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Med Strandmøllens nye anlæg 
er der GO’ CO2 nok til alle.

DER ER MERE 
HVOR DET 

KOMMER FRA

Så er det slut med CO2-forsyningsproblemer i Danmark. 
I samarbejde med Nature Energy bliver Strandmøllen nu den 
første luftgasproducent i landet, der renser og genanvender 
CO2 fra landbruget.

Vi kalder det GO’ CO2. Den er GO’, fordi den opfylder ISBT- 
standarden og dermed kan bruges i blandt andet  sund- 
hedssektoren. Og fordi den produceres både miljørigtigt og 
bæredygtigt.  

Vil I også være sikret GO’ CO2 – eller blot vide mere? 
 Kontakt os på 701 02 107, eller besøg www.strandmollen.dk. 
GO’ CO2 er klar til levering fra sommeren 2019. 
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INFORMATIONSSIKKERHED

Ny strategi øger samarbejdet om 
cyber- og informationssikkerhed i 
sundhedssektoren

Digitale patientjournaler, sundhedsapps 
og et sundhedspersonale, der har gode 
muligheder for at følge op på patien-
terne via digitale platforme. Det er bare 
nogle få eksempler på de digitale løsnin-
ger og den dataudveksling, der i dag gør 
det danske sundhedsvæsen til et af de 
mest digitaliserede i verden.

Løsningerne understøtter, at vi tilby-
der borgere og pårørende stadig mere 
tilgængelige og sammenhængende 
sundhedsydelser. Det er en positiv ud-
vikling, og der er i allerhøjeste grad et 
potentiale, som vi skal blive ved med at 
udnytte til gavn for borgerne.   I sund-
hedsvæsenet forbliver sikkerheden sam-
tidig en central kerneopgave, der hele 
tiden forstærkes. Og sammen med de 
digitale løsninger følger et ansvar for en 
stærk cyber- og informationssikkerhed, 
så sundhedssektoren ikke bliver offer for 
cyberangreb.

Derfor sikrer vi os løbende, at sikker-
heden i digitale løsninger følger med den 
fortsatte digitale udvikling af vores sund-
hedsvæsen, og det er en helt afgørende 
forudsætning for digitaliseringsindsat-
sen, at borgerne fortsat har og kan have 
tillid til, at vores fælles sundhedsvæsen 
opbevarer sundhedsoplysninger sikkert.

Ønsket om øget sikkerhed i sund-
hedsvæsenet, deler vi med Sundheds- 
og Ældreministeriet og KL. Derfor er vi 
gået sammen om en ny cyberstrategi, 
der skal styrke sundhedsvæsenets evne 
til at forudse, forebygge, opdage og 

håndtere sikkerhedsbrister og angreb. 
For hver af strategiens fi re spor følger en 
række initiativer, som vi enten vil søsætte 
eller videreudvikle på i tæt fællesskab. 

Fælles for alle indsatser er målet om at 
sikre, at sikkerheden i sektoren står mål 
med risikoen for cyber- og informations-
sikkerhedshændelser i forhold til sund-
hedsområdets overordnede produktivi-
tet, kvalitet og krav om tilgængelighed. 
Samlet set skal strategien sikre, at sekto-
rens aktører løbende koordinerer, priori-
terer og videreudvikler.

Strategien kommer på baggrund af det 
fundament, som vi i regionerne, allerede 
har lagt på området. I forvejen prioriterer 
vi cyber- og informationssikkerhedsom-
rådet højt, og vi har i de senere år øget 
indsatsen på området betydeligt – bl.a. 
med for at følge it-sikkerhedsstandarden 
ISO 27001, EU’s regulering på området i 
form af Net- og informationssikkerheds-
direktivet og databeskyttelsesforordnin-
gen.

Sikkerhedsindsatsen bor i alle led 
– ikke bare i IT-afdelingerne. Skærpet 
opmærksomhed på mails, arkivering og 
passwords er blevet hverdag, og sund-
hedspersonalet går gang på gang for-
rest, når det kommer til gode IT-vaner.

I juli 2018 offentliggjorde Center for 
Cybersikkerhed den første trusselvurde-
ring for sundhedssektoren. I den frem-
gik, at truslen mod sundhedssektoren 
kan komme fra mange forskellige fronter 
og i mange forskellige former; lige fra 
spionageoperationer til ransomware og 
phishing-mails.

Vi vil ikke efterlade nogle åbner fl anker 
over for kriminelle hackere. Og derfor er 
cybertruslen er en trussel, vi tager meget 
alvorligt. Borgernes personlige data skal 
beskyttes fra ødelæggende angreb ude-
fra, så vi ikke havner i en situation, som i 
England i 2017, hvor kriminelle lykkedes 
med at hacke sig ind i fl ere hospitalers it-
systemer og dermed skadede patientsik-
kerheden. 

Et cyberangreb kan have betydelige 
konsekvenser for sundhedssektoren in-

tegritet og effektivitet. Ligesom det kan 
lamme planlagte behandlinger. Hacker-
angrebet i England medførte over 
19.000 afl yste behandlinger. Dér skal vi 
ikke ende i Danmark, og cyberstrategien 
et vigtigt led i at gøre sundhedsvæse-
net kampdygtigt mod fremtidige trus-
ler.   Cyber- og informationssikkerhed 
er en stor og voksende kerneopgave 
for regionerne, men det er samtidigt en 
opgave vi aldrig kommer helt i mål med. 
Den rette cyber- og informationssikker-
hed er et ”moving target”, da trusselsbil-
ledet hele tiden ændrer sig.

Derfor er cyberstrategien et dynamisk 
dokument med retningsgivende, stra-
tegiske initiativer, der skal bidrage til, at 
sundhedssektorens parter i fællesskab 
fortsat kan udvikle og styrke sektorens 
samlede cyber- og informationssikker-
hedsindsats. Det skal ske i takt med, at 
vi får brug for at beskytte sundhedsdata 
på nye måder. Samlet set skal strategien 
sikre, at vi løbende koordinerer, priorite-
rer og videreudvikler på sikkerheden.

Samtidigt stiger presset på sundheds-
sektoret, og det må ikke gå ud over 
behandlingen eller sikkerheden. Der 
er derfor behov for, at der bliver tilført 
øgede midler til i regionerne, så vi fort-
sat kan sikre et tilstrækkeligt højt sikker-
hedsniveau både i regionerne og i den 
samlede sundhedssektor. Derfor står der 
også i strategien, at sundhedssektorens 
parter i fællesskab undervejs i strategi-
perioden prioriterer aktiviteter og aftaler 
fi nansieringen af denne.

Det er et fælles ansvar løbende at un-
derstøtte sikker digital infrastruktur og 
dataudveksling på tværs af sektoren.  Vi 
skal beskytte vores data og sikre, at de 
digitale løsninger, vores sundhedsvæsen 
er afhængigt af, er beskyttet bedst mu-
ligt mod ødelæggende angreb udefra. 
Med strategien tager vi de første fælles 
skridt i arbejdet med at understøtte, at 
sundhedssektoren både i dag og i fremti-
den kan modstå cybertrusler.

AF FORMAND STEPHANIE LOSE, 

DANSKE REGIONER



Ny linoleumskollektion fra Forbo

FREMSTILLET AF NATUREN
INSPIRERET AF NATUREN
Den naturlige skønhed ved en CO2 neutral gulvbelægning

— største farvesortiment  for elastiske gulvbelægninger



6   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 1

FSTA/NETVÆRK

FSTA historisk set
FSTA har til formål at skabe et tværfagligt fællesskab for alle, som er involveret og interesseret i 
planlægning, byggeri og drift af hospitaler i Danmark.

FSTA er et sundhedsfagligt forum og 
netværk på højt niveau for personer be-
skæftiget inden for:

•  planlægning og programmering
•  arkitektur og byggeri
•  logistik og infrastruktur
•  teknik, IT og medicoteknik
•  drift, vedligeholdelse, ledelse og 

 styring
•  kvalitet og hygiejne
•  miljø og energi

Netværksgrupper

FSTA er et fagligt netværk og vidensfo-
rum, der drives og udvikles på baggrund 
af en høj faglighed blandt medlemmerne 
og bygger på deres evne til at forøge vi-
densniveauet og kvaliteten af sygehus-
drift og -byggeri i Danmark.

Derfor har vi også etableret forskellige 
fagnetværk, som du også kan læse mere 
om på FSTA´s hjemmeside: www.fsta.dk.

El-installationer

El-netværksgruppen består aktuelt 
af 32  medlemmer og har til formål at 
udveksle viden og erfaringer inden for 
el-området i relation til de danske hospi-
taler.

På FSTA’s hjemmeside kan du finde 
referater og materialer fra de tidligere 
møder i el-netværksgruppen herunder 
hvor og hvornår næste møde afholdes.

Medicinske gasser

Fagnetværksgruppen har hospitalsrela-
terede gasser/luftarter som fokusom-
råde og består aktuelt af 31 medlemmer.

Det er nu tre år siden, at en arbejds-
gruppe for FSD lavede en revideret 
udgave af rekommandationen fra 1996 
”Medicinske Gasser – en  rekommanda-
tion  for kvalitet af medicinske gasser”. I 
2014 blev der også udarbejdet kontrol-
skemaer for medicinske gasser.

Formålet med denne netværksgruppe 
er bl.a. at gå det seneste materiale igen-
nem for at finde ud af, om det stadig er 
aktuelt, og hvordan vi kan komme vi-
dere.

Netværksgruppen kan med fordel 
forholde sig til nye eller andre emner in-
den for medicinske gasser, som endnu 
ikke har været berørt. Det kunne fx 
være laboratoriegasser, gasudtagsfar-
ver, anæstesigasser, udsug m.m. Det 
konkrete arbejdsområde, som fagnet-
værksgruppen kommer til at beskæftige 
sig med, afgøres af gruppens medlem-
mer.

På FSTA´s hjemmeside kan du finde 
referater og materialer fra de tidligere 
møder i fagnetværket om medicinske 
gasser herunder hvor og hvornår næste 
møde afholdes.

Ventilation

Ventilationsnetværket består aktuelt 
af 27 medlemmer og har til formål at ud-
veksle viden og erfaringer inden for ven-
tilationsområdet på de danske hospitaler.

På FSTA´s hjemmeside kan du finde 
referater og materialer fra de tidligere 
møder i fagnetværket om ventilation 
herunder hvor og hvornår næste møde 
afholdes.

Commissioning

Der tales og skrives meget om commissi-
oning i sygehusbyggeri – både i forhold 
til igangværende og kommende bygge-
projekter.

Der er meninger om for meget com-
missioning i sygehusbyggeri – “det ko-
ster jo på den korte bane”. Samtidig er 
der meninger om for lidt commissioning 
i sygehusbyggeri – “det koster jo på den 
lange bane”.

Nogle mener, at gældende DS 
3090 skal følges slavisk fra sygehusbyg-
geriets ideoplæg til fem års gennem-
gang. Nogle mener, at commissioning 
skal tilpasses mere pragmatisk til vilkå-
rene for det aktuelle sygehusbyggeri. 
Og hvordan er det lige med DGNB-certi-
ficering – har vi glemt, at commissioning-
processen også indgår her?

Der er mange holdninger og tilgange 
til commissioning i sygehusbyggeri. Der-
for har FSTA etableret et fagnetværk, 
hvor formålet er erfaringsudveksling 
mellem bygherre, commissioning-ledel-
sen og commissioning-deltageren med 
fokus på driftsoptimering, et velfunge-
rende sygehusbyggeri og udvikling af en 
kompetent driftsorganisation.

Fagnetværket er åbent for alle FSTA-
medlemmer og er særligt relevant for en-
treprenører, rådgivere og bygherrer.

Kritiske forsyninger

Der bliver bygget rigtigt meget nyt på 
hospitalerne i disse år, og der er mange 
holdninger og tilgange til, hvordan man 
laver kritiske forsyninger på hospita-
lerne. Formålet med dette fagnetværk er 
erfaringsudveksling om, hvordan kritiske 
forsyninger på hospitaler bør opbygges 
for at opnå en ønsket rådighedsgrad, 
og hvilken arkitektur af forsyningssyste-
merne der giver mest rådighedsgrad for 
pengene.

Fagnetværket stiler også mod at udar-
bejde en sygehusvejledning på området 
med udgangspunkt i Uptime Institute’s 
”Tier Classifications Define Site Infra-
structure Performance”. Det skal gøre 
det muligt at se, hvordan forsyningssy-
stemerne bør opbygges, og vurdere, om 
et forsyningssystem til et område eller en 
funktion opfylder kravene til rådigheds-
grad.

AF THORKIL VANDBORG, FSTA 
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Waterlogic drikkevandskølere
Skræddersyet til hospitaler

Besøg os på www.waterlogic.dk
eller ring på +45 70 23 80 55

Firewall™

BioCote®

Aktiv kulfilter

Waterlogic har 4 kerneteknologier

Sølv ion additiv som beskytter 
plastoverfl aden imod baktierier.

Reducerer sygdomsfremkaldende 
mikroorganismer med 99,9999%.

Filtrerer vandet for dårlig smag, 
lugte, klor og cyster.

R600a kølemiddel
Naturligt kølemiddel med en GWP værdi 
på under 5, hvilket er et lovkrav i DK.

Unavngivet 1   1 27/09/2018   12.44

Besøg

www.cotedor.dk

FSTA/NETVÆRK

På FSTA’s hjemmeside kan du finde 
referater og materialer fra møderne.

Det tredje møde i FSTA’s fagnetværk 
om kritiske forsyninger på hospita-
ler finder sted den 12. marts 2019 
hos Schneider Electric i Kolding.

Genbehandling af medicinsk 
udstyr

FSTA har nedsat en national styre-
gruppe, der har til formål at udarbejde 
nationale vejledende retningslinjer for 
daglig vedligehold, service, indkøb, va-
lidering og revalidering af procesudstyr, 
som anvendes til rengøring, desinfektion 
og sterilisation af medicinsk flergangsud-
styr på sygehuse i Danmark.

Styregruppens arbejde mod en har-
monisering af ovenstående aktiviteter 
beror på et behov og ønske fra syge-
husene om, at der opnås enighed om 
omfanget af disse. Det skyldes, at akti-
viteterne er ressourcetunge, hvorfor et 

nationalt samarbejde synes at have po-
tentiale i forhold til optimering af såvel 
tid som økonomi.

