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Kunden udtaler

”Vores nye wayfinding koncept er udviklet 
udfra grundige brugerstudier samt Triagonals 
erfaring og professionelle tilgang. Vi følte fra 
starten at projektet var i trygge hænder”

Marie Glent-Madsen, 
Projektleder på Regionshospitalet Randers

Triagonal leverer viden og indsigt om, 
hvordan mennesker bevæger sig og 
finder vej i komplekse miljøer. 

Med udgangspunkt i vores unikke, 
brugerorienterede tilgang, udvikler 
vi optimale brugeroplevelser og 
fremtidens løsninger inden for 
wayfinding og informationsdesign.

Wayfinding koncepter

Vores rådgivning til hospitaler og sundheds-
huse omfatter: 

• brugerstudier og analyse

• strategisk og evidens baseret designproces 

• implementering af det endelige koncept.

www.hospitaldrift.dk

STYREGRUPPE/FSTA

Ny protokol for damp-
autoklaver bidrager til høj 
patientsikkerhed
FSTA’s nationale styregruppe har netop offentliggjort protokollen med vejledende retningslinjer for 
validering af store dampautoklaver på landets hospitaler. Formålet er at sikre en høj patientsikkerhed, når 
det gælder rene og sterile instrumenter.

Med den nye protokol ønsker styre-
gruppen i FSTA at sikre et fælles ud-
gangspunkt for hospitalets driftsfolk og 
eksterne leverandører, når det gælder 
aktiviteter om indkøb, årlig validering, 
dagligt vedligehold og service af store 
dampautoklaver til medicinsk fl ergangs-
udstyr.

”Det er en stor opgave at lave va-
lidering af en autoklave. Ved at følge 
denne protokol kan vi være med til at 
sikre, at alle de nødvendige processer 
fi nder sted, og at arbejdet er ensartet, 
fordi autoklaverne bliver valideret efter 
samme protokol. Det er nemlig vigtigt, at 
hospitalerne har et kvalitetsprodukt, der 
til enhver tid lever op til gældende stan-
darder,” siger bestyrelsesmedlem i FSTA 
og formand for styregruppen, Thorkil 
Vandborg, og fortsætter:

”Det er nødvendigt, at patienter og 
ansatte på landets hospitaler kan stole 
på, at instrumenter til operationer og un-
dersøgelser er sterile, når de skal bruges. 
Det er et meget vigtigt led i behandlings-
systemet, og det kræver selvfølgelig, at 
vi har systemer og procedurer, der kan 
leve op til dette.”

Protokol er nu klar til brug

Den nye protokol for validering af store 
dampautoklaver gør det nemt for både 
hospitaler og leverandører at gennemgå 

alle nødvendige procedurer gennem 
blandt andet en række tests af tempera-
turer, tryk og andre variabler.

”Den udfyldte protokol bruges også 
som dokumentation og ved kontrol. Hvis 
der opstår problemer med dampauto-
klaven, kan protokollen bruges til at se 
nærmere på, hvor det er gået galt, og om 
der er fejl på maskinen. I den nationale 
styregruppe lægger vi op til, at protokol-
len udfyldes en gang om året, ligesom en 
fornyet validering fi nder sted, hvis no-
get på maskinen går i stykker,” forklarer 
Thorkil Vandborg.

Protokollen er også med til at sikre, at 
de personer, der står for valideringen af 
dampautoklaven, også har de nødven-
dige kompetencer til at håndtere arbej-
det. 

Den nationale styregruppe, som står 
bag arbejdet med protokollen, håber på, 
at landets hospitaler fremover vil henvise 
til protokollen ved udbud for at sikre 
ensartede processer i valideringen af de 
store dampautoklaver og en høj kvalitet. 

Flere protokoller for maskiner i 
fremtiden

FSTA har til formål at forbedre og ud-
brede kendskabet til metoder for optimal 
teknisk hospitalsdrift i Danmark.

Den nye protokol er den første i ræk-
ken, der skal være med til at sikre kva-

lifi cering af procesudstyr, som anvendes 
til rengøring, desinfektion og sterilisation 
af medicinsk fl ergangsudstyr på hospita-
lerne. I den nærmeste fremtid vil FSTA 
nedsætte styregrupper, der kan udar-
bejde lignende protokoller for blandet 
andet instrumentvaskere, bækkenva-
skere og endoskopvaskemaskiner.

”Med vores nye protokol og de kom-
mende protokoller ønsker vi at gøre det 
nemt og konkret for både hospitalerne 
og leverandørerne at validere disse ma-
skiner efter de gældende standarder. En 
harmonisering af aktiviteterne kan være 
med til at optimere både tid og øko-
nomi på landets hospitaler,” siger Thorkil 
Vandborg. 

Den nye protokol kan downloades på 
FSTA’s hjemmeside via http://fsta.dk/
fagligt-forum/materialer-links/
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VENTILATION

AF DRIFTSRÅDGIVER JESPER TANGGAARD, 

SWECO A/S

Ny europæisk standard 
for hospitalsventilation
Der arbejdes i øjeblikket hos CEN på at få etableret en europæisk standard, så vi har et sæt minimumsregler 
for ventilation på alle hospitaler i Europa.

Kort gennemgang af procedure

Måden en ny standard fremkommer på, 
er at et eller flere lande fremsætter for-
slag om et emne for standardisering. Når 
den pågældende tekniske komite finder 
emnet tilstrækkeligt belyst, stemmes der 
blandt medlemslandene om alle synes 
det er et emne man skal have standar-
diseret på overnationalt niveau. Afstem-
ningen er vægtet i forhold til indbygger-
tal, så der er nogen der bestemmer, og 
andre der bare stemmer. Danmark og 
Østrig vægter ikke så meget i denne sam-
menhæng, men Tyskland og Frankrig kan 
sammen nedstemme et forslag, specielt 
hvis andre folkerige nationer afstår fra at 
stemme. Hvis afstemningen falder posi-
tivt ud, går man fra Work Item til PrEN. 
Fra dette tidspunkt må der maksimalt 
gå to år til den endelige tekst for stan-
darden er klar til at blive implementeret 
i de nationale standardiseringsorganer. 
Dette sætter pres på arbejdsgangen, når 
man almindeligvis holder to møder årligt, 
hvor det er muligt at få vedtaget formelle 
og officielle beslutninger. Derfor nedsæt-
ter man almindeligvis en arbejdsgruppe, 
som ikke er under et formelt tidspres, 
men heller ikke er begrænset til 2 årlige 
møder. Det betyder også at man er nødt 
til at finde indflydelse i arbejdsgruppen, 

hvis man har nogle ønsker til selve op-
bygningen og de grundlæggende emner 
man ønsker med i en standard.

Specifikt for denne standard

Arbejdsgruppen begyndte sit arbejde i 
2013, men bygger egentligt på en tidli-
gere arbejdsgruppe, som aldrig blev fær-
dig. Jeg blev en del af gruppen i august 
2018, så der ligger mange diskussioner 
før de begivenheder jeg kan referere. 
I juli 2018 kom de første tre dele til af-
stemning, og blev nedstemt af Tyskland 
og Frankrig. Spanien, Italien og Polen af-
stod fra at stemme. På et efterfølgende 
møde i arbejdsgruppen fastholdt de 
tyske medlemmer at arbejdsgruppen 
skulle nedlægges, når arbejdsemnet var 
nedstemt. Mødet mundede dog ud i at 
man ville forsøge sig igen, fordi der var 
begået nogle ”fodfejl” i afstemningspro-
ceduren. Det var blevet ønsket at alle tre 
foreliggende standarder skulle udsendes 
som en samlet ”pakke”, og derfor skulle 
der også kun stemmes 1 gang for dette 
emne. I stedet blev der stemt om 3 for-
skellige forslag, og det var en af grun-
dene til at tyskerne ikke kunne stemme 
for, da del 1 indeholdt alle definitioner 
og ordforklaringer, hvorfor ingen af de 
efterfølgende dele gav mening i sig selv. 
Da afstemningen også blev udsendt i 
sommerferien, var der et sammentræf af 
uheldige omstændigheder, som naturligt 
har påvirket afstemningsresultatet. Den 
tekniske komite (CEN TC 156), har på 
sit december møde vedtaget at der kan 
foretages en fornyet afstemning. Det 
betyder at der vil blive fremsat en ny og 
sammenskrevet standard af det materiale 
som foreligger. Denne sammenskrivning 
er netop blevet tilgængelig, og jeg har 
sendt den rundt til FSTA-medlemmer, 
som har lovet at hjælpe med at sige no-
get klogt om den foreliggende tekst.

Indholdet i standarden

Der indledes med at fastslå at mekanisk 
ventilation er bedre end åbne vinduer, 
men at vi derfra har med komplekse 
anlæg og problemstillinger at gøre. Der 
er fordele ved LAF, som i denne sam-
menhæng er døbt UDF (Uni Directional 
Flow), hvilket er en mere præcis beskri-
velse, som også gør det muligt at lægge 
andre systemer end traditionel LAF un-
der denne betegnelse. Det har så også 
den fordel at man ikke forveksler med 
et lukket kabinet som også kan være et 
stinkskab.

Standarden er tænkt som et redskab 
for ingeniører, entreprenører, Commis-
sioningudbydere, hospitalsledere, ejere, 
og drift- og vedligeholdsfunktioner.

Der er et omfattende kapitel om ord-
forklaringer og begrebsforståelse. Dette 
dækker både ventilationsterminologi og 
kliniske begreber. Derefter kommer et 
afsnit om hvordan man organiserer og 
udfører hele byggeriet, fra de tidlige af-
klaringer til de afsluttende test. Denne 
baserer sig i grove træk på en almindelig 
byggeproces efter Commissioning mo-
dellen i DS 3090, men kaldes her en V 
model efter figuren gengivet nedenfor.

