliften skal koordineres med,” 
lyder det fra René Køngsdal. Han vur
derer, at det er derfor, at kun få opera
tionsstuer i Danmark har loftlift. 
 Blandt udfordringerne i Horsens pe
ger projekteringslederen på samspillet 
med eksisterende søjler og tilpasnin
gen af lofter. Samarbejdet med leveran
døren af liftene har haft stor betydning 
for, at et synligt traversskinnesystem 
er blevet montageløsningen på de nye 
operationstuer.
René Køngsdal er derfor tilfreds med, 
at bygherren udpegede Guldmann, da 
han vurderer, at de er blandt de leve
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randører med størst viden på området, 
men han fremhæver, at der i processen 
har været brug for input fra flere sider:
 ”Ved ombygning er det vigtigt, at den 
daglige brug nøje kortlægges kort inde 
i processen, og at der tages stilling 
til omgivende konstruktioner. Koor
dinering mellem hospitalet, brugere, 
producenter og rådgivere har fungeret 
på projektet her, og det er betydningen 
af det tidlige samarbejde, vi tager med 
herfra til lignende opgaver,” siger René 
Køngsdal.
 Hospitalsenheden i Horsens har i 
forvejen loftlifte på stort set samtlige 
afsnit.

Lærerig pilot
Medarbejderne på operationsafsnittet 
ser frem til at tage de nye loftlifte i brug. 
Et pilotprojekt på det eksisterende 
afsnit har vist, at arbejdet med at flytte 
og vende patienter i narkose bliver 
langt nemmere, når man kan hive liften 
ned fra loftet, i stedet for den manuelle 
indsats fra flere personaler, det typisk 
kræver at ændre en patients stilling på 
operationslejet i dag. Desuden bliver 
forflytningerne mere skånsomme for 
patienterne. Det vurderer operations
afsnittets afdelingssygeplejerske, Tina 
Fortuna, på baggrund af pilotprojektet. 
Her har loftlifte været installeret på 
både en enkelt operationsstue og i et 
forberedelsesrum, hvor patienterne 
gøres klar til operation på hospitalets 
nuværende operationsafsnit.
 

Ifølge afdelingssygeplejersken oplever 
personalet loftliftene som en stor posi
tiv forskel. Hun fremhæver:
    ”Når man installerer loftlifte på et 
operationsafsnit, skal de være på alle 
operationsstuer og forberedelsesrum, 
ellers undgår man ikke belastningen 
med køre med en patient på et tungt 
leje på tværs af afsnittet.”
Det slipper medarbejderne på opera
tionsafsnittet i Horsens helt for efter 
sommerferien.