Styregruppen arbejder for politisk for-
ankring af arbejdet. Gruppens deltagere 
består af repræsentanter fra hver af de 
fem danske regioner, Fagligt Selskab for 
Sterilcentraler i Danmark (FSSD), leve-
randører af procesudstyr og FSTA. Det 
er styregruppens vision, at medicinsk 
flergangsudstyr efter genbehandling kan 
anvendes uden risiko for patienten.

Den nationale vejledende retnings-
linje for daglig vedligehold, service, ind-
køb, validering og revalidering af proces-
udstyr vil være klar til at blive taget i brug 
medio februar 2019.
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NETVÆRKSMØDE

FSTA, netværksmøder og hvad så?
Kom og bliv opdateret inden for dit og din kollegas fagområder.

os at se repræsentanter fra de udførende 
firmaer El og VVS, der i dag arbejder 
med installationer i begge regioner.

Fra hospitalerne er det ikke kun de 
”fagansvarlige”, vi forventer der delta-
ger, men alle som er involveret også i den 
daglige udførelse og ikke mindst både 
regionale og lokale projektansvarlige.

Fællesmøder for Region Sjælland 
og Region Hovedstaden

Møderne, som vi holder i fællesskab, 
afholdes en gang per kvartal med lidt 
forskellige agendaer fra møde til møde, 
idet det første møde bliver en status fra 
de forskellige grupper, i alt cirka 2 timer. 
På de efterfølgende møder er det tan-
ken igen at give grupperne taletid for en 
kort opdatering (cirka 10 minutter per 
gruppe), hvorefter én leverandør kan 
have et indlæg på cirka en halv time.

Alle møder er planlagt til start kl. 12:30 
med en sandwich og med afslutning se-
nest kl. 15:00. Første møde afholdes på 
Rigshospitalet Glostrup tirsdag den 5. 
marts, og de efterfølende tre møder i år 
er planlagt til tirsdag den 4. juni, tirsdag 
den 3. september og sluttelig tirsdag 
den 3. december. Nærmere information 
om disse møder følger både på det før-
ste møde, og efterfølgende vil både den 
endelige agenda og mødestedet blive 
offentliggjort på FSTAS’ hjemmeside og i 
Hospital, Drift og Arkitektur. Reservér al-
lerede nu dagene i jeres kalender, idet de 
vil give jer en unik mulighed for at blive 
opdateret inden for jeres fagansvar og 
med fortsat mulighed for at udbygge de 
kollegiale netværk på tværs af hospitaler 
og regioner.

Tilmelding

Af hensyn til diverse handovers og for-
tæring med videre ønsker vi tilmeldin-
ger så hurtigt som muligt via e-mail til 
fsta@strandmollen.dk, hvor Edmund 
Christiansen har ansvaret for dem. Da 
vi blandt andet skal lave navneskilte, 
beder vi om, at I ved tilmelding skriver 
jeres for- og efternavn, samt hvor I kom-
mer fra.

Mødet er primært for deltagere fra Re-
gion Sjælland og Region Hovedstaden, 
men bor eller arbejder du vest for Store-
bælt, er du selvfølgelig også velkommen 
til at deltage. På baggrund af erfaringer 
fra dette første møde, påtænkes det 
efterfølgende også at gennemføre lig-
nende arrangementer vest for Storebælt 
senere på året.

På vegne af alle netværksgrupperne 
glæder vi os til at se jer tirsdag den 5. 
marts på Rigshospitalet Glostrup til det 
første netværks-gå-hjem-møde.

NETVÆRKS- 
GÅ-HJEM-MØDE

Tirsdag den 5. marts  
Festsalen/auditoriet på  
Rigshospitalet Glostrup  
Nordstjernevej, 2600 Glostrup.

Dagens agenda
12:30 Sandwichbar – FSTA er vært
13:00  Velkomst v/Thorkil Vandborg, 

FSTA
13:15  Status fra fagnetværks- 

grupperne:
 1. El
 2. Medicinske gasser
 3. Ventilation
 4. Commisioning
 5. Kritiske forsyninger
 6.  Genbehandling af medicinsk 

udstyr
  En repræsentant fra hver 

netværksgruppe vil give en 
opdatering omkring gruppens 
arbejde, milestones og forvent-
ninger til fremtiden

15:00  Afslutning – tak for denne gang 
og på gensyn den 4. juni.

AF MASKINMESTER BIANCA TER HAAR, HOLBÆK 

SYGEHUS, OG MASKINMESTER HENNING 

HORN, HVIDOVRE HOSPITAL (DELTAGER I 

NETVÆRKSGRUPPEN ”MEDICINSKE GASSER”)

Hvordan formidler vi viden fra 
vores netværksmøder?

På baggrund af de store mængder infor-
mation (= kæmpe videnbank) som ligger 
klar i de forskellige netværksgrupper, 
besluttede vi i Region Hovedstaden at 
afholde FSTA netværks-gå-hjem-møder 
for alle involverede i forsyningerne til 
vore hospitaler (se beskrivelser af net-
værksgrupperne i Thorkil Vandborgs 
indlæg et andet sted i bladet).

Efter sidste årsmøde, hvor vi på ge-
neralforsamlingen i FSTA præsenterede 
ideen, og hvor vi fra flere sider blev op-
fordret til at gennemføre disse møder, 
har vi efterfølgende planlagt møderne 
i samarbejde mellem Region Sjælland, 
hvor Bianca Ter Haar er tovholder, og Re-
gion Hovedstaden, hvor Henning Horn 
er tovholder.

Edmund Christiansen fra Strandmøl-
len A/S, som også deltager i FSTA-net-
værksgruppen ”medicinske gasser”, er 
sammen med Thorkil Vandborg tovhol-
der/koordinator over for både rådgivere 
og udførende firmaer i samarbejde med 
de enkelte netværksgrupper.

Hvem forventer vi deltager?

Vi forventer meget stor opbakning og 
tilslutning fra alle hospitalerne i de to re-
gioner samt fra alle rådgivere, som i dag 
arbejder med rådgivning inden for ho-
spitalssektoren. Ligeledes vil det glæde 
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MEDICINSKE GASSER

Medicinsk udstyr:  
Det gamle MDD 93/42/EEC 
kontra det nye MDR 2017/745
Hvad er forskellen, og hvornår træder det nye regulativ i kraft?

Medical Device Directive (MDD) 
93/42 EEC kontra Medical 
 Device Regulativ (MDR) 745-
2017 (forordning)
Den 5. april 2017 vedtog Danmark 
og de øvrige EU-lande et sæt nye 
regler for medicinsk udstyr, der træ-
der i kraft i hele EU i 2020.

MDR-forordningen blev offentlig-
gjort den 5. maj 2017 og markerede 
starten på en treårig overgangsord-
ning. MDR-forordningen vil erstatte 
det eksisterende direktiv 93/42/
EEC om medi cinsk udstyr (MDD-
direktivet).

I overgangsperioden indtil 26. maj 
2020 vil både MDD og MDR være 
gældende, hvorefter kun MDR vil 
gælde. Langt de fleste krav i MDR 
træder dog først i kraft i 2020.

Til forskel fra direktiver skal forord-
ninger ikke gennemføres i national 
lovgivning, hvilket betyder, at MDR 
allerede er lov i Danmark.

Nye, ændrede krav

Det vil være for omfattende i denne arti-
kel at beskrive alle ændringer, som står i 
den nye MDR- forordning. Megen infor-
mation ligger dog frit tilgængelig på Læ-
gemiddelstyrelsens hjemmeside, hvorfor 
vi opfordrer de, som ønsker yderligere 
information, til at gå ind på hjemmesiden 
(https://laegemiddelstyrelsen.dk)

Nedenfor har vi forsøgt kort at be-
skrive nogle af de væsentlige ændringer 
og områder, som fortsat gælder.

Den nye MDR-forordning erstatter 
både MDD og AIMDD (Implantater). 
Forordningen indebærer en lang række 
ændringer og krav særligt til dokumen-
tation; eftervisning af at udstyret virker; 
kliniske evalueringer både før ibrugtag-
ning og løbende samt overvågning af 
brugen (post-marketing); regler omkring 
Notified Body (NB); øget sporbarhed 
(hvert udstyr skal have sin egen unikke 
kode (UDI)); og brug af EU’s database 
for medicintekniske produkter (EUDA-
MED) for udstyr, som er klassificeret. 
De største krav til ændringer ligger dog 
inden for klasse III-udstyr (se nedenfor) 
samt implantater.

De øgede krav til NB har gjort, at 
flere internationale firmaer har valgt at 
trække sig fra dette område og ikke lade 
sig godkende i forhold til den nye for-
ordning. Dermed bliver der i EU færre 
godkendelsesorganer (NB). I Danmark 
har vi tidligere haft et enkelt firma, som 
tilbød denne service, og de har nu valgt 
at flytte deres godkendelsesafdeling til 
deres norske selskab. Det betyder, at der 
fremover kun er et enkelt firma uden lo-
kal godkendelsesafdeling, som tilbyder 
sin ekspertise i Danmark inden for dette 
område. Det kommer igen til at betyde 
længere behandlingstider for ændrin-
ger/nye produkter inden for medicinsk 
udstyr og helt sikkert også en fordyrelse 
af godkendelserne, som ligger bag CE-
mærkningen.

Hvad betyder det for vores 
hospitaler?

Der kommer i forbindelse med gasser 
længere ventetid på nye, kundetilpas-
sede produkter og sikkert også højere 
priser. For os i Strandmøllen A/S vil det 
betyde lang tid – endog måske urimeligt 
lang tid – før vi kan dække vores kunders 

AF KONSULENT EDMUND CHRISTIANSEN 

OG QP LONE HOGERVORST JENSEN, 

STRANDMØLLEN A/S
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MEDICINSKE GASSER

behov for nye gasser og anvendelsesom-
råder, som skal CE-mærkes. Det gælder 
særligt i forhold til, hvad vi har været 
vant til indtil nu. Måske bliver det endda 
alt for dyrt dels at opnå og dels at vedli-
geholde en CE- mærkning. Der er derfor 
mulighed for, at vi i fremtiden ikke vil se 
nye applikationer inden for CE-mærkede 
gasser.

Inden for udstyr vil vi i fremtiden 
(2020) se øgede krav til dokumentation 
af nye produkter, og i mange tilfælde vil 
det blive svært – næsten umuligt – at lave 
kundespecifikke løsninger på udstyr, da 
alt udstyr skal CE-mærkes efter det nye 
regulativ med dertilhørende nye former 
for dokumentation og behandling af 
færre Notified Body’s. Særligt nyt udstyr 
vil blive belastet af øgede omkostninger 
til den nye form for CE-mærkning, men 
også alt nuværende CE-mærket udstyr 
skal i den nye udstyrsdatabase, EUDA-
MED. Det betyder igen en periode med 
stor travlhed for alle producenter af ud-
styr og sikkert med tilsvarende prisstig-
ninger på udstyret til følge.

Nedenstående er uændret fra 
tidligere

Klassificering af medicinsk udstyr: Me-
dicinsk udstyr klassificeres fortsat i føl-
gende klasser: I, IIa, IIb og III (uændret 
fra tidligere).

Klassificeringen afspejler den risiko, 
der er forbundet med at anvende pro-
duktet. Det vil sige, at jo højere nummer 
desto højere risiko. Den grupperes der-
for efter forskellige regler.

Udstyr, som anvendes i forbindelse 
med medicinske gasinstallationer, ligger 
primært inden for klasse I og optil IIb. I 
klasse I ligger rør og slanger, i klasse IIa 
ligger regulatorer og ventiler, og i klasse 
IIb ligger centraler og lignende.

Visse former for udstyr og gasser vil 
dog ændre klassifikation i forbindelse 
med indførelsen af MDR. For Strandmøl-
len og vores kunder drejer det sig om vo-
res CO2 PharmaLine, der p.t. ser ud til at 
skifte fra klasse IIa til klasse III.

Risikovurdering: I forbindelse med 
certificering udføres altid en risikovur-
dering i henhold til EN ISO 14971. I DS/
EN ISO 7396-1 er der på en lang række 
områder henvisning til DS/EN ISO 
14971.

Vi forventer derfor, at der efter ind-
førelsen af den nye forordning vil være 
langt mere fokus på denne risikovurde-
ring. Eksempelvis at den også udføres 
i forbindelse med medicinske central-
gasanlæg på danske sygehuse under 
ombygning/nybygning af afdelinger/
sygehuse.

Da risikovurderinger ligeledes er en 
naturlig del af valideringsprocessen, må 
det derfor forventes, at der på større ud-
skiftninger/ombygning af anlæg vil være 
krav om validering af dele af anlægget (i 
lighed med, hvad der kræves for andre 
medicinske produktionsanlæg).

MDD/MDR og ISO-certificering 
af medicinske anlæg

Tidligere var det netop MDD, som dan-
nede grundlag for den gældende ISO-
standard omkring medicinske gasinstal-
lationer (ISO 7396-1). Fremover vil det 
være MDR, som danner grundlag for 
fremtidige standarder omkring medicin-
ske gasinstallationer. Det er derfor vig-
tigt, at både producenter, forhandlere af 
udstyr, rådgivere og distributører kender 
til dette regulativ for at være på forkant 
med udviklingen og derigennem bedre 
at kunne rådgive vore kunder, hospita-
ler og andre rådgivere om fremtidssikre 
løsninger inden for medicinske gasinstal-
lationer.

Kildehenvisning: Lægemiddelstyrelsen hjemmeside: faktablad for medicinsk udstyr
Lægemiddelstyrelsen hjemmeside: introduktion til de nye forordninger møde 2017   
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CERTIFICERING

Region Nordjyllands 
datacentre har en 
oppetid på 99,999 pct.
Kun 40 datacentre i verden kan bryste sig af at have opnået den absolut højeste certificering Tier 4 fra 
Uptime Institute. Et af disse datacentre – det eneste i Danmark – ligger i Aalborg og står for driften af 
sygehus-it i Region Nordjylland.

Region Nordjylland har taget skridtet 
fuldt ud for at sikre konstant oppetid på 
de it-systemer, som er kritiske for be-
handlingen af patienterne på regionens 
sygehuse. Det er sket ved at indrette 
det ene af regionens to nye datacentre, 
så det har opnået en Tier 4-certificering. 
Det er verdens mest krævende de facto-
standard og et udtryk for, at centret lever 
op til de højeste driftsikkerhedskrav de-
fineret af det internationalt anerkendte 
Uptime Institute.