Derefter følger afsnit om hvilke de-
signkrav der skal opstilles for Operati-
onsstuer, omliggende rum og isolations-
stuer. Disse vil senere blive udbygget 
med flere specifikke rum, og med ge-
nerelle krav til hospitalers ventilation. 
Så følger afsnit med krav til ventilati-
onsanlæg, som også er opdelt efter det 
område de betjener, og krav til styring 
af samme, lige som der også er krav til 
hvad der kontinuert måles på. Jeg skal 
indskyde her at det er en ret uhomo-
gen blanding af universitetsprofessorer, 
fabrikanter og hospitalsfolk. Klinikere 
er lidt i undertal, da det traditionelt kun 
har været hygiejnefunktionen eller orto-
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VENTILATION

pædkirurger der har interesseret sig for 
dette område. Det afspejler sig også i at 
der har været og stadig er en diskussion 
om UDF (LAF) og Dilution Mixing (TAF), 
som har været noget unuanceret, da man 
ikke har differentieret mellem forskellige 
operationstyper, og hvor stort behovet 
har været for ultraren ventilationsluft. 
Det skulle gerne forbedres ved at man i 
den nye version har et normativt anneks, 
som man kan udfylde på nationalt plan. 
Det ligner meget den tabel vi kender fra 
NIR 2014, og kan dermed tilfredsstille 
næsten alle nationers behov for lokal til-
pasning. Vi skal jo ikke være blinde for 
at der er økonomi i at forlange UDF på 
alle operationsstuer, hvilket kunne være 
en forhindring for at adoptere denne 
standard i nogle lande. Den generelle 
arbejdsform i denne gruppe har været at 
de krav man stiller, skal være underbyg-
gede med videnskabelige artikler, eller 
en veldokumenteret international prak-
sis. Og to videnskabelige artikler med 
samme konklusion er naturligvis bedre 
end en. Så UDF eller LAF er på vej ind 
igen, da det er en særdeles veldokumen-
teret praksis, der har mange og meget 
stærke undersøgelser i sit ringhjørne. 
Måske skal det også nævnes at det er en 
del af tysk hospitalslovgivning, og derfor 
vil være det eneste man vil anvende i 
vort naboland mod syd. På vej ind i ter-
minologien er også at standarden giver 
anvisning på hvordan man skal opføre en 
ekstra væg mod facaden, for at undgå de 
tryksvingninger som forårsages af vind-
tryk og temperatursvingninger, og som 
kan være betydelige. Endnu et argument 
for at få operationsstuer ind i midten af 
bygningen, hvor jeg personligt mener at 

de af mange grunde hører til. Ikke mindst 
at de skal være det reneste rum, med det 
højeste tryk, som de omliggende rum 
relaterer sig til. Når man samtidig indfø-
rer stadig flere scenariebelysninger med 
styret lysfarve og styrke, mener jeg at 
kravet om adgang til at se dagslys, må 
vige for de andre hensyn, da hygiejne 
og postoperative infektioner må være de 
tungeste argumenter.

Som de sidste to kapitler er der af-
prøvning/test og Drift & Vedligehold. 
Afprøvning og test starter helt tilbage i 
konstruktionsfasen, og følger så efter V 
modellen, så man faktisk kan være ret 
sikker på at de operationsstuer og iso-
lationsstuer, som er bygget efter denne 
standard, også fungerer efter det niveau 
de er designet til.

Drift og vedligehold er der ret præ-
cise anvisninger til, lige fra undervisning 
af teknisk personale til hvilke parametre 
der kræver overvågning, og hvordan 
man sikrer teknisk personale mod smitte 
ved filterskift på isolationsstuer. Det vil 
altså kræve en hel del af de tekniske af-
delinger at få denne standard implemen-
teret. Men man kan starte med at ved-
tage at man vil anvende den. Og så står 
det jo frit for at tilrettelægge den daglige 
drift og de nødvendige vedligeholdsak-
tiviteter efter standarden. Senere kan 
man så tage målemetoder, og de anviste 
genkvalificeringsmetoder ind i de almin-
delige vedligeholdsrutiner. Hvis man er 
bruger af standarden, er det nemmere at 
stille krav i sit udbudsmateriale om over-
holdelse af den. Men der er tid endnu, 
først skal den skrives færdig, og så skal 
den i høring i et år, og eventuelle indven-
dinger skal indarbejdes, hvorefter der 

skal stemmes om det færdige resultat. 
Så et godt bud er at vi er fremme i 2021 
før der ligger en færdig standard klar til 
brug.
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COMMISSIONING
– BYG RIGTIGT
FØRSTE GANG

TIDSPLANLÆGNING

Fra Gantt til Cyklogram
En gammel, men ikke så udbredt planlægningsmetode får nyt liv. Center for Ejendomme introducerer 4D 
lokationsbaseret tidsplanlægning via cyklogram-metoden på nybyggeriet på Hvidovre Hospital og sender 
både egen organisation, rådgiverne og entreprenører på kursus.

En god tidsplan er afgørende for at nå i 
mål og overholde både budget og afle-
veringsfrist på ethvert byggeri. Men ofte 
kan det være svært at overskue, hvorvidt 
tidsplanen egentlig er holdbar eller ej. 
Først når arbejdet er i gang, kan det vise 
sig, at det som så fornuftigt ud på papiret 
simpelthen bare ikke kan lade sig gøre i 
virkeligheden.

Derfor skal en god tidsplan ikke kun 
vise, hvad der sker hvornår, men også 
hvor det sker hvornår. Og derfor har Nyt 
Hospital Hvidovre besluttet at både egne 
folk, bygherrerådgivere, totalrådgivere 
og entreprenørerne, skal på kursus i 4D-
tidsplanlægningen.

”Det er ret sjældent, at bygherre lige-
frem hiver alle tilbage på skolebænken, 
men netop som bygherre skal vi sikre, 
at alle parter taler samme sprog, og at vi 
både forstår og bruger den samme me-
tode til tidsplanlægning”, fortæller Per 
Sams, som er senior projektleder på Nyt 
Hospital Hvidovre, og som har taget ini-
tiativ til at holde kurset.

Metoden, der bliver undervist i, hed-
der cyklogram-metoden og adskiller sig 
fra traditionelle metoder netop ved at 
være lokationsbaserede. En forudsæt-
ning for en god 4D-tidsplan er en lø-
bende opdateret 3D-model, som er fri 
for de væsentligste kollisioner og med 

En tidsplan med cyklogram-metoden kan 
se uoverskuelig ud. Men forstår du den, så 
er den langt mere overskuelig end klassiske 
tidsplaner for byggeri.
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BWT vand til hospitalet

Kontakt BWT på tlf. 43 600 500 
og få uforpligtende rådgivning. 

Slip for kalk med blødt BWT vand
Med kalkfrit vand undgås kalkaflejringer i VVS-

installationerne, baderum og toiletter.

Fjern legionella 
Trygt vandmiljø med et BWT anlæg, der fjerner 
legionella og andre bakterier.

Ultrarent BWT vand
Vand til applikationer som autoklaver, 
sterilcentraler, endoskopsvasker, 
dekontaminatorer m.fl.

TIDSPLANLÆGNING

Undervisningen var kombineret med at masse praktiske øvelser, 
hvor deltagerne skulle lave tidsplaner efter forskellige metoder som 
fx Gantt og Cyklogram. Derefter kunne de sammenligne og se for-
dele og ulemper ved de forskellige metoder.

styr på mængderne i alle entrepriser. I cyklogrammet indarbej-
des også data for bemanding, krantider, logistik mm.

”Når man bruger de traditionelle tidsplaner, som fx Gantt, 
fremgår lokationen ikke, altså hvorhenne arbejdet foregår på et 
givent tidspunkt. Det kan betyde, at byggepladsen nogle dage 
er overfyldt med håndværkere, som går i vejen for hinanden, 
mens den andre dage står tom”, forklarer Per Sams.

Normalt udarbejder man derfor flere tidsplaner – en for hver 
lokation, men det er både uoverskueligt og svært at admini-
strere.

Overblik over knudepunkter

Det er netop det med, hvem der er hvor hvornår, som den lo-
kationsbaserede cyklogram-metode tager højde for. Udover 
at vise, hvornår de forskellige opgaver skal starte og slutte, så 
viser cyklogrammet også, hvor på byggepladsen opgaven ud-
føres på ethvert givent tidspunkt.

”Ved at bruge cyklogram-metoden, kan vi på forhånd se, 
hvor der vil opstå knudepunkter, og hvor der er spildtid. Det 
give os mulighed for at løse problemet før det faktisk er op-
stået”, siger Per Sams.

Desuden behøver man kun én stor tidsplan, som viser det 
samlede overblik over hele byggeprojektet. Ved at alle parter 
har den samme forståelse og taler det samme sprog, kan man 
minimere risikoen for misforståelser og miskoordinering. Det 
er ofte det, som leder til forsinkelser og budgetoverskridel-
ser.

Nyt Hospital Hvidovre gennemfører også kurser for rådgi-
vere og samarbejdspartnere i Dalux og i at navigere i 3D-mo-
deller.

”Det har vist sig at være nødvendigt, da rigtig mange taler 
om 3D og Dalux, men faktisk ikke har dokumenteret brugerer-
faring med produkterne”, fortæller Per Sams.
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Styresystemer i 
sygehusbyggeri
Styring af lys, ventilation og varme præges i de nye sygehusbyggerier af opsplittede systemer og 
manglende intelligens. Det hele kunne være samlet væsentligt mere smart og intelligent mener direktør 
Michael Nielsen fra Beckhoff Automation.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Især den offentlige sektor har tradi-
tionelt været ramt af silotænkning med 
styringer, der er dedikeret til de enkelte 
funktioner. Det giver rigtig god mening 
at smelte det hele sammen, da vi kan 
optimere husene væsentligt bedre, siger 
Michael Nielsen.

– Når vi registrerer, at der ingen men-
nesker er i en afdeling på et sygehus, 
så skruer ventilationen automatisk ned. 
Med en controller og softwaremodul kan 
man integrere og styre alt. For at styre 
belysningen, kan vi sætte sensorer op på 
taget, der regulerer persiennerne efter 
dagslysindfaldet.

Der skal være større sammenhæng 
mellem de enkelte styresystemer En 

masse synergi går tabt mellem syste-
merne og man bruger mange ressourcer 
på at få dem til at snakke sammen.

Vores systemer er bygget til pc-plat-
forme, så man kan koble mere kraftige 
styringer på. Vi bruger processorer i 
pc’er og kan sætte meget software ind i 
styringerne, så de meget lettere kan sty-
res sammen indbyrdes.

Vi er et automationsfirma, der udvikler 
styringer baseret på pc-teknologi. Mod-
sat mange af vores konkurrenter, der 
laver dedikerede løsninger med control-
lere der kan styre et rum på et sygehus, 
laver vi mere standardsoftware, der kan 
styre lys, ventilation og varme i mange 
rum, siger han.

Beckhoff er et 35 år gammelt, tysk 
automationsfirma fra maskinbyggerbran-
chen med 4.500 ansatte globalt der ud-
vikler automation over alt i Tyskland. Det 
er hjemmehørende ved Bielefeld og blev 
grundlagt af forretningsmanden Hans 
Beckhoff i 1980 og runder 900 mio. euro 
i omsætning.

Det kan blive meget mere 
intelligent

Overvågning og betjening kan blive 
meget nemmere og det hele kan lagres 
i skyen, så man kan sammenligne data 
fra et hospital med data fra et andet ho-
spital. Husene kunne hjælpe hinanden 
til at blive mere intelligente. Det ligger 
implicit i de intelligente styringer, siger 
Michael Nielsen.

Vi er i fuld gang med sådanne løsnin-
ger flere steder. I Gødstrup ved Herning 
har vi tænkt det ind, men har ikke set ef-
fekten endnu.

Vi er nået længst på Grundfos Kolle-
giet på Århus Havn med 156 lejligheder, 
der havde traditionelle styringer for hver 
lejlighed. Grundfos var med på vores idé 

om at logge alle data op i clouden, så vi 
installerede 3.000 sensorer der sendte 
data hvert 5 sekund.

Grundfos gav dataene til statistikere 
og studerende på Århus Universitet for 
at se, hvad de kunne finde frem til. De 
så hurtigt, at installationerne ikke funge-
rede optimalt i byggeriet i forhold til de 
studerendes forbrug.

At ventilere om morgenen gav ikke 
mening, da der først kom liv i kollegiet 
senere på formiddagen, de studerende 
gik i bad på andre tidspunkter end for-
ventet osv. Kollegiet har sparet rigtigt 
mange penge på driften ved at anvende 
disse data smartere og mere intelligent.

I storcentre kan vi registrere, hvor kun-
derne befinder sig via deres smartpho-
nes. Viser det sig, at de ved middags-
tid går ned for at spise i centrets ene 
ende, er der ingen grund til at stå med 
et kæmpe klimaanlæg og køle den men-
nesketomme del ned.

Intelligent styring sparer 
ressourcer

Perspektivet er vidtrækkende, mener 
Michael Nielsen, for når mange systemer 
snakker sammen, kan vi indrette intelli-
gente byer. Vi har internationalt en stor 
udfordring i at skaffe vand, varme m.m. 
til alle og fordele de knappe ressourcer vi 
har til rådighed bedre.

– Det kræver at vi har systemerne, og 
så hjælper det ikke, hospitaler har 10-20 
forskellige systemer kørende på kryds og 
tværs samtidig på vores hospitaler. Man 
kan undre sig over, at de ikke er mere 
integreret, men det kan skyldes, at instal-
lationer ofte splittes i mindre udbud.

Man burde udbyde et samlet, centralt 
styringssystem til hele bygningen. Vi ar-
bejder med at forenkle og effektivisere 
software-arkitekturen på sygehusene 
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med standardsoftware, som skal benyt-
tes af alle leverandører.

Det forbedrer service og optimerer 
vedligehold, oppetiden, og gør opda-
tering af controllerne og genbrug af 
softwaremoduler lettere. Skal maskin-
mestrene først til at lære 10 kodesprog, 
bliver det svært at servicere noget som 
helst.

Vi kan se, at man begynder at tænke 
standardisering ind i systemerne, men 
det er i 11. time. Der bygges meget, 
så det er ærgerligt, at hospitalerne ikke 
får en smartere styring. Vi prøver nu at 
påvirke de igangværende og planlagte 
projekter, så de kan få mere intelligente 
systemer.

Tjent ind på kort tid

– Det kan sagtens tjene sig ind på relativ 
kort tid mange steder. Min fornemmelse 
er, at mange af de huse vi bygger, ikke er 
specielt intelligente. Typisk er de ikke ret 
selvtænkende. Forsyningsselskaberne 
kunne godt få data, der kunne gavne for-
syningsmønstret.

Man kan godt kombinere varmefor-
syning med DMIs vejrprognoser, så hvis 
solen skal skinne i nogle dage, kan man 
sænke temperaturen hos forbrugerne. 
Vi tænker i centralisering og håber bran-
chen gør det samme, så udviklingen går 
den rigtige vej. 

Vi tager gerne en dialog med hospita-
lerne for det kan være, at vi med en lille 
investering kan gøre det hele smartere 
og forbinde de eksisterende styringer 
med clouden og bruge dem intelligent. 
Vores systemer kan kommunikere med 
andre systemer.

Der kan laves smartere overvågning, 
ventilation, belysning etc., så sygehu-
sene som minimum kan få en mellem-
løsning og komme lidt op i skyen. Jeg vil 
anbefale at de tænker ny teknologi ind 
ved renoveringer og gradvist automati-
ser. At skifte det hele ud vil være en for 
stor mundfuld.

Når vi overbeviser sygehusene, ligger 
der et stort arbejde i at få de rådgivende 
ingeniører, der laver udbudsmaterialet, 
med, så de kan få tænkt automatiserin-
gen ind i udbuddet. Det er lidt svært for 

dem, fordi der stadig ligger meget i del-
leverancer.

Vi har endnu ikke et lysende eksem-
pel på, at sygehuse definerer standarder 
ind, så alle systemerne kan programme-
res efter en bestemt it-arkitektur. Når 
mange systemer samkøres, bliver det 
komplekst, men vi standardiserer og gør 
det genkendeligt.

Vi har et komplet uddannelsessystem 
og oplever, at man ret hurtigt ser lyset. 
Alle kan arbejde med det.

Vi har ikke et stort center med folk 
der laver softwareapplikationer. Det gør 
kunderne selv, siger Michael Nielsen.
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Ny holistisk tilgang fra 
Steelco til genbehandling 
af instrumenter
Nyt princip i instrumentvasker fra Steelco Group minimerer manuel forbehandling af MIS-instrumenter, 
som kan være en udfordring at genbehandle. Automatisk forbehandling er takket være det nye Power-
Pulse-System et effektivt supplement til den manuelle, oplyser direktør Ole Mortensen

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Steelco Automation har taget et stort 
spring frem ved at automatisere forbe-
handlingen af instrumenter med hulrum, 
så den manuelle forbehandling kan re-
duceres meget eller undgås. En nyud-
viklet instrumentvasker PWD 86 sender 
pulserende ”skud” af luft og vand gen-
nem hulrummene.

Den pulserende vand-/luftstrøm øger 
volumenen gennem instrumenterne 
også på svært tilgængelige steder, så alle 
indvendige overflader er i kontakt med 
vandet. I traditionelle systemer er det 
ofte en udfordring at dække hulhederne 
med vand og kemi, som er en forudsæt-
ning for en effektiv rengøring. Steelcos 
princip Power Pulse Cleaning er det mest 
effektive, der er udviklet, fastslår direk-
tør Ole Mortensen. 

– PWD er en moderne instrument-
vasker, hvor Steelco har haft fokus på 
at minimere eller helt overflødiggøre 
manuel forbehandling af komplekse in-
strumenter fra operationer, der kan være 
fyldt med blod og vævsrester, siger Ole 
Mortensen.

Efter brug af instrumenterne rengør 
hospitalerne dem først manuelt med 
f.eks. vand, kemi, trykluft og børster in-
den de placeres i instrumentvaskerne, 
men det er fysisk belastende jobs, hvor 
medarbejderne kan blive udsat for 
kropsvæsker, blod og andre urenheder 
fra operationer. Ofte anvendes der ultra-
lydsbehandling i forbindelse med forbe-
handlingen.

Via vores nye system, kan man direkte 
placere instrumenterne i en special ind-
sats/modul. Når den manuelt eller auto-
matisk loades ind i kammeret, registre-
res den af maskinens styresystem, som 
vælger programmet med Power Pulse. 
Maskinens vand- og luftstød vil derefter 
effektivt bearbejde instrumenterne.

Det er en meget effektiv forbehand-
ling der foregår i selve maskinens va-
skekammer. Når denne forbehandling 
er slut, går maskinen automatisk over 
til traditionel vask og desinfektion. Re-
elt kan maskinen overtage en del af det 
manuelle arbejde. Selv når man har valgt 
Power Pulse program, vil maskinen på 
de øvrige niveauer kunne bearbejde tra-
ditionelle instrumenter, der ikke kræver 
direkte tilslutninger.

Systemet er nu frigivet til salg. Man 
skal være opmærksom på, at der i nogle 
vejledninger kan stå, at man skal udføre 
en manuel forbehandling.

Automatiseret forbehandling på 
vej

Ole Mortensen tror, at den belastende, 
manuelle rengøring af udstyr fra opera-
tioner på hospitaler verden over gradvis 
bliver automatiseret:

– Os bekendt er vi de eneste der har 
udviklet systemet, som vi har patente-
ret sammen med vores fleksible RFID 
loadingsystem. Steelco har et stort salg 
både i og uden for EU og er en af de mar-
kedsledende.

Det vil under alle omstændigheder 
være en kæmpe gevinst for markedet og 
forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte. 
Det bliver en stor lettelse for dem, der 

arbejder med at rengøre de urene in-
strumenter, da alt foregår i vaskekam-
meret.

To maskiner i PWD-serien

Steelcos nye vaskemaskine PWD-86 fin-
des i to varianter, PWD-8628, der er 1150 
mm bred udvendig og den lidt smallere 
PWD-8626 på 900 mm. Er der behov for 
automatisk loading/unloading, skal man 
vælge 8628- serien, mens 8626-serien er 
til manuel loading/unloading.

De to instrumentvaskere har samme 
kapacitet på op til 18 DIN 1/1-kurve. Ma-
skinen kan vaske op til 6 niveauer, hvor 
man på det øverste niveau skal placere 
operationsudstyret, der skal have Power 
Pulse Clean behandling.

– Vi har også haft et stort fokus på at 
udvikle meget fleksible, modulopbyg-
gede indsatser. Når maskinen indstilles 
til diverse instrumenter eller containere, 
skal hele indsatsen ikke udskiftes, da ma-
skinen har op til 10 basic racks, 11 modu-
ler for instrumenter, der kræver direkte 
tilkobling samt mere end 50 indsatse/
tilbehør, uddyber Ole Mortensen.

Bæredygtig og visuel maskine

Steelco har også fokus på at reducere 
life-cycle-costs og skabe større bære-
dygtighed. Forbruget af el og vand er 
minimeret. En forbedring er, at varmt, 
urent vand der ledes ud af maskinen 
passerer en varmeveksler og bruges til at 
forvarme det vand, der løber ind i maski-
nen. Det er en hygiejnisk løsning, og det 
rene og urene vand er på intet tidspunkt 
i kontakt med hinanden.
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INSTRUMENTVASKER

Serien har en enkel, intuitiv betjening 
på en 7 tommer stor, berøringsfølsom 
farveskærm, som er logisk opbygget. 
Brugerne har et godt overblik. Maski-
nens status kan desuden ses på lang af-
stand.

– Vaskekammeret skifter farve alt efter 
maskinstatus. Kommer der en alarm, vil 
operatøren gennem maskinens glasdør 
kunne se et rødt lys, der fortæller, at ope-
ratøren skal hen til maskinen.

Når vaske- og desinfektionsprocessen 
er fejlfrit afsluttet, vil lyset i vaskekamme-
ret skifte til grønt og dermed vise opera-
tøren, at det er tid til at tømme maskinen.

Intelligent instrumentvask

Steelco arbejder med RFID. Maskinen 
kan automatisk aflæse RFID tags place-
ret på selve indsatsen. Maskinen læser 
selv hvilken type indsats, der er placeret 
i kammeret. Takket være disse tags kan 
maskinen selv vælge det rigtige program 
til instrumenterne. Det er særligt aktuelt, 
hvis maskinen autoloades.

RFID anvendes til instrument traceabi-
lity, så maskinen ved hjælp af RFID ved, 
at der fx på øverste niveau er placeret 
en indsats med hulrumsinstrumenter og 

dermed vælger et program med Power 
Pulse Cleaning.

Hvert niveau har således sin aflæsning 
og et RFID-tag på indsatsen, der automa-
tisk aflæses inden i maskinen.

Brugerne kan identificere sig med et 
RFID card, og der kan være op til 8 bru-
gerniveauer for dagligt brug, serviceakti-
vitet og programmering.

Alle procesdata kan udskrives på prin-
ter, lagres på USB eller elektronisk over-
føres til andre sporbarhedssystemer. 
Steelco markedsfører sit eget traceability 
system SteelcoData Pro.

Store forventninger til serien

– Der er mange forbedringer i vores 
nye serie og systemet er virkelig gen-
nemtænkt, så mine forventninger er 
helt klart, at hospitalerne, vil tage vores 
instrumentvaskere og de mange inno-
vative features med i betragtning, når 
de skal indkøbe nye maskiner, siger Ole 
Mortensen.