– De to it-systemer er redundante, så 
det ene datacenter kan tage over, hvis 
der sker et nedbrud på det andet. Med 
en Tier 4-certificering har vi sikret os 
maksimalt, da certificeringen ikke accep-
terer nedetid. Datacentret har autonom 
respons og skal kunne absorbere enhver 
fejl uden menneskelig indgriben, fortæl-

ler teknisk chef Steffen Carl Jacobsen og 
fortsætter:

– Oppetiden er på 99,999 pct., hvil-
ket betyder, at blot én times nedetid skal 
”betales tilbage” med tolv års fejlfri drift.

Tre år undervejs

For Steffen Carl Jacobsen og hans kol-
lega, teknisk souschef Flemming Dal-
berg Pedersen, er der lagt mange timer, 
blod, sved og tårer i at designe datacen-
trets elforsyning og køling.

– Vi har været gennem en omfattende 
designperiode med planlægning og do-
kumentation. Den var måske på omkring 
to år, mens selve anlægsfasen tog cirka 
ni måneder. Resultatet er, at vi har en A- 
og B-forsyning, som kører fuldstændigt 
uafhængigt af hinanden og leverer 225 

kW i it-drift, dvs. it-load ud af stikkene 
ind i rackene. Samtidig har vi galvanisk 
adskillelse for at eliminere risikoen for 
hacking. Ingen skal komme udefra og 
overtage vores anlæg. Vi er herrer i eget 
datacenter, siger Steffen Carl Jacobsen 
med overbevisning i stemmen.

Ekstreme vejrforhold

Under designfasen valgte Steffen Carl 
Jacobsen og Flemming Dalberg Peder-
sen at stille større krav til anlæggets tem-
peraturspænd, end det var nødvendigt 
for at opfylde Tier 4-specifikationerne.

– Som udgangspunkt var det nok at 
kigge på temperaturmålinger over de 
seneste 20 år, men vi valgte at bruge de 
absolut højeste og laveste temperaturer, 
som DMI har registreret siden 1874. Så 
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CERTIFICERING

uanset om der er minus 32 grader eller 
plus 36 grader udenfor, leverer vi opti-
male forhold for datacentrets servere, 
forklarer Steffen Carl Jacobsen og næv-
ner som eksempel, at tørkølerne er fire 
gange større, end man normalt ville di-
mensionere dem til. Ganske enkelt for at 
være på den sikre side.

Testes med fuld last

Da datacentret stod færdigt, gennem-
førte repræsentanter fra Uptime Institute 
intet mindre end 105 test og forskellige 
scenarier. Anlægget bestod med bravur, 
og Uptime Institutes folk kunne tilmed 
rejse hjem før tid.

– Faktisk var datacentret i fuld drift, da 
testene blev udført. Det havde certifice-
ringseksperterne aldrig oplevet før, så 
det var blot en ekstra fjer i hatten, smiler 
Steffen Carl Jacobsen.

Han forklarer videre, at der er nøje 
udarbejdede procedurer for løbende 
rutinetjek og test, hvor alt fra nødstrøms-
generatorer og UPS-batteribanker til 
pumper, ventiler og kontakter afprøves 
med fuld last:

– Vi gør det for alvor, for det skal 
kunne holde til det. Når vi eksempelvis 
”motionerer” bryderne, er det med fuld 
last og termografering, så vi har doku-
mentationen i orden.

Pengene værd

For Steffen Carl Jacobsen og Flemming 
Dalberg Pedersen har det været et forløb 
med mange hovedbrud og tekniske ud-
fordringer, som de har løst med lige dele 
stædighed og faglig stolthed.

– Der er naturligvis også et økonomisk 
aspekt ved at etablere et datacenter som 
dette. Den største omkostning ligger dog 
i at gå fra en Tier 1- til en Tier 2-certifice-
ring, da der i grove træk sker en fordob-
ling af hardware for at sikre redundans.

Jeg tror, at de fleste nok afholder sig 
fra en Tier 4-certificering som vores, da 
det kræver et stort forarbejde, og kun re-
lativt få personer i verden har konkret og 
praktisk erfaring med gennemførelsen. 
Det har vi nu, og vi deler gerne vores 
knowhow med andre, siger Steffen Carl 
Jacobsen, og Flemming Dalberg Peder-
sen nikker samtykkende.

Driftsikre komponenter
– Med en Tier 4-certificering kan Region 
Nordjyllands datacenter dokumentere en 
oppetid på 99,999 pct. Det kræver drift-
sikre komponenter som den automatiske 
omskifter ATS fra ABB, forklarer teknisk 
chef Steffen Carl Jacobsen. Den orange 
markering angiver i øvrigt, at tavlen er fuld-
stændigt adskilt fra omverdenen.
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COMMISSIONING

Fejlfrit byggeri sikrer 
gevinst på bundlinjen
Commissioning er afgørende når større, komplicerede byggerier skal afl everes i bedste kvalitet uden fejl 
og mangler inden det overdrages til ejeren, så byggeriet performer som forventet. Der venter en gevinst 
for alle parter ved fejlfrit byggeri. Derfor satser arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco benhårdt på 
disciplinen

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Ser man på økonomi i byggerierne, er 
omkostningen til at sikre kvaliteten ved 
commissioning intet i det samlede bil-
lede og intet forhold til, hvad det koster 
at drifte en bygning, der ikke performer 
efter hensigten over hele dens drifts- og 
levetid.

Der er virkelig mange penge af spare, 
og det er meget vigtigt at der tænkes 
langsigtet og at man har gjort sig nogle 
totaløkonomiske betragtninger allerede 
i design fasen af et byggeri siger team-
leder Jesper Kruse fra Sweco´s Facilities 
Management afdeling som beskæftiger 
sig med bl.a. driftsrådgivning og com-
missioning.

– Der er tit og ofte i et byggeri afl e-
vering af den enkelte entreprise. Hver 
aktør i et hospitalsbyggeri har deres fag-
entreprise som kan være eks. vvs, el eller 
CTS. Når hver faggren er færdig, forla-
der de byggepladsen, men det er vigtigt 
at alle fag fastholdes i et tværfagligt mål 
som sikrer, at fx de teknisk tunge instal-
lationer fungerer i samspil med hinanden 
inden bygningen sættes i drift.

Vi vil i et forløb med commissioning 
meget grundigt opstille rammer og være 
med til at teste, om alle installationer 
performer som de skal på tværs. Det er 
virkelig en god investering at gøre på for-
kant i et stort byggeprojekt.

Uden denne kontrol risikerer det at 
koste utroligt mange penge til drift-
spersonale og den opretning, der skal 
afhjælpe alle problemer i bygningen for 
ikke at tale om forringelse af arbejdsmil-
jøet for personale og patienter som an-
læg der ikke performer kan medføre.

Så snart hospitalet lukker op den før-
ste dag, skal det køre 24 – 7 og alle instal-
lationer fungere og spille sammen. Dette 
sikrer en velgennemført commissioning 
proces. Der er stadig et stykke vej inden 
alle indser det fornuftige i denne metode 
også selv om det giver en bedre bund-
linje for alle parter.

Der er generelt mange steder, hvor 
man stadig ikke udfører commissioning. 
Man fokuseret meget mere på, hvad 
byggeriet koster end, hvad det koster at 
drifte den bagefter i mange år. Prisen for 
et byggeri er som sagt typisk ikke meget i 
forhold til, hvad den samlede drift koster 
over 50-årig periode.

Ofte bliver fejl aldrig verifi ceret af en 
uvildig ekspert ude på byggepladsen. Et 
vvs-fi rma kan lave en god indregulering 
af alle ventiler m.m. og et ventilations-
fi rma kan have styr på luftmængderne. 
Hvert fi rma afl everer en god rapport, 
men ingen kontrollerer nødvendigvis om 
de fungerer og performer som forventet 
i samspil, fastslår han.

Garvede eksperter in house

Sweco har gode erfaringer med eksper-
ter in house som selv har driftet syge-
huse, haft ”ørerne i maskinen” og kender 
alle problemer. Vi har desuden certifi ce-
rede commissioning ledere som er ud-
dannet i USA, hvor man er nået endnu 
længere med commissioning i bygge-
branchen.

Vores fageksperter og specialister 
ser ned igennem et projektmateriale og 
vurderer projektet tværfagligt og med 
driftsmæssige øjne. Meget ofte sker det, 
at tingene ikke spiller sammen og anlæg-
gene ikke regulerer korrekt, så man får et 
dårligere indeklima, forringet luftkvalitet 
og utilsigtet vandfordeling.

Vi har en gruppe innovatører fra for-
skellige afdelinger med arkitekter og 
ingeniører der mødes med jævne mel-
lemrum. Tendensen generelt er, at de to 
faggrupper rykker tættere sammen og 
kan kommunikere på alle niveauer.

Vi har fået Aarstiderne med i Sweco, 
vi har virkelig gode erfaringer med, at 
sætte os sammen arkitekter og ingeniø-
rer for at få fl otte bygninger som perfor-
mer. Det er svært at komme tidligt ind i 
projekterne med commissioning pro-
cessen uden også at have en god dialog 
med Arkitekterne.

Fremgangsmåden er i forenklet form 
normalt sådan, at Sweco tager en drøf-
telse samt afholder en form for work-
shop med bygherre, bygningsejer og 
driftspersonel omkring deres krav og 
forventninger til byggeriet, disse krav og 
forventninger bliver diskuteret og skre-

Jesper Schmidt Kruse, Leder, Facilities 
 Management Aarhus/Kolding

Fortsættes side 16



TID TIL PATIENTEN  
(SENGEN KØRER 
AUTOMATISK)
Transport af tomme senge til og fra sengevask og sengelager kan klares ved hjælp 
af AGVer (Automated Guided Vehicles). Det frigør ressourcer til patientbehandling, 
uden at driften bliver dyrere. Læs mere på ramboll.dk/hospitals

VI ER 14.000 INGENIØRER, DESIGNERE OG RÅDGIVERE, DER SKABER BÆREDYGTIGE HELHEDSLØSNINGER 
INDEN FOR BYGGERI, TRANSPORT, MILJØ, VAND, ENERGI OG MANAGEMENT CONSULTING.

Rambøll arbejder med etablering af innovative centrale 
sengevaskeprojekter på Nyt Aalborg Universitetshospital 
og Nyt Hospital Nordsjælland, hvor 300-400 senge 
dagligt vil blive hentet af såkaldt Automated Guided 
Vehicles (AGV) – og kørt til sengevask for at blive 
rengjort af robotter og derefter returneret til hospitalets 
sengelager. Lignende AGV-projekter til varetransport 
har realiseret besparelse på 30 årsværk. Investeringen 
har ved de projekter været tilbagebetalt i løbet af 5-6 år, 
mens levetiden er mere end 20 år.
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COMMISSIONING

vet ned i en form for kravsspecifikation 
som udleveres til de projekterende.

Sweco får det færdige projektmate-
riale til tværfaglig granskning og sikrer 
dermed at alle krav også bliver indarbej-
det i projektet. Der bliver ved opstilling 
af krav samt i granskningsforløbet i høj 
grad kigget med driftsmæssige øjne.

Længere fremme i processen vejleder 
vi entreprenørerne i at lave en under-
visningsplan for driftspersonalet, så de 
præcist ved, hvad de får overdraget og 
får indsigt i, hvordan bygningen bedst 
kan driftes.

Vi gør meget ud af at både bygherre 
og driftspersonel så vidt muligt inddra-
ges og deltager hele vejen igennem pro-
cessen hvor der skal træffes beslutninger 
så de fra start er med til at sætte deres 
præg på projektet og fortælle om deres 
tidligere erfaringer og udfordringer.

Får vi i det hele taget muligheden for 
i projekterne at udfordre bygherre og 
kunden på en konstruktiv måde gør vi 
det i høj grad. Vi vil gerne gøre vores 
til at hjælpe med at der tidligt i forløbet 
tages de bedst mulige beslutninger siger 
Jesper Kruse.

Kontrollen er på vej i byggeriet

Flere og flere får langsomt øjnene op 
for fordelene, fastslår Jesper Kruse, der 
påpeger, at Sweco med commissioning 
som en proces kan fange og rette en 
stor del af fejlene der kan forekomme et 
byggeri. Det kommer efterhånden også 
mere ind som et klart krav i udbudsma-
terialer fra kommuner og regioner, der 
også har et klart ønske om at alt spiller 
sammen fra dag ét, siger Jesper Kruse.

Entreprenørerne ser efterhånden 
også stor værdi i commissioning. De øn-

sker heller ikke at blive ved med at slås 
på bagkant over byggerier, de har afleve-
ret. Det er vigtigt at sige at det ikke drejer 
sig om at Vi skal diktere en masse, men 
mere et spørgsmål om øget samarbejde 
på tværs, så det dermed giver en mer-
værdi for alle involverede parter.

Det kan til tider være svært at overbe-
vise alle i en projektorganisationen om 
værdien, især hvis de frygter at det bliver 
for dyrt at føre denne kontrol, men laver 
de regnestykket, vil det være en øjenåb-
ner. Vi arbejder meget med cost-benefit 
analyser for at dokumentere værdien. 
Fejl i installationstunge sygehuse koster 
formuer at rette når bygningen er sat i 
drift.

Det giver i høj grad god mening at 
anvende commissioning i mange typer 
byggerier i f.eks. kender man i kontor-
miljøer og undervisningsinstitutioner 
vigtigheden af at have det rette inde-
klima. Sidder medarbejdere eller elever 
hver dag i et dårligt indeklima, rammer 
det både arbejdsevnen og produktivite-
ten alvorligt.

Ifølge Jesper Kruse står der ofte ”Com-
missioning” i udbuddene, men oftest 
menes der noget helt forskelligt og man 
skal passe på med at udvande begrebet:

– For os betyder det en fælles proces 
i et forløb helt fra idéfase og til og med 
idriftsætning som sikrer kvaliteten og 
den fremtidige drift af bygningen – ellers 
er det ikke commissioning. Mange ste-
der betragtes det bare som en almindelig 
kvalitetssikring af de enkelte fag uden at 
man også kigger på tværs og indtænker 
drift.