Hospitalerne vil få en høj sikkerhed 
med hensyn til hygiejne samt forbedre 
arbejdsmiljø for operatørerne og life-
cycle-cost. Jeg er overbevist om, at ho-
spitalerne vil skifte over til denne type 

maskiner. Vi begynder nu at markeds-
føre serien og håber, at man virkeligt vil 
overveje dette produkt, da vi kan se, at 
der er et stort behov for at nedbringe 
den nedslidende, manuelle rengøring af 
operationsudstyr i Danmark, siger Ole 
Mortensen.
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Wayfinding er essentiel 
for den gode patientrejse
Triagonal skaber brugervenlig wayfinding for at sikre at patienter og pårørende trygt og intuitivt kan 
navigere i komplekse hospitalsbygninger. 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

At orientere sig i komplekse bygninger 
som for eksempel hospitaler kan være 
en meget krævende proces. Et besøg 
på hospitalet kan i sig selv være en stres-
sende situation, hvis man er utilpas eller 
nervøs for at komme for sent til en vigtig 
lægeaftale, eller hvis man skal besøge et 
familiemedlem, som er indlagt. Når man 
er i en følelsesmæssig påvirket tilstand, 
kan det være udfordrende at navigere i 
store mængder af information, som man 
så ofte møder på hospitaler. Et bruger-
venligt wayfinding-system kan derfor 
være et vigtigt værktøj til at guide pa-
tienter og pårørende rigtig frem og til at 
skabe tryghed i mødet med hospitalet. 

– Vores fremgangsmåde i udviklingen 
af wayfinding-strategier er meget bru-
gercentreret. Vi indleder altid vores pro-
jekter med brugerstudier for at under-
søge brugernes udfordringer og behov 
det konkrete sted, siger kreativ direktør 
Peter Donner fra Triagonal, som er en 
rådgivende designvirksomhed speciali-
seret i wayfinding. Designingeniør Per-
nille Rahbek Simonsen fortsætter:

– Vi anvender forskellige brugerind-
dragende metoder som interviews, 
spørgeskemaer og workshops, for at få 
perspektiver fra både personalet samt 
patienter og pårørende. Det gør vi for at 
sikre, at vi får en grundig forståelse for 
brugerne og konteksten, inden vi begyn-
der at designe selve løsningen. 

Enkelhed i en kompliceret 
verden

Mange af de ældre hospitaler er over 
tiden knopskudt ud i forskelligartede 
bygningsmasser med labyrintiske gang-
forløb og niveauforskelle, der gør dem, 
indviklede at finde rundt i. Men ikke kun 

de ældre hospitaler er en udfordring. 
De nye supersygehuse vil med deres 
størrelse og kompleksitet – samt til ti-
der symmetriske arkitektur – også være 
komplicerede at navigere rundt i. 

Triagonal analyserer det aktuelle be-
vægelsesmønster og flow af personer på 
hospitalerne for at tilrettelægge de mest 
optimale ruter for de forskellige patient-
forløb. 

– Vi udvikler wayfinding-systematik 
og design, der passer til hospitalernes 
struktur og sikrer at de besøgende kan 
overskue bygningerne. For at gøre det 
enkelt inddeler vi for eksempel stedet i 
enkeltområder og opdeler ruten i bidder, 
så besøgende guides trinvis, sikkert og 
overskueligt gennem hospitalet, forkla-
rer Peter Donner.

– Mange ambulante patienter skal på 
tværs af hospitalet til undersøgelser på 
flere afdelinger. Man skal derfor ikke kun 
kunne finde frem til den første afdeling, 

som man er indkaldt til, men også videre 
derfra. Derfor er det også vigtigt at per-
sonalet i afdelingen nemt kan forklare 
ruten, understreger Pernille Rahbek Si-
monsen.

Det er ikke kun bygningernes struktur, 
der gør hospitaler komplekse, men også 
informationen på skilte kan være svær at 
overskue. Selvom man mange steder har 
indført borgervenlige navne i stedet for 
de latinske betegnelser, er afdelingsnav-
nene ofte lange og listen med alle afde-
linger bliver hurtigt meget uoverskuelig. 

For at gøre det mere enkelt at forstå 
indfører Triagonal et informationshie-
rarki, hvor patientrettet primær informa-
tion fremhæves og mere sekundær infor-
mation ikke fremtræder på al skiltning. 
Derved forenkles mængden af informa-
tion og reduceres til det mest nødven-
dige, så den relevante information nemt 
kan afkodes.

Oversigt fra det vigtigste fordelingspunkt i forhallen på regionshospitalet i Horsens.
(Foto: Søren E. Alwan)
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Effektive visuelle udtryk og 
fleksibel opdatering

Triagonal anvender visuelle hjælpemid-
ler såsom farver og symboler, da lange 
afdelingsnavne let kan forvirre de be-
søgende i en stresset situation. Farver 
bruges som et understøttende element, 
der kan hjælpe besøgende med bedre at 
huske f.eks. et indgangsbogstav eller tal. 
Farver kan også bruges af personalet til 
nemmere at kommunikere en rute.

Hospitaler ændres jævnligt – afdelin-
ger rokeres, flyttes til andre hospitaler 
eller får nye navne, hvilket stiller krav til 
wayfinding og skiltning. 

– Vi bruger f.eks. farver til at under-
strege et bestemt sted på hospitalet 
såsom en indgang eller et fordelings-
punkt. Vi tilstræber at skabe enkle syste-
mer, som beskriver et sted og derfor er 
uafhængige af afdelingsnavne. På den 
måde bliver skiltningen fleksibel og mere 
enkel at vedligeholde. Det er vores mål-
sætning at gøre opdateringer så økono-
misk overkommelige som muligt, siger 
Peter Donner.

Tidsbesparelser

Et effektivt wayfinding-system kan 
hjælpe patienter trygt gennem hospita-
let og sikre, at de når frem til deres aftale 
til tiden. Desuden kan et intuitivt design 
gøre besøgende mere selvhjulpne, så de 
ikke er nødt til at spørge personalet om 
vej. Hvis der er for meget information, 
som er svært at afkode, har de besø-
gende en tendens til at søge personlig 
kontakt og spørge personalet om vej. 

– Vores brugerstudier viser at perso-
nalet nemt kan blive spurgt om vej 10-
20 gange på en dag. Dette løber hur-
tigt op i meget tid på en i forvejen travl 
arbejdsdag. Udover at dette kan have 
en økonomisk konsekvens, så har det 
også den negative effekt, at personalet 
bliver forstyrret i deres arbejdsgange, 
siger Peter Donner.

– Vi stræber efter at lave brugerven-
lige løsninger, der gør hospitalsbesø-
gende mere selvhjulpne. Et evidensstu-
die, som vi har lavet i forbindelse med et 
projekt på Regionshospitalet Randers, 
viser at de besøgende synes, at det er 
nemmere at finde rundt efter implemen-
teringen af det nye wayfinding-design, 
forklarer Pernille Rahbek Simonsen. 

Digital teknologi og wayfinding

Wayfinding vil fremover blive meget 
andet end fysisk skiltning. Der kommer 
flere digitale løsninger til vejvisning, som 
vil komme til at spille en stor rolle, forud-
ser Peter Donner:

– Find-vej-apps, som er udbredt 
f.eks. i lufthavne, trænger langsomt ind 
på hospitalerne – DNU har allerede en 
patient-app, der kan guide besøgende 
på vej. Dog står digitale løsninger sjæ-
lendt alene, men er ofte et supplement 
til en overordnet wayfinding-strategi, 
hvor også fysisk skiltning indgår. Vi gør 
meget ud af at vores design er enkelt og 
lettilgængeligt, så det også egner sig til 
andre medier som indkaldelsesbreve, 
hospitalets hjemmeside og eventuelle 
digitale løsninger som for eksempel 
apps. 

Triagonals hospitalsprojekter

Triagonal er en specialiseret virksomhed, 
understreger Peter Donner:

– Vi er den eneste danske virksom-
hed, der udelukkende beskæftiger sig 
med wayfinding, og det er mit indtryk, 
at der på verdensplan er relativt få virk-
somheder, der alene har specialiseret 
sig i dette, så vi tilhører en lille, eksklusiv 
gruppe.

Triagonal arbejder med wayfinding i 
komplekse miljøer og har især projekter 
i lufthavne og på hospitaler. Senest har 
de haft to store og vellykkede projekter 
på regionshospitalerne i Horsens og i 
Randers. I begge projekter har løsnin-
gerne været simple farvede symboler i 
kombination med bogstaver og tal, som 
hjælper besøgende med at finde vej til 
afdelingerne. Af andre hospitalsprojek-
ter kan nævnes DNV-Gødstrup, Nord-
sjællands Hospital, Bispebjerg Hospital, 
Hvidovre Hospital samt et projekt i Kir-
kenes i Nordnorge. Peter Donner tilføjer:

– Vi er lige begyndt på et nyt pro-
jekt på Regionshospitalerne Silkeborg 
og Hammel Neurocenter, hvor vi netop 
har foretaget brugerstudier og er ved at 
analysere stedet. Vi ser frem til endnu et 
spændende hospitalsprojekt. 

“Begrebet wayfinding refererer til, 
den proces man oplever kognitivt og 
sanseligt, når man skal finde vej og 
navigere i det fysiske rum. Triagonal 
udvikler wayfinding-strategier og 
designer fysiske og grafiske elemen-
ter, som understøtter og forenkler 
navigationen i komplekse miljøer”

Eksempel på en trin-for-trin wayfinding systematik til Regionshospitalet Randers
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VANDBEHANDLING

Når den rette vand-
behandling sikrer store 
besparelser
Investeringen i et nyt vandbehandlingsanlæg kan sagtens betale sig, fastslår Tonni Angelsø, industriel 
salgschef hos BWT Danmark, som bestræber sig på at være sparringspartner for sine kunder. 

AF JOURNALIST, IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Når det kommer til at investere i den 
rette vandbehandling til sygehuse, er 
Tonni Angelsø ikke i tvivl om resultatet.

– Der kan nemt spares mellem 
100.000 og 150.000 kr. årligt, hvis ældre 
sygehuse udskifter deres gamle blødgø-
ringsanlæg, men ofte er der ikke mange, 
som tænker over energiforbruget og 
udgiften til vandbehandling i de ældre 
anlæg, påpeger Tonni Angelsø, der til 
dagligt arbejder som salgschef hos BWT 
Danmark.

– Vi har udviklet et beregningspro-
gram, der udarbejder en business case 
over de konkrete besparelser, som ho-
spitalerne kan opnå ved at investere i 
den rette vandbehandling. Da der er 
mange besparelser at indhente, kontrol-
lerer vi gerne sygehusenes vandbehand-
lingsanlæg, der forsyner deres tekniske 
udstyr.

– Når jeg kommer rundt på sygehu-
sene, hvor man kender til BWT, er de klar 
over, at vi primært kommer for at rådgive. 
Vores opgave er ikke bare at sælge et 
anlæg og tjene penge på det, men at for-
midle og tilbyde en oplevelse, som kom-
mer alle til gode. Det er succes for os.

I de nye, store sygehusprojekter fore-
går alt igennem udbud og licitationer, 
hvor der er et tæt samarbejde med råd-
givere og hvor vi tilbyder vores nyeste 
teknologi. I den forbindelse har DNV 
Gødstrup i Herning valgt et DemiPro- 
ionbytningsanlæg med et specielt op-
timeringssystem, der giver yderligere 
drift besparelser. For DNV Gødstrup gav 
det mest mening i forhold til den ind-
kommende vandkvalitet til hospitalet, 
hvilket vil sikre hospitalet særdeles lave 
driftsudgifter i form af markant mindre 
vandspild samt en meget høj vandkva-

litet fremover. Jo tidligere vi inddrages 
i beslutningsprocessen, desto større er 
chancerne for en optimal vandbehand-
lingsløsning.

Når forkerte løsninger giver 
forøgede driftsudgifter

Det kan være hovedrystende, hvad der 
indkøbes af vandbehandlingsudstyr til 
driftsafdelingen. Tonni Angelsø oplever 
hospitaler, der uden at vide det køber 
både forældet teknologi og overforkro-
mede, dyre løsninger. Indkøberne af 
udstyret skal som oftest kun levere, hvad 
der står beskrevet i udbuddet, hvilket i 
fl ere tilfælde kun giver forøget driftsud-
gifter som resultat.

– Det er vigtigt, at der er en driftsaf-
deling, der kan overtage installationen 
bagefter. Der kan godt blive sat et anlæg 
op fra Syditalien, men det kan ende med, 
at driftsafdelingen får lov til at hænge på 
store omkostninger for at kunne holde 
anlægget kørende.

Derfor kan man ende i situationen, 
at hospitalet ønsker, at vi servicerer et 
anlæg, som vi ikke har mulighed for at 
skaffe reservedele til. Det bliver en dyr 
løsning for alle. Vores opgave hos BWT 
er derfor at fi nde den bedste og mest ef-
fektive løsning på den givne udfordring.

Da universitetshospitalet Skejby 
ombyggede deres sterilcentral, valgte 
man en anden type vandbehandlings-
anlæg fra BWT, som resulterede i store 
besparelser på deres årlige serviceafta-
ler. Universitetshospitalet oplevede en 
besparelse på mere end 100.000 kr. i 
omkostninger til service om året ved at 

Fortsættes side 18
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VANDBEHANDLING

investere i et BWT anlæg der dækkede 
deres behov.

Vi tænker ikke kun på, hvad vi kan 
gøre her-og-nu, men i høj grad også på, 
hvor høje driftsomkostningerne bliver 
for kunden bagefter. Derfor er vi op-
mærksomme på, hvad sygehusene har 
af løsninger i forvejen, og derefter finder 
vi den bedste løsning og beregner deres 
besparelse. Denne procedure har sparet 
en række kunder rigtig mange penge, 
oplyser Tonni Angelsø.

Vandbehandling er mange ting

Begrebet ”vandbehandling” betegner 
flere typer af installationer og processer. 
BWT Danmark sælger både til forhand-
lere, men også direkte til sygehusene. 
Derfor har Tonni Angelsø et godt kend-
skab til forhandlernes maskiner og kra-
vene der skal indfris. Når maskinprodu-
center skal levere en maskine, kontakter 
de BWT, hvor Tonni Angelsø består dem 
med at få styr på hospitalernes vandkva-
litet.

– Der kan godt være udfordringer om 
hvorvidt sygehusene er klar over deres 
givne vandkvalitet. Vi kan få oplyst ion-
byttet eller dobbelt ionbyttet vand, men 
går vi i detaljer, er oplysninger ikke altid 
korrekte, og derfor kan der være en del 
forvirringer omkring hospitalets eksiste-
rende vandbehandlingsanlæg.

– Forskellen er en vigtig og brugbar 
detalje, da der kan være meget stor 
prisforskel på vandbehandlingsanlæg. 
Udgiften varierer fra blot 900 kr. og helt 
op til én million kr. Derfor er det vigtigt 
for hospitalerne, at de gør brug af BWT 
og vores store viden inden for vandbe-
handling, inden de investerer i et konkret 
anlæg.

Bag om BWT Danmark

Med landsdækkende service og et net-
værk bestående af mere end 65 egne 
BWT serviceteknikere, er Tonni Angelsø 
ikke i tvivl om, at BWT Danmark er den 
største service udbyder i Danmark. Ser-
viceorganisationen er døgnåbent, og står 
altid klar med en hjælpende hånd. Hvis 
et akut uheld skulle være ude, er vores 
serviceteknikere på adressen inden for 
fire timer. BWT Danmark blev etableret 
i 1975 og besidder stærke kompetencer 
inden for avancerede vandbehandlings-
løsninger til adskillige brancher, og med 
teknologier baseret på markedets høje-
ste standard, er BWT eksperter i kunde-
tilpassede løsninger.

Der er plads til forbedringer

– Sygehusene kan ofte have flere an-
læg stående, som med stor fordel burde 
samles til et. Derfor tilbyder vi at lade 
vores servicemanager komme ud og 
gennemgå installationerne, og derefter 
udarbejde et samlet tilbud for vandbe-
handlingen, fastslår Tonni Angelsø.

– Der er generelt plads til mange 
forbedringer, men økonomien kan ofte 
bremse fremskridtene. Det vigtige er, at 
hospitalerne ikke er bange for at tilkalde 
os, for at få en vurdering af deres instal-
lationer.

Flere bliver forbløffet over, at vi hjæl-
per med at finde den bedste løsning for 
den konkrete situation, uden at vi presser 
på for at sælge. BWT er repræsentereret 
på næsten alle sygehuse og forsyner alt 
udstyr fra kaffemaskiner til laboratorier 
og varmecentraler med behandlet vand.

Sæt større fokus på legionella og 
sikkert vand

Sygehusene bør arbejde mere på at sikre 
deres vand mod legionella, som samtidig 
kan give besparelser på varmeregningen. 
BWT’s Safeshower anlæg nedbryder bio-
film og desinficerer det varme brugsvand 
for legionella, og Neuthox, som er des-
infektionsmidlet, når samtidig helt ud til 
tappestedet, siger Tonni Angelsø.

Desinfektionsmidlet fremstilles af 
ganske almindeligt salt, og derved er der 
ingen farlig kemihåndtering. Anlægget 
producerer selv Neuthox, der kan ned-
bryde bakterierne uden at være giftigt. 
Systemet måler direkte stoffet, så man 
ikke over-eller underdoserer Neuthox i 
vandet. Legionella smitten er størst, når 
patienterne tager brusebad, hvor der er 

vandtåger, da de små dråber kan over-
føre smittekim til luftvejene.

Vi kigger på hvert enkelt tilfælde, og 
hvad der kan betale sig at opsætte. Man 
kan muligvis nøjes med at par store anlæg 
i stedet for flere mindre, hvilket kan gøres 
ved at trække doseringsslanger ud til var-
meveksler eller varmtvandsbeholderne.

BWT har et stort fokus på legionella, 
fordi indlagte patienter på vores syge-
huse generelt har et nedsat immunfor-
svar, og på de psykiatriske hospitaler har 
man samfundets mest udsatte patient-
grupper repræsenteret. Derfor er det en 
vigtighed, for os, patienterne og syge-
huset, at der arbejdes med sikkert BWT 
vand, understreger Tonni Angelsø.

Driftsbesparelser og tillid som 
nøgleord

Sygehusene kan tilmed opnå driftsbe-
sparelser ved at blødgøre drikkevandet. 
Sengetårne med hundredevis af toilet-
ter og baderum, der normalt er udsat 
for kalk, kan med blødt vand undgå 
kalkudfældning i varmevekslere og 
varmtvandsbeholdere. Dette resulterer 
i driftsbesparelser, da kalken virker som 
isolering og øger energiforbruget. Der-
udover kan der reduceres i mængden af 
skrappe rengøringsmidler, og en skjult 
cisterne behøver heller ikke mere afkalk-
ning.

Vi fokuserer altid på at formidle og 
tilbyde de rette løsninger, så kundens 
behov bliver løst til perfektion. Tillid er 
vores nøgleord, da det er en vigtighed 
at hospitalerne deler deres udfordringer, 
så de kan komme i trygge hænder med 
BWT. Flere og flere vælger også vores 
serviceaftaler, hvilket også er en stor del 
af den tillid, som BWT står for, slutter 
Tonni Angelsø.

Tonni Angelsø
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STRØMPEFORING

Hospitalsdriften opretholdes 
mens udtjente faldstammer 
renoveres med strømpeforinger
Synlige rusttæringer og revner på faldstammer – Vejle Sygehus er et af en række hospitaler, der har taget 
strømpeforingsteknologi i brug mod nedslidte faldstammer. I stedet for at udskifte samtlige faldstammer, så 
har man valgt at forny mange af de nedslidte faldstammer med en såkaldt Aarsleff strømpeforing, der har 
en forventet levetid på op til 100 år. Derved undgår Vejle sygehus store gener for patienter og ansatte og 
kan opretholde driften. 

AF HENRIK STEEN HANSEN

– Vi fandt jo hurtigt ud af, at mange ste-
der ville det have uoverskuelige konse-
kvenser, hvis vi skulle udskifte til nye. 
Sengeafsnittet er fra 1958, og dengang 
murede man faldstammer inde. Med 
strømpeforinger kunne vi forny lednin-
gerne og samtidig opretholde den dag-
lige drift. Det ville ikke kunne lade sig 
gøre, hvis vi skulle skifte til nye, forklarer 
projektleder Erik Hansen hos Vejle Syge-
hus.

Ud over, at strømpeforingsmetoden 
er en effektiv, hurtig og økonomisk for-
delagtig løsning, så er kvaliteten af de 
fornyede faldstammer også helt essen-
tiel for Vejle Sygehus. Strømpeforinger 
fra entreprenøren Per Aarsleff A/S er 

som de eneste i Danmark testet og god-
kendt hos Teknologisk Institut.

– Det er jo klart, at på et sygehus skal 
vi være 100 procent sikre på kvaliteten 
og på leverandøren. Samtidig spiller 
det ind, at Aarsleff også har strømpefo-
ret kloaknettet under Vejle Sygehus, og 
derfor kender til de specielle forhold, der 
skal tages, herunder hensyn til patienter 
og personale, så driften kører upåvirket 
videre, forklarer Erik Hansen.

30 år gamle faldstammer på AUH 
tæret op

Hos Per Aarsleff A/S, der har specialise-
ret sig i strømpeforinger til både kloak-
ledninger og faldstammer, mærker man i 
øjeblikket massiv fokus på de hårdt bela-
stede faldstammer på hospitalerne.

Ud over Vejle Sygehus så har Aarsleff 
bl.a. også strømpeforet faldstammer 
på Regionshospitalet Sjælland og AUH 
i Skejby. Højteknologisk renoverings-
teknologi som hospitalerne ifølge pro-
jektleder Henrik Brøndum hos Aarsleff i 
høj grad vælger, fordi det er en effektiv, 
økonomisk løsning, hvor hospitalerne 
kan opretholde logistikken og driften og 
derved undgå at lukke afdelinger.