Man er simpelthen nødsaget til at se 
på det tværfagligt og driftsfolkene skal 
være bekendte med, hvad de får, hvis 
det også skal give dem værdi. Commissi-

oning skal kort sagt indtænkes fra starten 
af et byggeprojekt for at give det bedste 
byggeforløb og den højeste værdi for 
alle involverede parter.

Flere får øjnene op for fordelene

Vi tror på at processen på længere sigt vil 
blive en naturlig del af et hvert større og 
mellemstort byggeprojekt som vil blive 
indregnet i prisen og den samlede byg-
gesum. Dertil er vi desværre ikke helt 
nået endnu. På mange af de større pro-
jekter er vi dog nået længere, men ikke 
på de mellemstore og mindre byggerier.

De nye bygningsreglementer og bran-
chestandarder indeholder også flere 
krav til både performancetest og drift og 
vedligehold. Vi ønsker driftsbare bygge-
rier. Det er virkelig vigtigt at bygningerne 
performer og der er efterhånden også et 
stort fokus på indeklimaet.

Vi har igennem de sidste par år lavet 
rigtigt mange indeklimascreeninger og 
analyser for kommuner i bl.a. under-
visningsinstitutioner med et stort fokus 
på luftkvalitet, temperatur, lysforhold, 
dampe fra bygninger, radontests og støj-
forhold m.m.

Kort sagt, det er en virkelig god inve-
stering at udføre commissioning som en 
proces eller i det mindste bare at udføre 
en tværfaglig granskning og efterføl-
gende performance test på alle større 
byggerier og mindre projekter med tek-
niske anlæg og installationer. Alle vil få 
fordel af at driftseksperter kontrollerer 
byggeprojekterne, siger Jesper Kruse.
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God økonomi i at tilpasse 
interne transportløsninger
Der kan ligge store besparelser i at skræddersy den interne transport så den passer til de konkrete, 
individuelle behov, viser leverancer fra den sydjyske producent af transportløsninger Handy 
Transportvogne ApS i Kolding

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hospitalerne efterspørger i stigende 
grad kundetilpassede logistikløsninger, 
der tilfører merværdi uden at prisen hæ-
ves tilsvarende.

Det er løsninger, der aflaster medar-
bejderne fysisk, forhindrer nedslidning 
og sikrer en højere produktivitet i den 
interne transport af forbrugsartikler, mad 
og udstyr. Løsninger fra Handy Trans-
portvogne viser, at der kan scores bety-
delige gevinster på skræddersyet trans-
portudstyr.

– Jeg vil anslå, at 75 pct. af vores or-
drer er specielle, kundetilpassede løs-
ninger og de resterende 25 pct. er stan-
dardiseret katalogvarer, siger direktør og 
ejer Henrik Sig, der siden sin tiltræden 
tilbage i 2004 har syvdoblet virksomhe-
dens omsætning.

Efterspørgslen er stor og den sydjyske 
virksomhed har øget produktionen kraf-
tigt for at dække efterspørgslen. Kunde-
tilpasset transportudstyr bygget i stål er 
en niche, hvor Handy har konkurrenter, 
men mange af dem har mere satset på 
standardprodukter, fortæller han.

Ifølge Henrik Sig er Handys mål altid 
at levere mere end en standardløsning til 
kunden:

–  Det  er  lige  præcis  skræddersyede 
løsninger vi er gode til. Der er aldrig  to 
kunder, som har det samme behov, så vi 
lytter og udvikler produkter, der tilgode-
ser kundernes specifikke ønsker. Vi kan 
selvfølgelig  også̊  levere  standardpro-
dukter fra et katalog.

Vi  oplever  dog  helt  klart  en  stigning 
i  efterspørgslen,  når  det  drejer  sig  om 
kundetilpassede  løsninger,  fordi  de  kan 
tilføre  merværdi  uden,  at  prisen  stiger 
tilsvarende, fastslår Henrik Sig.

Effektiviteten hævet markant

Dansk Retursystem (DR) har demonstre-
ret denne effekt ved de kundetilpassede 
transportløsninger. Virksomheden ind-
samler, sorterer og sender landets pant-
flasker til genanvendelse. DR købte 30 
store transportbure til at flytte de mange 
plastflasker og dåser.

Dette arbejde krævede før en med-
arbejder pr. bur, men med smart styring 
på hjulene og en ”Handy One” elektrisk 
trækvogn, kan burene nu sammenkobles 
til lange vogntog, der kan sno sig gen-
nem de mest snirklede passager uden at 
kollidere med omgivelserne.

Hjulsystemet er konstrueret, så alle 
vognene, der trækkes efter Handy One 
følger præcis i hjulsporene på trækvog-
nen. Dermed undgås kollisioner med 
omgivelserne. Løsningen har skabt et 
langt mere effektivt internt vare flow hos 
Dansk Retursystem og andre kunder.

For Dansk Retursystem har systemet 
givet virksomheden en kontant årlig 
driftsbesparelse svarende til hele to års-
værk uden at medarbejderne har måtte 
løbe hurtigere af den grund. Vognene er 
desuden konstrueret med en bevægelig 
vognbund, så de 20 medarbejdere altid 
kan fylde og tømme burene fra en me-
ters højde.

Jo mere der fyldes i burene, desto 
længere ned synker bunden. I takt med 
at burene tømmes, hæver bunden sig 
automatisk igen. Det skåner de ansatte 
for fysisk nedslidning med belastende 
arbejdsstillinger som dybe buk mod gul-
vet.

Louis Poulsen hæver 
effektiviteten

Hos den legendariske lampefabrik Louis 
Poulsen har Handy Transportvogne leve-
ret en specialtilpasset logistikløsning, der 

Unikke transportbure sparer tid og rygsmerter
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har fjernet flaskehalsene i vare flowet og 
hævet effektiviteten i montagearbejdet 
ved fremstilling af de berømte lamper af 
Verner Panton, Arne Jacobsen og Poul 
Henningsen.

Løsningen blev testet på lampefa-
brikken og efter mindre justeringer var 
en god løsning fundet. Herefter kunne 
Handy Transportvogne installere skinner 
i produktionshallen, der gør det nemt at 
holde styr på vogntogene.

– Vi fandt ud af, at hvis vi kunne æn-
dre logistikken, så komponenterne til 
vores lamper var klar, når de ankom til 
montageområdet, ville vi opnå en kraftig 
optimering af processen. Med de nye 
transportvogne, der kører som togvogne 
efter hinanden, er det lykkes, siger Sup-
ply Chain Operation Director Torben Jør-
gensen fra Louis Poulsen.

– Set-uppet blev installeret på en en-
kelt weekend. Der var det godt at opleve 
en samarbejdspartner, der var på plet-
ten, på dagen, hvor det gjaldt. Det har 
skabt et bedre vare flow, overblik og løf-
tet vores effektivitet i montagen til et nyt 
niveau, tilføjer Torben Jørgensen.

Ifølge Henrik Sig var Handy Transport-
vogne med helt fra idéfasen og havde 
ved udvikling af prototypen de bedste 
betingelser for at udvikle den bedste løs-
ning til Louis Poulsen, der producerer ca. 
300.000 lamper om året.

Fast og designet inventar

Handy Transport vogne har siden 1949 
udviklet og produceret udstyr til internt 
transport, opbevaring og håndtering i in-
dustrien, sundhedssektoren og levneds-
middelbranchen. Det er løsninger, der 
effektiviserer arbejdsgange, sparer tid 
og minimerer fysisk nedslidning.

– Vi kan designe en prototype, som 
kunden kan forholde sig til og derefter 

tilpasse den. Når prototypen er klar, star-
ter vi produktionen. Vi samler, modifi-
cerer og producerer dem i Kolding, hvis 
det skal gå stærkt, siger Henrik Sig

– Kan kunden vente lidt, bliver udsty-
ret produceret i Østeuropa og ønsker 
køberen en rigtig lav pris og har god tid, 
producerer vi udstyret i Fjernøsten. Jeg 
vil anslå, at en fjerdedel af produktionen 
fremstilles på vores fabrik i Kolding.

Handy Transportvogne fremstiller 
også fast monteret inventar og står bag 
udviklingen af specialinventar i rustfrit 
stål til renrumsslusen hos Gerresheimer 
Vaerloese A/S, der leverer plastbehol-
dere til medicinalindustrien.

Møblerne består af bænke med maga-
siner til hårnet, skoovertæk, ruminddeler 
og dueslag, der giver en klar adskillelse 
mellem ren og uren side og holder slusen 
ryddelig. Takket være det nye dueslag 
kan ordrer lægges direkte ind til produk-
tionen uden at udfordre hygiejnen.

Vordende ingeniører 
medudvikler

Et bur med udstyr eller forbrugsartikler 
kan veje op til 400 kg og er ikke lige til at 
flytte. Handy Transportvogne har derfor 
udviklet en universel elektrisk trækker, 
der hurtigt og let sættes på stort set alle 
vogne og viser den fleksibilitet, der ind-
bygges i produkterne.

Dermed undgår personalet bela-
stende skub og vrid i knæ, hofter og ryg. 
Fabrikken har også udviklet en smart 
løfter, der kan køres ind under trans-
portbure- og vogne, løfte dem op og 
manøvrere dem let rundt på meget lidt 
gulvplads.

– Vi er gået i samarbejde med Syd-
dansk Universitet og de ingeniørstude-
rende, hvor de får udfordringer og dis-
kuterer muligheder for innovation med 

os, så vi får indspark til at tænke ander-
ledes. Vi gør alt for at følge med i, hvad 
er sker indenfor vores område og være 
med helt fremme, siger Henrik Sig.

– Det vigtigste er, at drøfte løsnin-
ger med kunderne og ude på stedet se, 
hvordan de anvender deres udstyr. Vi 
ved, hvad vi kan tilbyde og bidrage med. 
En løsning fra industrien kan i mange 
tilfælde med held overføres til hospita-
lerne.

Vi får mange ordrer fra hospitalerne 
med de mange om- og sammenlægnin-
ger. Der er behov for velgennemtænkte 
smarte løsninger. Lige nu kører vi med 
fuld belægning i produktionen og vi 
har hyret ekstra arbejdskraft for at klare 
spidsbelastningen.

Når man tilbyder kundetilpassede løs-
ninger, er man konstant udfordret, men 
kunderne bliver heldigvis positivt over-
raskede og meget tilfredse, når fælles 
løsninger lykkes og de kan optimere den 
interne logistik og produktion.

Ergonomisk 
elevationsvogn

Aluminiums 
vogn 2 fags
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Danske hospitaler får 
nu gavn af Rambølls 
udenlandske knowhow
Hvis robotter hjælper med sengevask, er der mere tid til patienterne. Rambøll bruger erfaringerne fra især 
Tyskland og Østrig til at optimere logistik i Danmark – til gavn for både økonomi og mennesker.

Når sengen skal til vask, er der ingen 
grund til at spilde varme hænders tid. 
Rambøll er i færd med at projektere, 
planlægge og dimensionere et innovativt 
system på Nyt Aalborg Universitetsho-
spital og Nyt Hospital Nordsjælland, hvor 
300-400 senge dagligt vil blive hentet af 
Automated Guided Vehicles (AGV), der 
kører dem til det centrale sengelager.

Herfra bliver sengene hentet og ren-
gjort i en central sengevaskfunktion, der 
er næsten fuldt automatiseret – og til slut 
returneres de til sengelageret og køres 
videre ud i hospitalet.

”Vi bruger kendt og veletableret tek-
nologi til et nyt opgaveområde” fortæl-
ler markedsdirektør Thomas Strecker 
Leitner, ansvarlig for Rambølls danske og 
skandinaviske hospitalslogistik.

Lignende AGV-projekter til varetrans-
port i udlandet har frigjort besparelser 
på op til 30 årsværk fra logistikopgaver 
til andre opgaver i kraft af, at teknologi, 
processer og personale arbejder sam-
men i planlægningen og udførslen.

”Investeringen har ved de projekter 
været tilbagebetalt i løbet af 5-6 år, mens 

levetiden er mere end 20 år”, fremhæver 
Thomas Strecker Leitner.

Skræddersyet til lokale forhold

Hospitalsbyggeri blev i 2018 udpeget 
til en af Rambølls Specialistydelser – 
såkaldte spearheads – og samme år 
overtog koncernen den tyske rådgiv-
ningsvirksomhed, MMG, der er Europas 
førende i hospitalslogistik og automati-
sering. MMG har bl.a. gennemført og 
planlagt 30 AGV-systemer (Automated 
Guided Vehicles) i Europa og talrige 
andre logistik- og automatiseringspro-
jekter.

”I Danmark har der ikke været nogen 
større hospitalsprojekter i Danmark si-
den 1970’erne, men Tyskland og Østrig 
har bygget og udvidet kontinuerligt på 
dette område. Det er især viden derfra, 
som nu skal komme nordiske hospitaler 
og patienter til gavn – men vi skrædder-
syr løsningen til det enkelte land og det 

enkelte hospitals behov”, understreger 
Thomas Strecker Leitner.

To-etagers sengelager

Som eksempel fremhæver han, at dan-
ske hospitaler har et krav om, at senge-
vask skal foregå centralt. Det betyder i 
praksis, at både de beskidte og de rene 
senge skal transporteres over forholdsvis 
lange afstande – og at AGV’erne skal til-
passes til det.

Thomas Strecker Leitner tilføjer, at der 
på det nye Nordsjællands-hospital i Hil-
lerød yderligere var krav om at spare på 
antal kvadratmeter for lageret.

”Her udviklede vi derfor en løsning, 
så sengelageret kan være i to etager og 
knyttes sammen med transportsystemet 
og sengevaskfunktionen. Igen kunne vi 
tage udgangspunkt i kendt teknologi og 
vores erfaringer fra udlandet og tilpasse 
til de lokale forhold”, forklarer Thomas 
Strecker Leitner.

AF MICHAEL ROTHENBORG
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hospitaler og institutioner.
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AMALIA og TRIANGO er en ny serie energibesparende
LED undersøgelses- og sengelamper fra Derungs
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”I den videre planlægning er der 
blandt andet brugt Virtual Reality – et 
værktøj, der understøtter kommunika-
tionen med kunden og andre stakehol-
ders, fordi det i sagens natur er meget 
nemmere at illustrere løsningerne”.