– På AUH i Skejby har det bl.a. vist 
sig, at de blot 30 år gamle faldstammer 
var tæret op. Her har vi strømpeforet 
faldstammerne på børneafdelingen og 
i Blodbanken, så patienter og personale 
ikke blev udsat for støj og støvgener, si-
ger Henrik Brøndum.

Faldstammerne på AUH er støbt ind 
i betonen, så med strømpeforinger slap 
AUH for at banke beton ned fra gulv til 
loft. Endvidere er der så mange lednin-
ger og installationer flere steder, at der 
slet ikke er plads til at banke betonen ned 
uden at det hele skulle demonteres.

Aarsleff er europæisk markedsleder 
inden for strømpeforinger i kloakkerne, 
hvor man gennem 40 år har forfinet tek-
nologien, så strømperne har en levetid 
på op til 100 år. Med strømpeforingstek-
nikken krænges en polyesterforing ind i 
nedslidte faldstammer og danner derved 
et nyt rør inde i den eksisterende fald-
stamme.

– Inden for de senere årtier har vi ud-
videt teknologien til også at omfatte ven-
tilationskanaler og faldstammer. Mange 
hospitaler tænker derfor også renove-
ring af faldstammer ind i deres helheds-
løsninger, ofte når de alligevel er i gang 
med at forny kloakkerne, forklarer salgs-
leder Henrik Kjær hos Aarsleff.
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

STRØMPEFORING

Han pointerer, at for hospitaler er det 
helt afgørende, at kvaliteten og hold-
barheden for installationerne som mi-
nimum er på højde med levetiden på 
nye faldstammer. Og netop for at rådgi-
vere og bygherrer kan fi nde frem til de 
godkendte metoder og produkter, har 
Teknologisk Institut (TI) udarbejdet en 
anvisning, der bl.a. beskriver de krav og 
prøvninger, der bør kræves som doku-
mentation for renoveringssystemernes 
kvalitet.

Derfor tester TI i øjeblikket en række 
metoder og systemer efter de nye stan-
darder. Aarsleffs strømpeforingsmeto-
der er som de første godkendt, og der 
er nu en forventning om, at endnu fl ere i 
fremtiden vælger at strømpefore i stedet 
for traditionel udskiftning.

– Hvis man måske tidligere har været 
i tvivl om kvaliteten på renoveringsme-
toder holdt op i mod traditionel udskift-
ning, så har TI på de godkendte metoder 
nu dokumenteret, at der ikke er nogen 
som helst grund til at fravælge renove-
ring med strømpeforinger – tværtimod, 
siger Henrik Kjær.

For at sikre at renoveringsmetoderne 
lever op til branchens minimumsstandar-
der, er det også beskrevet hvilke tests, 
de skal have gennemgået, før bygherre 
kan være sikker på kvaliteten – bl.a. 
tæthedsprøver, varmecyklus, spuletests 

samt resistenstests, hvilket er med til at 
give et klart billede af metodernes levetid 
og egnethed for faldstammerenovering

På Regionshospitalet Silkeborg har 
man allerede taget konsekvensen af de 
nye branchestandarder. Derfor har man 
i udbudsmaterialet specifi kt bedt om til-
bud på strømpeforing af faldstammer i 
forbindelse med en teknik-entreprise.

Strømpeforing af faldstammer i for-
hold til den traditionelle udskiftning er 

en hurtigere og økonomisk mere for-
delagtig helhedsløsning. I den samlede 
økonomiske vurdering ved traditionel 
udskiftning fylder de såkaldte følgeom-
kostninger nemlig rigtig meget – altså 
omkostninger som skal tillægges et pro-
jekt i form af reetableringsudgifter til mu-
rer, tømrer, maler mv.

En Aarsleff Strømpeforing har en for-
ventet levetid på 100 år. 
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Belysning til Danmarks 
første partikelterapicenter 
En ny form for kræftbehandling i Danmark stiller store krav til belysningen. Specialfremstillede armaturer er 
en del af den professionelle løsning.

Det første spadestik til Dansk Center for 
Partikelterapi blev foretaget i oktober 
2017. Centeret skal skabe rammen om 
en ny form for kræftbehandling i Dan-

mark, og Solar Light har fra begyndelsen 
været med som sparringspartner og le-
verandør af belysning.  

–  Som behandlingscenter har de be-

hov for LED-belysning med høj intensi-
tet, god farvegengivelse og armaturer, 
der var nemme at servicere, siger Torben 
Conradsen, belysningskonsulent hos So-
lar Light.   

Partikelterapi er en behandlingsme-
tode, der er langt mere skånsom for 
kroppen end almindelig strålebehand-
ling. Den nye teknologi rammer kræft-
knuden mere præcist, og patienterne 
vil opleve færre bivirkninger. De første 
patienter har allerede modtaget de før-
ste behandlinger, da centeret åbnede i 
Aarhus i januar 2019.

Da behandlingsrummene skulle ud-
styres, leverede Solar Light 60x60 arma-
turer:

–  Der, hvor disse 60x60 armaturer 
adskiller sig fra de klassiske er, at de 
er nemme at skille ad. Det er en fordel 
for en institution som denne, fordi man 
kan tage lyskilden ud, når den skal ser-
viceres. Det er praktisk, idet man mini-
merer gener for patienter og personale 
mest muligt. Samtidig er det langt mere 
hygiejnisk, når man slipper for at skulle 

VÆLG EN ERFAREN 
SAMARBEJDSPARTNER 

Med Solar Light får du hjælp til: 

– At vælge den rigtige type belysning
– Teknisk support
– Projektering
– Professionel lysberegning

Kontakt Solar Light på mail:  
solarlight@solar.dk eller ring på  
+45 76 52 70 00 og få hjælp til din 
næste belysningsopgave.

(Image courtesy of Varian 
Medical Systems,  

Inc. All rights reserved).
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nedtage hele armaturet, fortæller Torben 
Conradsen.

Nede i kælderen står den protonac-
celerator, som leverer protonstråling til 
behandlingsrummene. Selve partikel-
lamperne er specialfremstillede, men 
Solar Light har installeret simple grund-
armaturer med lysrør, som er placeret 
i Gantry. Foran lysrørene monteres en 
opal afskærmning, så det kommer til at 
fremstå som en stor lysende flade, så 
rummet er godt oplyst. Gantryen er den 
maskine, der med en roterende arm dre-
jer rundt om patienten, og leverer stråle-
behandling.

Med et helt nyt byggeri er det natur-
ligt at installere LED-lyskilder i hele cen-
teret. I alt fra kontorgange og trapper 
til behandlingsrum er der anvendt LED 
armaturer, der med høj intensitet giver 
det nødvendige lys til god behandling af 
patienterne. Dog er der er særlige om-
råder, hvor elektronikken ikke kan klare 
påvirkningerne fra acceleratoren. Her er 
der anvendt lysrørsarmaturer med tradi-
tionel spole.

SOLAR LIGHT – NÅR 
BELYSNING BETYDER 
NOGET

Når kravene er højere og belysnin-
gen er vigtig, tilbyder Solar Light LED 
produkter af høj kvalitet med lang 
levetid. Det handler om den rigtige 
belysning til forskellige miljøer og for 
de mennesker, der opholder sig der. 
Det handler også om dig og din virk-
somhed, der sparer penge over tid.

Samtidig ved vi, at antallet af valgmu-
ligheder ikke altid gør det nemmere 
at vælge, så hvis du er usikker på, hvil-
ken type belysning der passer til dine 
behov, kan vi hjælpe dig med at finde 
den rigtige. Gennem vores lyseksper-
ter sikrer vi, at den rigtige belysning 
altid ender på det rigtige sted, uanset 
om belysningen skal installeres inden-
dørs eller udendørs.
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Søg rådgivning før du 
vælger LED
Markedet for LED-løsninger er vokset markant, og det har givet plads til produkter af både meget høj men 
også meget ringe kvalitet. Derfor er det vigtigt at kunne kende forskel og vælge rigtigt som kunde.  

AF S. MADSEN

Markedet for energioptimering har sat 
fokus på de store potentialer, der er i 
forhold til både indeklima, miljø og øko-
nomi ved at udskifte udtjente lyskilder 
med moderne LED-løsninger. Belys-
ningsbranchen har derfor oplevet store 
omvæltninger de senere år, ligesom der 
er sket et tiltrængt kvalitetsløft i de pro-
dukter og løsninger, der udbydes.

Desværre er det omvendte også tilfæl-
det. Den store efterspørgsel på LED-løs-
ninger, har nemlig også åbnet markedet 
for produkter af ringe kvalitet, ligesom 
det er vigtigt at vælge den rigtige LED-
løsning til det rigtige behov.

Det stiller store krav til bygherre, som 
i de fleste tilfælde ikke har den fornødne 

faglige indsigt til selv at træffe beslutning 
om valg af LED-løsning. Derfor synes 
markedssituationen i dag også at gå i 
retning af, at bygherrer i stigende grad 
søger råd og vejledning hos professio-
nelle leverandører og rådgivere såsom 
Højager Belysning.

Forskellige muligheder

Ét er nemlig levetid og blændingstal 
men helt andre parametre er at finde vej 
gennem de mange muligheder, der er, i 
forhold til nye tekniske muligheder for 
eksempelvis styring og farvetilpasning 
på forskellige tidspunkter af dagen. Den 
helt korrekte løsning med LED og styring 
giver mulighed for et mangeårigt anlæg 
med store besparelser på drift og ved-
ligehold, samtidig med at indeklimaet 
forbedres. Belysning kan for eksempel 

være med til at forkorte indlæggelsesti-
der i sundhedssektoren og reducere an-
tallet af sygedage i erhvervslivet.

Men det kræver korrekt projektering 
og ikke mindst forventningsafstemning 
at opnå de ønskede resultater, da mulig-
hederne – og dermed faldgruberne – er 
mange.

Projektafdelingen i Højager Belysning 
A/S tilbyder energioptimeringer i nye 
samt eksisterende belysningsanlæg, her-
under rådgivning samt levering af alle 
former for belysning og styring.

Vi henvender os til den energibevidste 
bruger, samarbejdspartner og bygherre, 
som ønsker en fremtidssikret, energi- og 
driftsoptimeret løsning, hvor komfort og 
minimal vedligeholdelse har 1. prioritet.

Projektafdelingen fokuserer på energi 
og drift besparelser samt rådgivning og 
disponering. Vi varetager belysnings-
opgaven fra a-z og indgår i en løbende 
dialog med bygherre om løsningsopti-
mering af opgaven.

Derpå følger opmåling, lysberegnin-
ger, produktforslag og projektbeskrivel-
ser. Alt sammen dele af en færdig pakke, 
som bygherre kan lave et udbud på bag-
grund af.

Når bygherre overdrager en belys-
ningsopgave til Højager Belysning A/S, 
bliver alt således tilrettelagt og beskre-
vet.

Uanset om det drejer sig om nybyg-
ning eller renovering af eksisterende lys- 
og styringsinstallationer, så har vi mere 
end 36 års erfaring, at byde ind med, 
og stiller os til rådighed som en trovær-
dig partner. Vi benytter os kun af sam-
arbejdspartnere og producenter med 
mange års erfaring.