Tegnede servicebyen om

Erfaringen fra udlandet kom også Ram-
bøll til gode, da man drøftede, om den 
oprindelige udformning af servicebyen 
på Nyt Aalborg Universitetshospital var 
optimal: For eksempel skulle alt affaldet 
igennem varemodtagelsen for næsten 
alle varer – herunder nogle sterile varer.

”Der var også andre eksempler på 
fl ows, der krydsede hinanden uhen-
sigtsmæssigt og funktioner og behov, 
der ikke var dimensioneret med. I samar-
bejde med kunden og arkitekterne teg-
nede vi derfor hele servicebyen om, så 
arkitekturen indrettede sig efter kravene 
til funktionalitet, processer og hygiejne 
– og ikke omvendt”, fortæller Thomas 
Strecker Leitner.

Holistisk masterplanning

Institutleder Heine Overby fra Nyt Aal-
borg Universitetshospital påpeger, at de 
nye hospitaler skal kunne tilbyde bedre 
og mere effektiv behandling til lavere 
omkostninger.

”AGV’er og andre teknologier fra Ram-
bøll kan hjælpe med at gøre vores proces-
ser mere effektive. De kan transportere 
varer som linned, mad, medicin og tomme 
senge”, fremhæver Heine Overby.

Rambøll har foreløbig godt 150 med-
arbejdere i den nye hospitalsdivision; 
ingeniører, logistikere og mange andre 
ekspertiser arbejder sammen, så pro-
jekterne kan gennemføres hurtigere og 
bedre.

Målet er at blive Nordeuropas største 
hospitalsrådgiver – og en drivende kraft i 
holistisk masterplanning. Det inkluderer 
stakeholder-management, hjælp med 
udbudsmateriale og selve implemente-
ringen af de højteknologiske løsninger 
– som går hånd i hånd med det mere 
’traditionelle’ ingeniørekspertiser, som 
Rambøll selvfølgelig stadig har.

2 level container storage – det er en løsning, der er installeret for AGV til varetransport og 
opbevaring, som Rambøll har tilpasset i konceptet til et sengelager.
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Kom godt i gang med 
helbredende indretning
AF ANN ROSENBOM

PhotoPanels er både afskærmning og af-
slapning som her i et venterum.

Indretning og helbredelse hænger sam-
men. Positive og stimulerende indtryk fra 
billeder, lys og natur har positiv effekt på 
patienters heling. Det kan sygehusene 
udnytte aktivt, og det behøver hverken 
være dyrt eller tidskrævende. Med Si-
lentias nye PhotoPanels er det nemt at 
skabe positive og stimulerende rum.

Væk sanserne

Helbredende indretning handler om 
at skabe rum, hvor patienter føler sig 
trygge og godt tilpas. Rum, hvor san-
serne bliver stimuleret med billeder af 
fx blomster, landskaber eller grøn na-
tur. Det kræver ikke store, dyre ombyg-
ning er, for Silentia har udviklet PhotoPa-
nels, som netop bringer natur og farver 
ind til patienterne. Foldeskærmene giver 
både afskærmning og afslapning i ét.

Ro i sindet

PhotoPanels er et professionelt værktøj 
for sundhedspersonalet til at stimulere 
patienternes sanser, fremme positive 

tanker og mindske utryghed. Forskning 
viser, at billeder og farver kan have en 
positiv indflydelse på patienters blod-
tryk, ro og tanker, så de oplever mindre 
stress og smerte.

Her er PhotoPanels oplagte at 
bruge

Personalet kan fx bruge PhotoPanels til 
patienter, som har brug for afslapning 
eller afskærmning. Eller til at skabe ro, 
mens man venter på at komme ind på 
operationsafdelingen. Nogle patienter 
har brug for mere fred og ro end andre. 
Her kan PhotoPanels hurtigt skabe en 
tryg og positiv privatsfære med et fred-
fyldt billede, som stimulerer sanserne og 
skærmer af for hospitalsudstyr og for-
styrrelser.

Mennesker med demens kan have 
svært ved at udtrykke sig med ord. Pho-
toPanels er velegnede til patienter med 
demens, fordi et billede bearbejdes hur-
tigere i hjernen end andre sanseindtryk. 
PhotoPanels åbner for dialog, erindrin-
ger, følelser og skærmer mod lyde og 

andre indtryk. PhotoPanels kan desuden 
placeres foran døre og udgange, så de 
afleder patienten fra at forlade afdelin-
gen.

Det skal være nemt at skabe 
tryghed

”Vores mission er at gøre det enkelt for 
hospitalerne at skabe de bedste rammer 
omkring patienterne. En indlæggelse 
kan være stressfuld, og jo flere værktø-
jer personalet har til at få patienterne til 
at føle sig trygge, jo bedre er det for alle 
parter,” siger Henrik Fribo-Søndergaard, 
direktør for Silentia i Danmark.

Silentia lancerede PhotoPanels i no-
vember på Medica, verdens største 
messe for medicoudstyr. Her var der stor 
interesse for produktet, fordi det kombi-
nerer to vigtige funktioner: afskærmning 
og afslapning.

Specialiseret printteknologi

”Vi har gennem de seneste år speciali-
seret os i skærme med fotoprint. Vi har 
udviklet en teknologi som sikrer, at vi kan 
levere flotte løsninger, der samtidig lever 
fuldt op til hospitalernes høje krav om 
holdbarhed, hygiejne og fleksibilitet,” 

Bring naturen ind til patienterne. PhotoPanels giver ro i sindet.
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INDRETNING

siger Henrik Fribo-Søndergaard, der råd-
giver om valg af skærmtype og motiv, så 
der er sammenhæng med formålet og 
den øvrige indretning.

Helbredende indretning skal 
være patientsikker

Helbredende indretning handler også 
om patientsikkerhed. Her opfylder Pho-
toPanels tre vigtige faktorer for indret-
ning omkring selve patienten:

1.  Hygiejne: Afskærmningen omkring 
patienten skal være hygiejnisk, så risi-
koen for infektion mindskes.

2.  Ro: Afskærmningen skal give ro og 
privatsfære og samtidig give persona-
let plads og arbejdsro.

3.  Stimulering: Afskærmningen skal til-
godese, at patienterne er hele menne-
sker, der udover behov for medicin og 
operationer også behøver sanselige 
oplevelser og positiv adspredelse for 
at blive raske.

PHOTOPANELS

PhotoPanels opfylder de nationale 
infektionshygiejniske retningslinjer. 
Skærmene fås både fastmonteret 
eller mobile i fl ere højder og længder. 
De motiver, der virker bedst i sund-
hedsvæsenet er billeder med rolige 
vandløb, landskaber med dybde, 
blomster og dyreliv i klare farver og 
enkle motiver. Find inspiration i Silen-
tias billedarkiv med over 75 motiver 
på silentia.dk

—

SILENTIA leverer hygiejniske og 
fl eksible skærmløsninger til hospitaler 
i over 50 lande. Skærmene produce-
res i Sverige, og tilpasses det enkelte 
hospitals behov. Kontakt Silentia på 
info@silentia.dk eller 39 90 85 85.

Udsigt til natur eller billeder af natur giver ro i sindet. Når hjernen har ro, danner vi ikke 
stresshormoner.

Billeder påvirker sanserne mere, 
end vi tror

Professor Roger S. Ulrich, har introdu-
ceret evidensbaseret design, hvor fotos 
og kunst med landskaber, blomster og 
dyreliv kan have en positiv indfl ydelse på 
mennesker ved at øge de positive tanker, 
sænke blodtrykket, reducere stress og 
fremme heling. (Ulrich and Gilpin, 2003, 
“Healing arts: Nutrition for the Soul.”)
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Brugervenlig og kompakt 
bækkenskyller fra Miele
Miele A/S lancerer sin første bækkenskyller PWD 8545 til danske hospitaler. Den udmærker sig ved at 
optage meget lidt gulvplads, rengøre i meget høj kvalitet og ved at være både nem og enkel at betjene for 
hospitalspersonalet i en travl hverdag.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Miele har udbygget sit store sortiment 
af maskiner til hospitalerne ved at ud-
vikle sin egen kompakte bækkenskyl-
ler, der nu tilbydes til alle hospitalerne 
herhjemme. Maskinen PWD 8545 er en 
meget betjeningsvenlig bækkenskyller af 
høj kvalitet.

Bækkenskyller med et lille 
footprint

Med en bredde på 545 mm og dybde på 
475 mm kan hospitalerne finde plads til 
maskinen i selv de mest trange skylle-
rum. Højden er 1630 mm., og den kan 
stå frit eller hænge på væggen. Der er 
tale om en maskine med god driftsøko-
nomi, ydelse og økonomi, anfører virk-
somheden.

Miele har udviklet sin første egen 
bækkenskyller og ønsker ikke længere 
at markedsføre andre fabrikater i sit sor-
timent. Miele har et stort fokus på at til-
byde hospitalerne et komplet sortiment 
af egne kvalitetsmaskiner inden for ren-
gøring og desinfektion.

Bækkenskylleren blev for første gang 
præsenteret på Mieles landsdækkende 
roadshow til danske hospitaler i efteråret 
2018. Den er et resultat af fornyelsen af 
produktsortimentet efter sammenlæg-
ningen af Miele og Steelco koncernerne.

Miele Professional satser på 
hospitalerne

Målet er at styrke Mieles division inden 
for medicinsk teknologi, så hospitalerne 
som kunder i fremtiden kan se frem til at 
få tilbudt et endnu bredere og mere sofi-
stikeret maskinprogram og en udbygget 

pallette af serviceydelser før og efter køb 
af Mieles produkter.

De første maskiner kommer til Dan-
mark i slutningen af januar, og der er al-
lerede planer for, at de skal ud og køre på 
flere danske hospitaler.

Bækkenskylleren kan tilpasses 
det enkelte hospitals behov

”Maskinen kan programmeres og konfi-
gureres med mange indsatse efter behov 
og passer til hospitalernes vaskegods. 
Med standardindsatsen rummer maski-
nen enten tre kolber eller en enkelt kolbe 
plus et bækken med tilhørende låg, siger 
salgschef Omar Vendelbo fra Miele Pro-
fessional DK.

– Som standard bliver den leveret med 
automatisk døråbner, to indbyggede do-
seringspumper til sæbe og kalkbinder 
og plads til opbevaring af to slags kemi i 
bunden af maskinen. Den kan installeres 
stående på gulvet eller væghængt med 
vedlagte vægbeslag, siger han.

– Den er programmerbar og kan ind-
stilles på A0-værdier, der følger Statens 

Seruminstituts nationale infektionshygi-
ejniske retningslinjer for desinfektion i 
sundhedssektoren. Derud over er den 
både bruger- og servicevenlig i hverda-
gen.

Service og garanti

Reservedele kommer til at indgå i Mieles 
reservedelsprogram, så der er 15 års le-
veringsgaranti af originale reservedele. 
Det betyder, at vores teknikere har alle 
standardreservedele med i bilerne, når 
de kommer ud til kunderne. Skulle de 
mangle en komponent, bestilles den og 
leveres med natkurér fra hovedkontoret 
i Tyskland, så reparationen kan færdig-
gøres allerede den næste dag. Maskinen 
leveres som Mieles maskiner med to års 
fuld fabriksgaranti,” oplyser han.

Kort vaskecyklus

PWD 8545 imponerer med korte vaske-
tider uden at gå på kompromis med va-
skeresultatet. Maskinen ligger ligesom 
Mieles øvrige maskinprogram i den bed-
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ste ende af skalaen i Mieles velkendte 
kvalitet, men leveres alligevel til en me-
get konkurrencedygtig pris.

– Der er mulighed for, at det tekniske 
personale på kurser kan lære at vedlige-
holde og reparere produktet. Det be-
tyder meget for nogle hospitaler, mens 
andre ønsker at Mieles serviceorganisa-
tion løser problemerne, siger Omar Ven-
delbo.

– Den er relevant på alle sygehuse, 
sengeafdelinger, hvor man bruger bæk-
kenskyllere. Efter vask i maskinen er ind-
holdet rengjort og desinficeret. Persona-
let kan indstille både tid og temperatur 
direkte, så man opnår den ønskede grad 
af desinfektion.

Høj kvalitet i vaskeresultatet

Skylleren er blandt andet udstyret med 
to multijet rotationsdyser i bunden der 
sikrer et godt vaskeresultat. Brugerven-
ligheden er høj, den er let at betjene og 
servicere, hvilket er vigtigt med mange 
forskellige brugere blandt hospitalsper-
sonalet i en travl hverdag.

Den har automatisk døråbning og er 
ellers udstyret med de funktioner, som 
man kan forvente af en moderne bæk-
kenskyller, fastslår salgschef Omar Ven-
delbo.

Præsenteres på nyt roadshow

Interesserede hospitaler kan tage maski-
nen nærmere i øjesyn på det kommende 
roadshow, som Miele genoptager rundt 
om i landet senere dette forår. Miele har 
været knap halvvejs igennem landet og 
besøgt en stribe hospitaler.

– Vi fortsætter roadshowet. Det har 
været en stor fornøjelse at køre rundt og 
opleve den meget positive stemning, vi 
er blevet modtaget med af hospitalerne. 
Vi har samlet set haft langt flere besø-
gende på vores mobile stand, end vi 
turde håbe på.

Vi har kørt rundt med en lille Miele 
bus med husholdningsprodukter som 
ovn og kaffemaskine for at kunne ser-
vere bagværk og kaffe til personalet. Vi 
har slået en pavillon op og præsenteret 
et udvalg af vores produkter, så medar-

bejderne har kunnet se vores nyheder 
og bestående sortiment.

Det har været ideelt for dem at smutte 
ned, få en kop kaffe og stille spørgsmål, 
inden de fortsatte deres arbejde. Nogle 
var der i 5-10 minutter, andre blev en hel 
time eller mere. Det var rigtigt godt. Vi 
har fået hilst på vores eksisterende net-
værk og lært nye, relevante personer at 
kende.

Få besøg af Miele Professional

Vi fortsætter vores roadshow, så dem, 
der ikke har hørt fra os endnu, vil blive 
kontaktet inden så længe, så vi kan af-
tale, hvornår det passer dem bedst at få 
et besøg af Miele. Bækkenskylleren er 
en af mange nyheder, Miele vil lancere 
i den nærmeste fremtid. Så man vil se 
og høre mere fra os derude, siger Omar 
Vendelbo.
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Semi Staal desinficerer 
senge og madrasser på 
rekordtid
Virksomheden er en europæisk markedsleder og pioner inden for vaske- og håndteringssystemer til blandt 
andet medicinalindustrien og fødevarebranchen, nu satser virksomheden stærkt på effektive løsninger bl.a. 
automatisk senge- og madrasdesinfektion til hospitaler i Norden

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Automatisk rengøring af hospitalssenge 
og madrasser er et ”must” for at opret-
holde en høj hygiejne standard kontra 
manuel rengøring som er besværlig, tids-
krævende og belastende for personalet. 
Maskinel rengøring og desinfektion med 
nyeste teknologi er hurtig og effektiv.

Derfor foretrækkes den af flere ho-
spitaler, som kan spare timeløn og skåne 
personalet mod nedslidning. Samtidig 
giver maskinel rengøring medarbejdere 
og patienter en høj sikkerhed for, at alle 
smitteveje afbrydes.

Semi Staal er en central spiller der har 
lagt sig helt i front ved at udvikle maski-
ner, der effektivt rengør senge, madras-
ser ultra hurtigt med et minimalt energi-
forbrug. Maskinel rengøring vil om få år 
være standard på alle hospitaler, forud-
ser virksomheden.

– Ja, vi sælger fuldautomatiske sy-
stemer med høj kapacitet til rengøring 
af madrasser og senge til nye sygehuse 
i hele Norden. Der kan køres op til 25 
senge igennem vores anlæg pr. time. Det 
er unikt, og en væsentlig kapacitetsfor-
øgelse kontra andre typer på markedet.

Med et sådant anlæg kan hospitalerne 
effektivisere deres arbejdsprocesser og 
optimere hygiejnen og samtidig opnå en 
markant økonomisk gevinst i den daglige 
drift. Når patienter indlægges, er det af-
gørende at både madrasser og senge er 
helt rene uden smitterisiko.

Madrasdesinfektion er især vigtig for 
at bryde smitteveje. Til at rengøre ma-
drasser har vi udviklet et anlæg i sam-

arbejde med Force Technology, der kan 
desinficere op til 80 madrasser i timen. 
Det kan ingen andre producenter mat-
che, siger salgschef Helle Bugge-Hansen 
og projektleder MSc. Techn, Hanieh 
Musavian.

Hospitalerne i fokus

Semi Staal er en selvstændig familieejet 
virksomhed, der i over 40 år har beskæf-
tiget sig med automatiske logistik- og 
hygiejneløsninger, som leveres til føde-
vareindustrien og medicinalindustrien.

I de senere år har fokusområdet også 
været hospitalerne. Et kerneprodukt 
er automatisk vask- og desinfektion af 
senge og madrasser samt andet rullende 
materiel på hospitaler.

FORCE Technology ejer en division 
ved navn SonoSteam, som har udviklet 
og patenteret en metode der ved at kom-
binere ultralyd og damp kan desinficere 

både fødevare og hospitalsudstyr på kort 
tid.

SonoSteam leverer teknologien til 
Semi Staal til madrasinfektion og Semi 
Staal bygger maskinen, så på den måde 
har de udnyttet hinandens erfaring og 
ekspertise inden for hygiejneområdet, 
der har givet dem stor succes i Danmark 
såvel som i Norden.

Salgschef Helle Bugge-Hansen
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Der er allerede projekter i både, Sve-
rige, Norge og Færøerne og salgschef 
Helle Bugge-Hansen oplyser, at et større, 
fuldautomatisk komplekst system skal in-
stalleres på det nye Ullanhaug Sykehus i 
Norge i 2020.

Effektiv dampbehandling med 
ultralyd

– Ved at kombinere damp med ultralyd 
får vi en særdeles effektiv behandling 
endda med et lavt energiforbrug. Det 
skyldes grænselaget mellem forskellige 
luftlag og overfladen på madrassen fjer-
nes under desinfektionsprocessen.

Helt tæt på overfladen findes et græn-
selag som består af stillestående luft. I 
fysikkens verden betegnes dette som et 
laminar sublayer (laminære underlag). 
Ved at kombinere dampbehandling med 
ultralyd kan SonoSteam bryde dette 
laminære lag, så dampen effektivt kan 
trænge ned i madrassens overflade og 
dræber bakterier.

– Det skyldes, at vi har udviklet en 
speciel dyse, der generer ultralyden, 
når dampen ledes igennem den. I det 
øjeblik dampen rammer dysens indre, 
opstår ultralyden. Dampen sendes 
derpå videre og ultralyden bryder det 
laminar sublayer, så dampen passerer 
ned til madrassens overflade med høj 
hastighed.

Det er en desinfektionsteknologi med 
et lavt energiforbrug og, processen for 
en hel madras tager kun omkring 25 sek. 
Rengøringen med damp og ultralyd er 
både hurtigere, mere effektiv og billigere 
end manuel rengøring nogensinde kan 
blive, påpeger de.

Semi Staal oplyser, at desinfektion af 
en enkelt madras kun kræver 2 kg damp. 
Madras desinfektions udstyret kan som 
noget nyt, også desinficere puder med 
hygiejnemembran, igen en stor tidsmæs-
sig gevinst.

Opfylder strenge hygiejnekrav

Sengevaskemaskinen rengør sengene 
med 55-60 grader varmt vand tilsat me-
dicinsk godkendt detergent. Maskinen 
bruger under 15 l vand til en seng. Når 
dyserne har spulet ved ca. 6 bars tryk, er 
al snavs opløst, så sengen kan efterskyl-
les med 75-80 grader og bliver ren og 
bakteriefri. Senge og madrasser blæses 
tørre med kraftig, varm luftstrøm.

Hygiejnekravet er 2,5 CFU pr. kva-
dratcentimeter. Det opnår Semi Staal på 
både senge og madrasser. Madras og 

sengevasker er bl.a. valideret i forhold 
til resistente MRSA og VRE-bakterier fra 
mave- og tarmkanalen. Testene viser, at 
begge systemer eliminerer disse bakte-
rier, oplyser Helle Bugge-Hansen og Ha-
nieh Musavian.

– Man har tidligere fokuseret meget 
på automatisk rengøring af senge og ikke 
madrasser. Madrasserne er naturligvis al-
tid blevet rengjorte, men det har været 
manuel rengøring og der er en kæmpe 
forskel på manuel rengøring og automa-
tisk rengøring. Ved automatisk rengø-
ring sikrer man sig at man opnår samme 
resultat på alle madrasser. Alle kritiske 
områder også ved syninger og lynlåse 
bliver desinficeret effektivt.

Semi Staal leverer to separate vaske-
maskiner som placeres side om side og 
integreres, så madrasser og senge kom-
mer rengjorte, bakteriefri og tørre ud 
klar til at rede op. Typisk anskaffer hospi-
talerne begge maskiner for at opnå den 
højeste hygiejnestandard.

Fleksibilitet og kapacitet efter 
behov

Semi Staal bygger maskinerne sammen 
i kundetilpassede løsninger og der ta-
ges hensyn til kundens ønsker, plads 
og muligheder samt logistikken på ho-
spitalerne. Hospitalerne bestemmer 
selv automatiseringsgraden, de kan få 
et komplet fuldautomatiske anlæg der 
automatisk suger madrassen af sengen 
og placerer den i desinfektionsmaski-
nen og bagefter automatisk lægger den 
på sengen igen. Systemet kan udbyg-
ges med automatiske transportbaner, 
der fungerer som et sengemagasin med 
kø-funktion, som automatisk kører sen-
gene ind og ud af maskinerne, når der er 
plads. På danske hospitaler som blandt 
andet er Hvidovre Hospital og Regions-
hospitalet Viborg fødes maskinerne i 
dag manuelt.

– Fremtiden ser spændende og in-
teressant ud. Alle supersygehuse med 
store akutafdelinger viser interesse og 
vi vækster. Årsag høj kapacitet og mu-
lighed for desinfektion af både seng og 
madras, samt hjælpemidler.

I løbet af få år er investeringen tjent 
ind i forhold til besparelse af arbejdstid, 
løn- og driftsomkostninger. Vi har 40 års 
erfaring og en del af vores installationer 
verden over, har været i drift i mere end 
25 år. På den baggrund kan et hospital 
sagtens forvente en levetid på et vaske- 
og desinfektionsanlæg på i hvert fald 15 
år.

Ud over senge og madrasser, kan man 
også rengøre andet udstyr i maskinen, 
f.eks. hjælpemidler som rullestole, ba-
debænke, rollatorer, krykker og dropsta-
tiver og børnenes legetøj, fastslår Helle 
Bugge-Hansen og Hanieh Musavian.

Semi Staal installerer automatiske sy-
stemer der kan rengøre udstyr som ope-
rationsvogne, transporttrolleys, plastkas-
ser, affaldscontainere m.m.
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NORA gummigulve kan 
monteres på sekunder
Med selvklæbende gummigulve fra Nora Systems kan gulvbelægningen være klar til brug så snart gulvet er 
placeret på underlaget, hvilket giver en lynhurtig montage

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Tid er penge og dem kan der spares 
mange af ved at anskaffe produktet nTx 
fra Nora Systems der gør det muligt at 
tage et nylagt gummigulv i brug lige så 
snart beskyttelsesfilmen er fjernet og 
gulvbelægningen er placeret og presset 
mod underlaget.

Systemet er således forsynet med en 
stærk og stabil selvklæbende lim, der 
hæfter i samme sekund uden tørretid, så 
installationen er øjeblikkelig. Når beskyt-
telsesfilmen er fjernet og gummigulvet er 
trykket mod underlaget, kan man gå eller 
køre på gulvet med det samme.

Normalt skal man ved limning af gum-
migulve vente omkring 24 timer før li-
men er tørret så meget op og hærdet, at 
gummigulvet kan belastes. Man behø-

ver således ikke tage højde for at andre 
håndværkere bagefter skal vente på at 
limen hærder ordentligt op.

Selvklæbende nTx gummigulve kan 
monteres på alle eksisterende gulvun-
derlag, hvilket normalt ikke er tilfældet. 
Det kan således monteres ovenpå gulve 
af linoleum, malede gulve, epoxy be-
lægninger eller PVC- gulve. Den selv-
klæbende lim virker under næsten alle 
forhold.

– Underlaget må dog ikke være vådt, 
men almindelig byggefugt forringer ikke 
limens klæbeevne og vedhæftningen på 
lang sigt. Der kan være megen fugt i et 
nybyggeri, så med denne løsning undgår 
man meget af planlægningsarbejdet.

Det fastslår salgskonsulenterne James 
Selvarajah og Kasper Holmgreen der er 
ansvarlig for salget på hhv. Fyn og Jylland 
samt Sjælland.

– Vi har fået mange ordrer på instal-
lationer med vores selvklæbende gulve. 
Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har fået 
det installeret i et stærkt trafikeret om-
råde. Gulvlægning kan traditionelt være 
forbundet med meget planlægning, så vi 
kunne ikke nå alt dette med den traditio-
nelle limmetode.

Selvklæbende formstøbte 
trappetrin

– Især ved renovationsarbejder, hvor 
man skal lægge gulv mens sygehuset er 
i fuld drift, er den selvklæbende gulvbe-
lægning en kæmpe fordel, da man ikke 
rammes af nedetid. Bruger man produk-
tet de rigtige steder i andre situationer, 
kan det også være en stor fordel, siger 
James og Kasper.

– Hospitalerne kan spare mange 
håndværkertimer, da gulvet er væsent-
ligt hurtigere at lægge og straks kan ta-
ges i brug. Nora er de første og eneste 
på markedet på nuværende tidspunkt 
med selvklæbende gulve, der er et lige 

så stærkt og holdbart produkt som tradi-
tionelt limede gummigulve.

Vi tilbyder kunderne 10 års garanti på 
produktet. Normalt giver gulvbranchen 
5 års garanti på gulvbelægninger, så det 
er absolut et kvalitetsprodukt. Det er 
den samme teknologi vi bruger på vores 
formstøbte trappetrin, der er en af mar-
kedets bedste trappeløsninger.

Formstøbte trappetrin kan anvendes 
til både ligeløbs- og frithængende trap-
per. Forkanten er støbt ind i trinene som 
man beklæder trappen med. Trinene 
monteres med selvklæbende tape. For-
kanter går generelt ofte løse, men her er 
de støbt ind i trinene og ekstremt hold-
bare.

En af fordelene ved at vælge gum-
migulve- og trapper er en effektiv støj-
dæmpning på hele 12 dB på trapper, 
samt op til 20dB på gulve. Ergonomisk 
opleves det aflastende og skånsomt for 
led, ben og ryg at gå på gummitrapper 
og gulve især på hospitaler med vidt-
strakte gulvarealer.

Gummigulve sikrer en høj trinlyds-
dæmpning, så patienterne får fred og ro 
samt reducerer muskeltræthed hos per-
sonalet, siger salgskonsulenterne James 
Selvarajah og Kasper Holmgreen.

Salgskonsulent  
James Selvarajah
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Unik og lukket gulvoverflade

Vedligeholdelsen af Noras gummigulve 
er minimal. Med disse gulve slipper man 
således helt at skulle coate overfladen 
som led i et fortløbende vedligehold, 
hvilket er en meget stor og besparende 
driftsfordel, understreger konsulen-
terne. 

Hospitalerne har således intet vedli-
gehold bortset fra almindelig rengøring. 
Nora vulkaniserer sine gulve under højt 
tryk og 200 graders varme. Når gulvet 
kommer ud af presserne er de færdige, 
skal aldrig efterbehandles og brugerne 
er sikret et gulv med lang levetid.

Overfladen er slidstærk og vandafvi-
sende og ideelle til hospitaler, da urin og 
skrappe, ildelugtende væsker ikke træn-
ger ned i overfladen, men blot kan tørres 
op. Gummigulve er modstandsdygtige 
overfor opløsningsmidler, fortyndet syre 
og lignende skrappe midler.

Voksende interesse for 
gummigulve

– Stadigt flere hospitaler foretrækker 
gummigulve, da erfaringerne er gode. 
Vi kan lægge gulvene uden samlinger og 
uden at fuge eller svejse. Vi bruger hver-
ken klor, plasticider eller halogener ved 
fremstillingen, siger James Selvarajah og 
Kasper Holmgreen.

– Gummigulve krymper ikke og hygi-
ejnemæssigt er der intet der kan vokse 
mellem samlingerne, der ligger helt 
tæt. Produktet krymper ikke, da det in-
gen emissioner har, hvilket bidrager til 
et sundt indeklima. Nora Systems har 
fået mange miljømærker på sine pro-
dukter.