Rentabilitet

Energi- og driftsbesparelserne er ikke 
svære at få øje på. Det er ikke unormalt 
at kunne spare helt op til 70 %, alene på 

Rådhus i Nordsjælland, LED kantbånd med DALI Controller, bl.a. styret ift. indfald af dags-
lys og andre brugervalgte scenarier
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Waterlogic drikkevandskølere
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energibesparelsen hvor der kun har væ-
ret fokus på KWH besparelsen. Tager 
man så samtidig med drift- og vedlige-
holdskalkuler med i beregningen, ligger 
tallet højere og er medvirkende til at til-
bagebetalingstider går i nedadgående 
retning og rentabilitetstallet i opadgå-
ende retning.

Alle konsulenter i projektafdelingen 
har teknisk relateret baggrund, med et 
bredt kendskab og stor erfaring, med 
netop de opgaver vi står med i et belys-
ningsprojekt og dets gennemførelse.

Vi udfører alt fra mapping, screening, 
lysberegninger i Dialux EVO, energi-
beregningsdokumentation, salg af CO2 
kvoter, bygningstegninger i alle formater, 
projektbeskrivelser, byggemøder osv.

Når det leverede anlæg er meldt klar 
fra den lokale el-entreprenør, sørger vi 
for at programmere de leverede armatu-
rer og styringer.

Vejledning, KS (Kvalitetsstyring) ma-
teriale og idriftsættelse er også en del af 
projektløsningen.

Projekterne er udelukkende bygget 
op omkring kvalitetsprodukter.

Ved projektsamarbejde sikrer Højager 
Belysning A/S at gældende lovgivninger 
overholdes.

Det gælder bla. indenfor Trafik & Byg-
gestyrelsen, EN standarder, Elektricitets-
rådets bestemmelser osv.

Højager Belysning A/S er en trovær-
dig partner og tager ansvar for hele pro-
jektforløbet, uanset projektets størrelse 
og kompleksitet. Vi er med i diverse 
brancheorganisationer og netværks-
grupper, og er med til at sætte præg på 
branchen.

På vores hjemmeside, under Projekt-
afdelingen, vil der løbende blive lagt for-
skellige projekter op, til inspiration.

Udover de mange projekter som vil 
fremstå på siden, hvor Højager Belysning 
A/S har været partner, er der mange an-
dre løsninger vi kan henvise til, både som 
leverandør, men også udelukkende som 
bygherrerådgiver.

Eksempelvis kan nævnes rådgivnings-
opgaver for Slots & Kulturstyrelsen, Det 
Kongelige Teater, Operaen og Gl. Scene 
som har fået projekteret og installeret nyt 
lys på store dele af deres øvrige Lokatio-

ner. Vi står til rådighed og kommer gerne 
med et uforpligtigende overslag før, be-
slutningen skal tages.

Højager Belysning A/S har netop 
skrevet under på Danmarkshistoriens 
største aftale på belysning.

Aftalen på Belysning er indgået mel-
lem SKI (Staten og Kommunernes 
Indkøbsservice) og Højager Belysning 
A/S.

Højager Belysning A/S tilbyder råd-
givning, projektering og salg af profes-
sionelle belysningsløsninger.  
Du kan læse mere på www.hojager-
belysning.dk.

Kontakt vores Projektafdeling hvis 
du vil høre nærmere om optimale 
belysningsløsninger i dit projekt.

Projektchef Søren Stage-Madsen, 
mail: soeren@hojagerbelysning.dk
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Curacon er specialisten i 
ombygninger under drift
Byggevirksomheden Curacon A/S i Herlev indretter hospitaler, apoteker og medicinalfabrikker, der er i fuld 
drift mens ombygningerne finder sted. Det kræver en hel række højt specialiserede kompetencer, megen 
planlægning og ekstra omtanke

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Det kræver lang erfaring, viden og en 
række kompetencer at sikre patienter 
og personale en nærmest uforstyrret 
drift, når håndværkere rumsterer. Ho-
spitalernes døgnrytme skal respekteres, 
støv- og støjgener skal holdes på et ab-
solut minimum under stram tidsstyring af 
mange deletaper.

– Vi har arbejdet med restaurering 
og ombygning af hospitaler, der udgør 
omkring halvdelen af vores aktivitet. 
Sundhedsområdet har en høj prioritet, 
fordi det er et område, hvor vi har alle de 
kompetencer der skal til, siger Produk-
tionschef og medejer Arne Larsen.

– Vi har været rundt på Rigshospitalet, 
Glostrup, Bispebjerg og Frederikssund 
hospitaler i meget forskellige projekter. 
Lige nu har vi afsluttet ombygning af 22 

kontor- og fællesrum på Retsmedicinsk 
Institut for Rigshospitalet og er ved at 
skifte tag på centralkøkkenet.

Curacon har bygget adskillige labora-
torier op og er aktuelt i gang med et pro-
jekt sammen med Siemens Healthcare, i 
Herlev med ombygning af en privatklinik 
til forskning for et medicinalfirma, der 
skal have egen forskerafdeling med rønt-
gen og MR-scannere.

Vi har løbende mindre projekter, hvor 
vi er inde og bygge om og omplacere 
scannere eller tilpasse eksisterende loka-
ler til nye funktioner.

De inviterer os til at deltage ved ud-
bud, fordi vi kan styre det her, har en stor 
specialviden og er egnede til opgaven. 
De seneste år har vi gennemført 50-60 
opgaver der spænder fra 50.000 kr. op til 
12 millioner kr. for Region H. Den typiske 
byggesag ligger nok mellem 200.000 kr. 
og 4 millioner kr.

Det er primært ombygninger af loka-

ler i drift. En typisk situation er, at vi bli-
ver bedt om at bygge en operations- og 
intensivstue eller implementere en ny 
scanner, mens der er patienter i nabo-
rummet. Så skal vi kunne sikre en høj hy-
giejne og tage støjmæssige hensyn.

Mange ombygninger af 
scannerrum

– I et scannerrum er vi nødt til at opti-
mere rummet til den nye scanner der 
ankommer. Der skal installeres ny led-
ningsføring, lofter, gulve og strålingsbe-
skyttelsen i væggene skal ændres. Det 
kræver faglig specialistviden som kun få 
byggefirmaer i Hovedstadsområdet be-
sidder.

– Vi har opbygget en stor specialvi-
den og ved, hvad vi skal lave og er ikke 
nervøse for at blive udfordret, da vi ved, 
hvordan den enkelte byggesag helt nøj-
agtigt skal forløbe. Vores hitrate ved 
udbud er god og er der 4 bydende, får 
Arne Larsen ofte over halvdelen af or-
drerne.

Virksomheden er samtidig ikke større 
end at den let kan omstille sig. Bygge-
projekterne er meget forskellige og Arne 
Larsen tilstræber et tæt samarbejde med 
den enkelte afdeling og kombinerer det 
med sin viden om at undgå at forstyrre 
med støj og byggestøv.

Curacon kan blive nødt til at stoppe ar-
bejdet af patienthensyn. Det er en meget 
væsentlig parameter, at det er hospitalets 
drift der kommer i første række, under-
streger Arne Larsen. Med sin erfaring og 
indblik, kan Curacon varsle forstyrrelser.

Der kan opstå tilfælde, hvor rum, der 
ikke umiddelbart er omfattet af en om-
bygning alligevel bliver involveret, fordi 
de deler fælles installationer. Virksomhe-
den dækker ikke alle fagekspertiser, men 
inddrager udvalgte samarbejdspartnere Indretning af Rigshospitalet
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der har specialviden inden for deres om-
råde.

– Vi ved hvordan man udfører op-
gaverne. Ved strålingssikring får vi fysi-
kere ind til at vurdere, hvor meget bly 
der skal til for at beskytte omgivelserne, 
men selve udførelsen har vi fuldstændig 
styr på. Strålingssikring kan være meget 
kompliceret med vidt forskellige behov 
alt efter strålekilde og intensitet af strå-
lingen.

Altfavnende holdning til byggeri

Bygningsmassen på hospitalerne er un-
der konstant forandring og nedslidnin-
gen er væsentlig større end på en normal 
bygning. Efter fem år er hårdt belastede 

intensivstuer og scannerrum ofte modne 
til at blive restaureret.

Alle kan lave en støvskærm og arbejde 
bag den, men hele mentaliteten der skal 
til for at håndtere byggeprocessen på 
et hospital, kræver meget mere. Vores 
håndværkere er trænet i at tænke på en 
samarbejdsorienteret måde.

Vi skal løfte opgaver der rummer alle 
håndværksfag. Vi går typisk ind som ho-
vedentreprenør og styrer processen og 
ser ikke kun vores egen fagspecifikke 
problemer som tømrere, men prøver at 
rumme hele projektet, siger Arne Larsen.

– Vi har sikret kompetencen helt ned 
til den senest ankomne lærling. Det pri-
mære for os er at styre opgaverne, og så 
har vi vores tømrere i egen produktion. 

De er inde over fra start til slut og sikrer, 
at alt kører planmæssigt.

Når vi arbejder med følsomme sager 
som hospitaler er det ofte at vi selv fore-
står nedbrydningsopgaven.

Det bliver hurtigt et problem, hvis 
eksterne arbejdsmænd kommer ind og 
vælter vægge. Vi ønsker sikkerhed for, at 
det bliver håndteret uden gene og risiko 
for omgivelserne.

Vi har en anden måde at se på byggeri 
og arbejder også med fredede bygninger, 
Nationalmuseet, Kunsthallen Charlotten-
borg, Statens Museum for Kunst etc. Når 
vi sætter vores medarbejdere ind, skaber 
det tryghed hos bygherren som ved, at 
tingene lykkes uden uheldige situationer 
opstår, siger Arne Larsen.

Indretning af klinik til 
forskning
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Værktøjer, der kan bidrage til 
nærhed, sammenhæng og kvalitet 
på hospitalerne, fi ndes allerede
I regeringens udspil til en sundhedsreform er der sat fokus på 4 store generelle udfordringer i det danske 
sundhedsvæsen, nemlig nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder.

Især de 3 første udfordringer er forhold 
som plejepersonalet på de danske ho-
spitaler også møder hver eneste dag på 
arbejdet. Personalets ønsker om at give 
patienterne nærvær samt sammenhæng 
og kvalitet i behandlingen vægter højt, 
men de kan være svære at opfylde i en 
travl og ofte forhastet arbejdsdag.

Planlægning og dokumentation fylder 
meget, og det kan være vanskeligt at 
overskue den store mængde af informa-

tioner, som er en del af dagligdagen på et 
hospital. Der mangler intuitive værktøjer, 
som kan lette arbejdsopgaverne, skabe 
overblik og mindske papirarbejdet. Ad-
ministration kan fylde uforholdsmæssigt 
meget, og er en tidsrøver, der stjæler 
den tid, man gerne ville have anvendt til 
plejen af patienterne.

Dedikerede værktøjer understøtter 
og optimerer arbejdsdagen
Heldigvis udvikles de traditionelle kalde-
systemer i disse år, så man efterhånden 
får egentlige kommunika tions løsninger. 
Med de nye redskaber skabes et hur-
tigt og effektivt overblik over de opga-
ver, der er genereret gennem systemet, 
herunder kald/alarmer, der jo blot er en 
anden form for opgaver, beriget med in-
formationer og med en højere prioritet.