Et vigtigt forhold, der ofte glemmes, 
når der skal vælges gulvbelægning, er 
brandegenskaberne. Nora bruger ikke 
antimonoxider og kemiske flammehæm-
mere, så de brandhæmmende egenska-

ber kommer fra naturlige silicium kalkmi-
neraler.

Gulvene indeholder naturgummi, syn-
tetisk gummi, silicium kalk mineraler, og 
naturlige farvepigmenter. Hvis uheldet 
er ude og der opstår ild, udvikles der 
ingen giftige dioxiner og furaner eller 
klorbrintegasser. Det er brandtoxologisk 
ufarligt. Det er selvfølgeligt meget vig-
tigt at undgå på et hospital, understreger 
James og Kasper.

Den bedste løsning i dialog

Vi indgår i dialog med kunderne for at få 
den bedste løsning. Har man arbejdsro 
til en renovering og er uden tidspres, kan 
man anvende traditionel limning, men 
ønsker man at spare montagetid er det 
en ideel løsning.

Merprisen tjenes hurtigt ind og nTx er 
billigere, når nedetiden modregnes. Er 
en kunde ikke helt tryg ved at installere 

gummigulve med eller uden nTx, har vi 
teknikere, vi kan sende med til instal-
lationsstedet som supervisere uden be-
regning. Det gælder også rådgivning i at 
rengøre gulvene. Det har en del kunder 
takket ja til og vi tilbyder denne service 
også efter flere års brug.

Designmæssigt har vi et hav af forskel-
lige designs og Nora kan tilbyde en hvil-
ken som helst NCS farvekode, hvis gul-
vet skal matche møbler og omgivelser. 
Det er muligt at få indlagt linjer, hospi-
talets navn, advarsler, diskretionslinjer 
eller andre informationsgivende marke-
ringer i gulvet.

Nora er en tysk virksomhed, der er 
blevet opkøbt af den amerikanske virk-
somhed Interface som er verdens største 
producent af tæppefliser, men overta-
gelsen vil kunderne ikke få at mærke. Vi 
kører videre som business as usual og vil 
kunne tilbyde ekstra fordele på sigt, siger 
James og Kasper.

Salgskonsulent  
Kasper Holmgreen
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Energioptimering af Panum Instituttets 
142.000 kvm er guld værd
Driftsherren Campus Service har – i tæt samarbejde med rådgivende ingeniører og ventilations-
entreprenøren E. Klink – lagt grundstenen til en helt ny strategi for energirenoveringen af Panums enorme 
bygningskompleks. Driftslederens opskrift på succes hedder proaktiv rådgivning, målrettet prioritering og 
højeffektiv ventilationsteknologi.

AF TORBEN PEDERSEN, BRAND BUILDER 

Som bekendt er bygningsventilation 
meget energikrævende. Og når der skal 
ventileres 142.000 kvadratmeter, som på 
Panum Instituttet, så udgør elregningen 
en betydelig post på driftsbudgettet. Når 
så en stor del af ventilationsanlæggene 
tilmed er af ældre dato, så bruges der 
rigtig meget energi på at skabe et godt 
indeklima på Nordens største samlede 
sundhedsfakultet. Det er med andre 
ord mega dyrt. Derfor har driftsleder 
Jesper Lyngsie sat sig selv og driftsher-
ren Campus Service (CAS) på en udfor-
drende mission. Han vil nedbringe den 
enorme bygnings energiforbrug til et 
absolut minimum over de næste 5-8 år. 
Med solid erfaring fra lignende stillinger 
hos bl.a. Danske Bank, er han gået i krig 
med det ambitiøse renoveringsprojekt. 
Til at hjælpe sig har han en lille håndfuld 
dygtige medarbejdere samt nogle få ud-
valgte samarbejdspartnere, der deler 
den samme passion for bæredygtig ener-
gioptimering. 

Over 300 ventilationsaggregater

Panum Instituttet er opført i etaper fra 
1970 til 86. Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet er det største sammenhæn-
gende bygningskompleks i landet. Her 
uddannes bioanalytikere, humanbiolo-
ger, læger, tandlæger, tandplejere og 
klinikassistenter. Bygningen rummer et 
utal af undervisningslokaler, mange labo-
ratorier og servicerum foruden et større 
bibliotek, to kantiner, flere auditorier, et 
væld af administrationslokaler og en del 
dyrestalde. Til at ventilere den 142.000 
kvm store bygning er der installeret over 
300 ventilationsaggregater, som er for-
bundet med kilometervis af kanaler og et 
utal af komponenter.

Udfordringen

Jesper Lyngsie oplever dagligt udfor-
dringerne med at planlægge vedligehold 
og energioptimering på den kolossale 
bygning. ”Uanset om vi udfører planlagt 
vedligehold af vores ordinære driftsmid-
ler eller udfører egentlige renoveringer, 
hvor vi søger om midler hos CAS til større 
projekter, skal vi prioritere benhårdt.

For vi skal både reducere risikoen for 
nedbrud og samtidig energioptimere dér, 
hvor vi kan opnå den størst mulige ener-
gibesparelse og energimæssige synergi-
effekt. Hvordan det gøres mest optimalt 
er utrolig komplekst at svare på, og derfor 
har jeg brug for kvalificeret sparring med 
eksterne specialister, der virkelig ved, 
hvad de snakker om”. Efter en tid med 
skiftende samarbejdspartnere valgte 
Jesper Lyngsie at etablere et mere fast 
samarbejde med nogle få kompetente 
bygningsentreprenører, der også kunne 
fungere som kvalificerede rådgivere. 

”Jeg er en teknisk generalist, der funge-
rer som leder for en 8 mand stor driftsaf-
deling, hvoraf der kun er 1 driftstekniker 
på ventilation. Min opgave er at få mest 
muligt ud af vores budgetter med vores 
interne ressourcer. Men for at kunne 
løfte både drifts- og renoveringsopgaven 
på bedste vis har jeg brug for dygtige 
eksterne fagfolk, hvor jeg kan trække på 
tekniske spidskompetencer og fleksibel 
arbejdskraft. Fra mit tidligere virke i Dan-
ske Bank havde jeg sammen med E. Klink 
gennemført en række vellykkede projek-
ter og tænkte derfor, at jeg lige så godt 
kunne fortsætte det gode samarbejde her 
på Panum, da E. Klink havde vundet de 
fleste ventilationsudbud her, også inden 
jeg tiltrådte i dec. 2015.

Kræver kvalificeret rådgivning

På Panum stilles der høje krav til eksterne 
samarbejdspartnere. Jesper Lyngsie vil 
kun arbejde sammen med proaktive råd-

Panum Instituttets driftsansvarlige maskinmester Jesper Lyngsie udpeger det næste reno-
veringsobjekt for E Klinks serviceleder Kenn Kristensen.
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givere, der formår at arbejde målrettet 
og intelligent med bæredygtig energi-
renovering. ”Som driftsansvarlig skal jeg 
prioritere min tid meget skarpt. Jeg kan 
ikke gå i detaljer, men skal bevare over-
blikket. Jeg informerer derfor mine eks-
terne partnere om de driftsmæssige be-
sparelser, vi ønsker at opnå for et givent 
projekt, samt de overordnede tekniske 
problemstillinger, der er forbundet med 
opgaven. Men herfra forventer jeg så, at 
mine rådgivere tager over”, siger Jesper 
Lyngsie og tilføjer: ”De skal forstå sam-
menhængen mellem det ønskelige og 
det økonomisk mulige og herudfra skal 
de prioritere og anbefale de løsninger, 
der giver de størst mulige driftsmæssige 
besparelser. Det er mine rådgivere, der 
skal tage teten og tage ansvar og ejer-
skab for opgaven. Min rolle er at spille 
djævelens advokat og stille de kritiske 
spørgsmål. Det er den måde, jeg arbej-
der sammen med E. Klink på ventilati-
onsdelen. De forstår den, de kan lide 
udfordringen, og de leverer løsningerne. 
Det er den merværdi, jeg er ude efter. 
Og den er guld værd for mig og Campus 
Service som driftsherre”.

Ny strategi giver resultater

Jesper Lyngsie arbejder tæt sammen 
med ventilationsentreprenøren E. Klinks 

serviceleder Kenn Kristensen, der fun-
gerer som rådgiver og projektleder. Han 
fortæller om det fremtidige arbejde: 
”Den langsigtede strategi går bl.a. ud på, 
at vi fortsætter udskiftningen af de gamle 
remtrukne ventilationsanlæg med nye 
energieffektive EC-kammerventilatorer, 
hvor vi opnår en energibesparelse på 
op til 30-40% for hver udskiftet enhed. 
Samtidig videreudvikles CTS-delen, så 
stadig flere områder af bygningen kan 
overvåges, behovsstyres og få optimeret 
driftssikkerheden. Løbende udbygger 
vi anlægget med nye genveksbaserede 
køle- varmeinstallationer, nyere og sik-
rere delkomponenter og bedre teknisk 
isolering. På sigt vil Panum kunne over-
våge og måle energiforbruget i stadig 
mindre enheder, hvilket vil sættes dem i 
stand til at målrette vedligehold og ener-
gioptimering mere præcist og dermed få 
det maksimale udbytte af deres drifts-
budget”. Jesper Lyngsie supplerer: ”Man 
kan sige, at vi er gået fra et nødvendigt, 
akut vedligehold på komponentniveau 
til en mere langsigtet, investerings- og 
driftsstrategisk energirenovering på ag-
gregatniveau”. Kenn Kristensen uddy-
ber: ”Et godt eksempel på det er vores 
stigende fokus på de mange komfort-
anlæg, hvor vi fremadrettet vil slå flere 
mindre anlæg sammen til større anlæg, 
og dermed nedbringe antallet af blan-

desløjfer, pumper, filtre og ventiler m.m. 
Her vil vi opnå store besparelser på op-
bygning, komponenter, vedligehold og 
ikke mindst på driften”.

Udbytterigt samarbejde

Samarbejdet har nu stået på de sidste 3-4 
år, hvor betydelige dele af Panum er ble-
vet renoveret. Fra 2016 til 18 gennem-
førte E. Klink en omfattende energireno-
vering af instituttets mange laboratorier, 
hvor E. Klink stod for renoveringen af 
ventilation til 25 mio. kr. Et kæmpe tvær-
gående projekt som Bygningsstyrelsen 
var bygherre på. Sideløbende har E. 
Klink udført energioptimering på flere 
områder af bygningen, af almindelige 
driftsmidler, ligesom de har varetaget 
den almene service og vedligehold på 
store dele af anlægget. I dag udgør E. 
Klinks installationer ca. 20% af den sam-
lede kapacitet, hvilket gør, at de har 
et indgående kendskab til bygningens 
ventilationssystemer. ”Udbyttet af det 
kontinuerlige samarbejde er ikke til at 
tage fejl af. Vi opnår større forsyningssik-
kerhed, mere bæredygtig drift og bety-
delige energibesparelser”, slutter Jesper 
Lyngsie.

E Klinks el-teknikere i færd 
med at udskifte remtrukne 
ventilatorer med EC-kam-
merventilatorer, hvorved 
der kan spares helt op til 

30% på energien.
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Bredt udvalg af måleudstyr til 
laboratorier og hospitaler
Buhl & Bønsøe er forhandler af måleudstyr til alle brancher og har et stort udvalg af måleinstrumenter 
til hospitaler og laboratorier. I år er der mange nye produkter i sortimentet, som kan være med til at 
effektivisere arbejdet i bl.a. laboratoriet.

OM BUHL & BØNSØE

Buhl & Bønsøe A/S er specialiseret forhandler af måleudstyr inden for bl.a. tempe-
ratur-, fugt-, lufthastigheds-, og miljømåling. Foruden salg, service og kurser, tilbyder 
vi, på vores DANAK-akkrediterede laboratorium, kalibrering af alle fabrikater 
måleudstyr inden for fugt, temperatur, tryk, gasser, luftvolumen, OR-målinger mm. 
Desuden tilbyder vi udstyr og konsulenter til termisk validering og mapping af 
køle- og fryserum samt -skabe.

Orion Star T900 titrator – 
optimér titreringer og undgå fejl

Produktnyheden fra Thermo Fischer 
Scientific – Orion Star T900 serien – er 
en serie af titratorer, som effektiviserer 
dine titreringsprocesser og optimerer re-
producerbarheden og nøjagtigheden af 
dine resultater. Det eneste, du skal gøre, 
er at programmere titratoren én gang. 
Orion Star T900 serien fås i 4 versioner: 
3 versioner til henholdsvis syre/base-, 
redox- og iontitreringer samt en all-in-
one version. VSTAR pH meter – høj præcision 

og fleksibilitet

Opnå høj præcision og fleksibilitet med 
VSTAR pH metre fra Thermo Scientific™ 
Orion. Metrene løser de mest udfor-
drende måleopgaver indenfor måling af 
pH, mV, ORP og temperatur. Målinger 
aflæses let på det store farvedisplay, og 
metrene kan selvfølgelig brugertilpas-
ses. Der kan udføres op til 6-punkts ka-
librering, logges op til 2,000 datapunkter 
med tidspunkt/datostempel og overfø-
res kalibreringsdata og datafiler nemt via 
USB eller RS232 til printer eller pc. Brug 
den medfølgende elektrodeholder til 
nemt at placere dine følere i prøver.

Ross elektroder – meget 
nøjagtige elektroder til biologisk/
farmaceutisk brug

Ross elektroderne fra Thermo Scienti-
fic™ Orion anbefales til anvendelse, hvor 
eksakte pH værdier kræves. De er især 
velegnede til biologiske/farmaceutiske 
medier, som indeholder proteiner, tris el-
ler enzymer. Elektroden er let at rengøre 
og kan tages med overalt.

Testo Saveris dataloggersystemer 
– præcis måling, sikker 
opbevaring

Det cloud-baserede dataloggersystem 
fra Testo – Saveris 2 – giver det fulde 
overblik over klimatiske forhold uanset, 
hvor du befinder dig. Saveris 2 WiFi da-
taloggere gemmer målingerne og sender 
dem ud i skyen til Testo Cloud via trådløs 
WLAN. Her kan data tilgås via PC, tablet 
eller smartphone, hvor som helst og når 
som helst.

Dataloggersystemet findes også i en 
in-house version – Saveris – hvor der 
kan tilsluttes en kombination af trådløse/
ethernet dataloggere samt transmittere. 
Al data gemmes direkte på en PC/server.

Kontakt

Kim Segelcke
Ekstern salgskonsulent
kse@buhl-bonsoe.dk
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PRODUCTIVITY

Efficiency 
at the push 
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

•  Efficient operation:
Central locking at the touch of a button, 
for outstanding productivity.

•  Freely programmable functions:
Total locks and directional locks 
can be configured according to the focus 
of the application.

•  More creative freedom and design flexibility:
No more heavy switching 
rods or pedals.

•  Automated process: 
Prepared for communication in 
the Industry 4.0 environment.

• Electrical locking of the castor: 
Switching forces and switching torque 
are no longer required.

• Individually controllable: 
Every e-lock castor and its functions can be 
addressed separately in the bus system. 
This means that the castor system is 
individually configurable.

• Optimised manoeuvrability: 
Twin wheel castor with high manoeuvrability 
due to differential action.

• Secure stance: 
Extreme torsional rigidity ensures a secure 
stance for applications up to 500 kg.

IN USE TODAY

Effective handling 
in health-care environments: 
Outstanding manoeuvrability and 
efficient operability.

IN USE TOMORROW

Creating future-proof processes 
for intralogistics: 
Digital control for material flows 
to establish efficient in-house transport.

Secure 
lock

Efficient 
operation

Reduced 
accident risk

Fascinating 
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic 
rubber

Polyamide Polyurethane, 
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity 
according to DIN12531

Wheel name Duratech
Optionally available with wheel USC, 
with protection class IPX4 and 
stainless precision ball bearing. 

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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The optimal solution 
for driverless 
transport systems.

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

•  Reduced accident risk:
Slim design to avoid 
collisions in narrow passages.

•  Automatic alignment:
When lifted up, the castor is automatically 
aligned in the direction of travel.

•  Certified conductivity: 
Conductive version to protect 
users and electrical devices 
from electrostatic discharge.

•  Permanent washability: 
All metal components are 
made of stainless steel.

• Light steering:  
Precision ball bearings for excellent 
swivelling properties under heavy loading.

• Constant conductivity:
Conductive channels from the tread 
to the ball bearings ensure that the wheel 
remains permanently conductive – 
even when loaded.

• Quick servicing: 
Swivel bearing lubricated with long-life grease 
and fitted with lubrication funnel for easy 
maintenance.

Intelligent material flow:
In driverless transport system environments, 
the Scout optimises dynamic logistics processes and 
the ergonomic requirements associated with moving 
the goods containers.

The result: 
Just-in-sequence supply of 
components and goods baskets 
to assembly lines

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless 
transport

Reduced 
accident risk

Automatic 
alignment

User-friendly 
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane, 

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height 205 to 245 mm

Offset 50 to 54 mm

Suitable for 
wheel sizes Ø 160 to 200 mm

Load capacity to 350 kg at 4 km/h (EN 12532)

Wheel name Maxtech conductive

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane thermo-plastic,
electric conductive, 95 Shore A

Bearing Precision ball bearing, stainless steel

Temperature -40 to +80°C (short term up to 100° C)

Also available as a smart version with 
less material thickness for reduced capacities.
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PRODUCTIVITY

Efficiency 
at the push 
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

•  Efficient operation:
Central locking at the touch of a button, 
for outstanding productivity.

•  Freely programmable functions:
Total locks and directional locks 
can be configured according to the focus 
of the application.

•  More creative freedom and design flexibility:
No more heavy switching 
rods or pedals.

•  Automated process: 
Prepared for communication in 
the Industry 4.0 environment.

• Electrical locking of the castor: 
Switching forces and switching torque 
are no longer required.

• Individually controllable: 
Every e-lock castor and its functions can be 
addressed separately in the bus system. 
This means that the castor system is 
individually configurable.

• Optimised manoeuvrability: 
Twin wheel castor with high manoeuvrability 
due to differential action.

• Secure stance: 
Extreme torsional rigidity ensures a secure 
stance for applications up to 500 kg.

IN USE TODAY

Effective handling 
in health-care environments: 
Outstanding manoeuvrability and 
efficient operability.

IN USE TOMORROW

Creating future-proof processes 
for intralogistics: 
Digital control for material flows 
to establish efficient in-house transport.

Secure 
lock

Efficient 
operation

Reduced 
accident risk

Fascinating 
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic 
rubber

Polyamide Polyurethane, 
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity 
according to DIN12531

Wheel name Duratech
Optionally available with wheel USC, 
with protection class IPX4 and 
stainless precision ball bearing. 

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

Reduceret risiko for uheld:
Slank design for at undgå kollisioner i smalle passager.

Automatisk retningsstabilitet:
Når hjulet løftes, drejer det sig automatisk til kørselsretningen.

Certificeret elektrisk ledende:
Elektrisk ledende version for beskyttelse af brugere 
og elektriske apparater mod statisk elektricitet.

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

TENTE A/S  •  Tlf. 70 10 82 10  •  info@tente.dk

TEKNOLOGI: I BRUG:

Nem drejning:
DIN-kuglelejer i drejekransen for fantastiske drejeegenskaber 
under tung last.

Konstant elektrisk ledende egenskaber:
De store runde ledende baner fra hjulbanen til kuglelejerne 
sikrer at hjulet 
konstant er elektrisk ledende – selv når der er fuld last på.

Hurtig service:
Drejelejet er smurt med langtidsholdbar fedt og monteret med 
smørenipler for nem vedligeholdelse.

Intelligent materiale flow:
I produktionsmiljøer med AGV (automatic guided vehicles), opti-
merer Scout de dynamiske logistiske processer og de ergonomiske 
krav der følger med flytning af varecontainere m.m.

Resultatet:
Just-in-time levering af komponenter og varekurve til afdelinger.

● 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

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

• Fuldsvejste snavse- og affaldsstativer
• Rengøringsvenlige
• Fåes i flere modeller og størrelser

Handy_Affaldsstativ_87,5x83,5.indd   1 30/05/2017   10.39Besøg

www.cotedor.dk

Cote dOr_2018_87,5x83,5.indd   1 07/06/2018   12.47



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644

Adiatek_57x57.indd   1 23/01/2017   10.08

INFECTION CONTROL

Fleksible løsninger
Steelco Denmark tilbyder produkter og 
service, maskiner og anlæg inden for området 
rengøring, desinfektion og sterilisation, 
testprodukter samt management og 
traceability system.

Steelco Denmark A/S
Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: steelco-denmark@steelcospa.com

www.steelcospa.com

Steelco_57x57.indd   1 23/08/2017   08.53

HYGIEJNE

A&H Medical
I samarbejde med den velrenommerede tyske 
maskinproducent MMM leverer A&H Medical
•	 	Autoklaver	til	hospitaler	og	pharmaindustri
•	 	Desinfektionsvaskemaskiner
•	 	Ind-	og	udlastersystemer
•	 	Sporbarhedssystemer	
•	 	Tilhørende	vand-	og	dampinstallationer
•	 	Valideringspakker
•	 	Service	(akut	og	løbende	vedligehold)

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

MEDICO

Igennem de sidste 15 år har JB-Medico 
produceret og leveret hygiejniske danske 
kvalitetsprodukter for Sundhedsvæsenet

Ergonomiske svingarme • Kanyleboksholdere • 
Kulisseklør/kulissestyr • Kulisseskinner • Sprit- og 
sæbedispensere • Medicinhåndtering eks. pilleknuser 
• Dropstativer • Handskeholdere • Rustfast stålbord 
+ meget mere.

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com

JB Medico_57x57_v1.indd   1 31/08/2017   12.47

RØGSUG DER BESKYTTER 
PATIENT OG PERSONALE 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

Tlf.: +45 43 950 950 sales@jrv.dk

www.jrv.dk

JRV Kirurgisk Røgsug -
Diatermi, Cementering og Anæstesi

Med JRV’s brede produktprogram indenfor 
tilbehør til røgsug findes løsninger, der både 

beskytter personale, patient og serviceteknikkere

PRODUKTIVITET

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

e-mail: lene@simplify-it.dk · www.simplify-it.dk
Tlf: 7025 9535 · Mobil: 2129 7090

Simplify_57x57.indd   1 14/03/2017   08.48

DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

Tlf. 26 79 25 76 www.dorteegelund.dk  
info@dorteegelund.dk

Dorte Egelund_57x57.indd   1 21/01/2019   13.06

PATIENTKALD

www.care-call.dk Tlf. 87 89 90 00 salg@care-call.dk

GIV PERSONALET OVERBLIK
– UANSET HVOR DE BEFINDER SIG

Ønsker I et uforpligtende møde  
om jeres muligheder? Ring på 87 89 90 00

•  Personalet opdaterer på sin smartphone oplysningerne 
om den specifikke sengeplads eller patienten i den

•  Kolleger kan umiddelbart tilgå de relevante oplysninger 
på egne smartphones eller på afdelingens skærm

Vigtige informationer,  
knyttet til den enkelte patient, 

beriger kald og alarmer
Personalet opdateres præcist om patientens status

Care-Call_1903_57x118.indd   1 21/01/2019   12.59



AUTOKLAVER

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

Konsulentydelser, salg og 
servicering af procesudstyr til 
farmaceutisk / bioteknologisk 
industri, laboratorier

n Autoklaver
n Opvaskedekontaminatorer
n Ultralydskar
n Sengevaskemaskiner
n Detergenter
n Kemiske og biologiske indikatorer
n Kvalificering & validering

Scantago A/S & Electro-Service A/S
Skullebjerg 9, Gevninge
DK-4000 Roskilde · Tel: +45 6617 6816
info@electroservice.dk
www.electroservice.dk

SKYLLERUMSUDSTYR

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

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

           www.fagerhult.dk
tlf 4355 3700

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

LÆGEVASK FOR OPTIMAL 
HOSPITALSHYGIEJNE  

Nimbusvej 10, 2670 Greve

Tlf.: +45 43 950 950 sales@jrv.dk

www.jrv.dk

JRV Lægevask -
Med berøringsfri armatur

Vores vaske er udviklet til OP-afdelinger og 
klinikker, med rengøring og brugervenlighed 

som afgørende faktorer for det endelige design 

SUGESKÆRM FOR SIKKER
MEDICINHÅNDTERING 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

Tlf.: +45 43 950 950 sales@jrv.dk

www.jrv.dk

JRV Sugeskærm - Processug 
til dosering af medicin og formalin

Integreret kanylespand i skærmen sikrer effektiv 
og sikker bortskaffelse af skalpeller, sprøjter, 

kanyler og lignende skarpe genstande



LOGISTIKKEN ER 
HOSPITALETS LIVSNERVE

Da det ikke var rentabelt at renovere den eksis-
terende sengevask og forbinde den til den nye 
akutmodtagelse, blev det besluttet at etablere en 
ny sengevask under den nye akutmodtagelse. 
Det medførte så en række skærpede krav til den 
daglige logistik. 

"For det første får vi en del mindre lagerplads, 
end vi har i dag. hvilket gjorde det nødvendigt at 
kigge på hele flowet af senge igennem hospi-
talet med henblik på at effektivisere det. For det 
andet blev vi nødt til at evaluere de eksisterende 
forretningsgange ned i mindste detalje. For det 
det tredje var der en enorm usikkerhed forbundet 
med de nye krav. Og for det fjerde blev vi nødt 
til at overveje, hvordan alle disse ændringer ville 
påvirke de mange forskellige medarbejder-
grupper på hospitalet. 

På grund af opgavens kompleksitet og betydning 
valgte Herlev Hospital at finde en ekstern rådgiver, 
der kunne løse opgaven på en ordentlig måde. 

Valget faldt på Langebæk, som i første omgang 
fik til opgave at indsamle data og dernæst at 
udvikle et analyseværktøj, som kunne håndtere 
både den enorme mængde af data og de mange 
variabler, der er i systemet.

"Vi har fået utroligt meget ud af samarbejdet 
med Langebæk", fortæller Louise Lindelof. 
"Det primære er selvfølgelig, at har fået valideret, 
at planen for den nye sengevask holder vand, 
så at sige. Men samtidig har vi fået mulighed for 
os at øge effektiviteten ift. hvad den er i dag. 
Vi bliver også mere fleksible i den nye sengevask, 
som udover standardsengene også vil kunne 
anvendes til specialsenge, specialmadrasser 
samt forskellige former for medicinsk udstyr. 
Derudover har Langebæk været en stor hjælp 
mht. at skabe støtte til de nødvendige forandring-
er ude blandt de forskellige medarbejdergrupper. 
Vi er meget fortrøstningsfulde for fremtiden," 
slutter hun.

På Herlev Hospital er der i dag omkring 700 
senge i omløb. Hver dag skal ca. halvdelen 
en tur igennem systemet, der kan inddeles i 
tre overordnede faser: Sengevask; Klargøring, 
opbevaring og transport af rene senge; samt 
Håndtering og transport af urene senge. 
Sengevasken er centralt for systemet og er 
forbundet med Akutmodtagelsen ved hjælp 
af en bred korridor i kælderen, der anvendes 
både til at opbevare de rene senge indtil de 
skal bruges og til at transportere sengene fra 
sengevasken til akutmodtagelsen.

Som Afdelingschef for Service & Logistik, 
Louise Lindelof, forklarer, giver denne struktur 
rigtig god mening: "85% af alle patienter, der 
bliver indlagt på hospitalet, kommer igennem 
akutmodtagelsen og derfor er det der, langt 
størstedelen af de rene senge bliver taget i brug. 
Udfordringen for os var, at vi som led i udvi-
delsen skulle etablere en ny akutmodtagelse et 
godt stykke væk fra den nuværende sengevask. 

LOGISTIKKEN ER AFGØRENDE FOR STORT SET ALT, HVAD DER FOREGÅR PÅ ET MODERNE HOSPITAL, 
OG VARETAGER ALT FRA UDBRINGNING AF MEDICIN OG UDSTYR TIL KLARGØRING AF OPERATIONSSTUER. 
ET SÆRLIGT VIGTIGT OMRÅDE I DET KOMPLEKSE SYSTEM ER SENGELOGISTIKKEN.

 Langebæk A /S   Gydevang 24  DK-3450  Læs mere  på langebaek .com
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