Personalet har altid en opdateret over-
sigt over, hvad der sker på afdelingen – 
uanset hvor de befi nder sig, ligesom de 
straks kan modtage og dele informatio-
ner med kollegerne og andre systemer. 

Vitale workfl ows understøttes med vig-
tig information på præcis det rette tids-
punkt, det rette sted og til den rette per-
son. Enkelt, hurtigt, effektivt samt ikke 
mindst sikkert – og det vægtes højt, at alt 
er intuitivt.

Erstat den gamle whiteboard-tavle 
med BESTward planner og skab 
overblik i realtid

De traditionelle planlægningssyste-
mer på whiteboard-tavler kan være tids-
krævende i forhold til opdatering af in-
formationer. Ofte skaber de et lidt rodet 
overblik, og de giver ikke mulighed for at 
dele den aktuelle viden andre steder.

BESTward planner er et intuitivt, inter-
aktivt planlægningsværktøj, der skaber 
overblik. Det erstatter den gamle tavle 
til planlægning af det daglige patientar-
bejde, og vises på storskærm i vagtstuen. 
Visningen på den elektroniske planlæg-
ningstavle kan tilpasses, så den afspej-

AF SUSAN KARMAR, 

CARE-CALL A/S

Fortsættes side 30
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ler de typer af opgaver som en konkret 
afdeling har. Der er jo forskel på, hvilke 
informationer der skaber overblik på ek-
sempelvis en akutafdeling og en senge-
afdeling.

Personalet opnår større forudsi-
gelighed og tryghed i arbejdet, fordi 
BEST ward planner tydeligt viser, hvilke 
opgaver der skal udføres, og der er di-
rekte adgang til relevante og værdifulde 
informationer om de enkelte patienter. 
Der kan spares mange skridt i løbet af 
en arbejdsdag, og ressourcerne kan 
anvendes bedre til de patientnære op-
gaver.

Overleveringen ved vagtskifte bliver 
også nemmere, når man har et samlet 
og overskueligt overblik, så vigtige infor-
mationer ikke går tabt, og dermed øges 
patientsikkerheden.

Håndtering af kald/alarmer,  opgaver 
og informationer samles i et enkelt 
overblik med BESTward planner og 
BESTmate app
Det bedste er, at BESTward planner gi-
ver et hurtigt og tydeligt overblik over 
planlægningen af plejen, uanset hvor 
man befi nder sig. Den information, der 
er tilgængelig i BESTward planner, kan 
personalet også se på sin smartphone i 

BESTmate og omvendt. Informationer 
kan opdateres begge steder, og soft-
waren i både telefoner og på oversigts-
tavlen opdateres i realtid. Alt foregår 
på enkel og intuitiv vis. På let forståelig 
måde får personalet større overblik over 
logistik og informationsstyring omkring 
patienterne.

Oplysninger om rum, navn, alder, 
køn, opgaver, status, triage, diæt, noter 
på patienten, ansvarligt personale osv. 
vises tydeligt i BESTward planner samt i 
personalets personlige app BESTmate. 
Derfor har man altid alle de opdaterede 
informationer, man har behov for og er 
tildelt rettigheder til, når man har kontakt 
med patienterne.

Man ved f.eks. allerede når man begi-
ver sig hen til patienten, at der er tale om 
en mand på 53 år, og at han hedder Peter 
Jensen – man har også informationer om, 
at patienten er i isolation, at hans triage-
niveau er meget højt, at han har væske-
mangel, og skal motiveres til at drikke, at 
der er mistanke om norovirus, og at der 
allerede er bestilt rengøring af sengen, 
men at den endnu ikke er udført.

Med så mange tilgængelige informa-
tioner får personalet mulighed for at yde 
en langt bedre service. Der skabes altså 
grundlag for såvel større patienttilfreds-

hed som større arbejdsglæde for perso-
nalet, og tiden udnyttes bedre.

Effektiv registrering af plejen 
afhænger ikke længere af, hvor 
 personalet befi nder sig
Når personalet modtager kald, sker det 
direkte i BESTmate appen, og der er ty-
delig information om, hvorfra kaldet er 
sendt. Med den indbyggede jobliste har 
man konstant en opdateret oversigt i sin 
telefon, der viser, hvilke kald der allerede 
er accepterede, og hvilke der stadig er 
aktive. Det aktuelle kald accepteres blot 
direkte i personalets app. Information 
om, at kaldet er taget, og nye opgaver 
der opstår under besøget hos patienten, 
deles øjeblikkeligt i vagtrummet på skær-
men med BESTward planner og i kolle-
gernes app.

Når planlægningsværktøjet opdateres 
med det samme, øges patientsikkerhe-
den. Samtidig mindskes stressniveauet 
hos personalet, da de ikke skal huske at 
foretage opdateringerne senere. I tillæg 
opnås der en direkte tidsmæssig gevinst, 
når man ikke behøver at bevæge sig til 
planlægningstavlen for at dele nye infor-
mationer, men blot kan opdatere sin app.

BESTward planner koster ikke 
ekstra – selvom mulighederne for 
besparelser er store
Med visning af sted, patient, alarm, op-
gaver, status, triage, diæt, værelsesinfor-
mation, patientnoter, ansvarligt perso-
nale mv. er den nye BESTward planner 
et effektivt og tidsbesparende værktøj, 
der kan skabe overblik på de fl este ty-
per afdelinger på et hospital. Man kan 
skræddersy, hvilken information man 
vil have vist, og adgangen er naturligvis 
rettighedsstyret, så sikkerheden og den 
personlige integritet maksimeres.

Og BESTward planner softwaren ko-
ster ikke ekstra! For de, der allerede 
anvender BESTadapt og BESTmate, har 
umiddelbart adgang til de nye funktioner 
i BESTward planner – og løsningen ska-
lerer i takt med nye behov og ønsker.



EXENO™ bygger på MBBR-teknologien som består af specialiserede mikro -
organismer eller bakterier, der vokser på plastbærere. Det er en ekstremt 
effektiv, økonomisk og miljøvenlig løsning for fjernelse af lægemiddelsstof-
fer i spildevand. Fjerner effektivt bl.a. mycophenolsyre og sertralin.

WATER TECHNOLOGIES

Resourcing the world

EXENO™

– Kosteffektiv fjernelse af 
medicinrester i spildevand 

Eksperter i spildevandsrensning
– Krüger leverer effektive og miljøvenlige teknologier 
til rensning af spildevand på hospitaler
Læs mere på www.kruger.dk

MBBR 1 
– Bakterier der 
fjerner let ned-

brydelige stoffer

MBBR 2 
– Bakterier der fjerner 

middel svært ned-
brydelige stoffer

MBBR 3 
– Bakterier der

 fjerner svært ned-
brydelige stoffer

Figur: Spildevandsbehandling med 
specialiserede bakterier i tre trin



32   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 2

BÆREDYGTIGHED

Forbos nye kollektion 
reducerer luftens CO2
Virksomheden kan nu tilbyde hospitalerne en ny kollektion stærke linoleumsgulve, der i kraft af miljørigtige, 
naturlige materialer og en energioptimeret produktion direkte reducerer indholdet af drivhusgassen CO2 i 
atmosfæren og bidrager positivt til et bedre klima 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Forbo introducerer for øjeblikket den 
klassiske marmorerede ”Marbled” kol-
lektion af de bæredygtige linoleumspro-
dukter i den klassiske stil, som de fleste 
forbrugere har et klart billede af. Forbo´s 
linoleumskollektioner strækker lige fra 
de klassiske marmorerede produkter 
over de ensfarvede ”Solid” produkter og 
til ”Linear” linoleum med jaspé mønstre 
der giver produkterne et trælignende 
udtryk.

– Et primært budskab fra os er, at vi 
nu er i stand til at fremstille vores lino-
leum helt CO2 neutralt ”cradle to gate”, 
og dette er ikke et resultat af køb af CO2 
kvoter såkaldte ”offsets” eller beregnin-
ger baseret på eventuelle returordnin-
ger. Vores linoleum er et sandt CO2 neu-
tralt materiale, fordi indeholdsstofferne 
overvejende kommer fra træ, linolie, har-
piks og jute, siger teknisk chef Thomas 
Kjær.

Planter optager CO2 fra atmosfæren, 
og vi modregner den energi vi bruger på 
at høste og fremstille. Vi er lykkes med så 
mange energibesparelser i fremstillingen 
på fabrikkerne, at det nu er et helt igen-
nem CO2 neutralt gulvmateriale.

Metoden til at måle dette er igennem 
de internationalt anerkendte miljøvare-
deklarationer, ”EPDer”, som er baseret 
på ISO 14025-standarden som deklare-
rer byggevarers miljøpåvirkning i deres 
livscyklus fra start til slut. Via EPDer kan 
man direkte sammenligne Forbos lino-
leum med andre gulvprodukter.

En kvadratmeter Forbo 2,5 mm lino-
leum optager faktisk 4 gram mere CO2 
end der udledes ved fremstillingen, 
så miljøbelastningen er nul. Et gulv på 
f.eks. 6000 kvadratmeter af Forbos lino-
leum trækker således 240 kg CO2 ud af 
atmosfæren.

Til sammenligning giver Forbos vinyl-
gulvsproduktion, som både er meget 
moderne og energioptimeret, en udled-
ning på 39,7 tons CO2 til atmosfæren ved 
en leverance af 6.000 kvadratmeter pga. 

råstofferne. Det svarer til at man kører 
300.000 km i en dieselbil. Vælger man 
et af vores tæppefliseprodukter udledes 
67,2 tons som svarer til at køre over en 
halv mio. km i en dieselbil.

Nogle gulvfabrikanter hævder, at de-
res produkter er CO2 neutrale, men det 
skyldes, at de køber CO2 kvoter og f.eks. 
erhverver et stykke skov og sørger for, at 
den ikke fældes, men produkterne bela-
ster stadig naturen med lige meget CO2, 
fastslår Thomas Kjær.

Kuldioxid fylder meget rum

CO2 er et luftigt begreb, for hvad fylder 
et ton CO2 i atmosfæren? I Videnskab.
dk oplyser Institut for Miljøvidenskab 
ved Aarhus Institut at et ton CO2 fylder 
540 kubikmeter ren CO2. Det svarer til et 
pænt, stort enfamiliehus med 1.sal der er 
8 meter langt, 8 meter bredt og 8,4 meter 
højt.

Da CO2 er en mindre bestanddel af 
almindelig atmosfærisk luft, vil denne 
mængde, når den slippes ud, få luftens 
indhold af drivhusgassen til at stige i et 
langt større volumen luft. CO2 er en af 
flere drivhusgasser i atmosfæren og pro-
blemet er det massive udslip over hele 
kloden. 

Gammelt men stadigt populært

Linoleum er et gammelt materiale der 
blev opfundet længe inden de miljøbela-
stende kemi- og olieprodukter som vinyl 
og moderne tæpper dukkede op. Der 
sælges meget vinyl og planker af vinyl 
har således mange steder erstattet rig-
tige træplanker.

– Det ser flot ud, men set med bære-
dygtighedsbriller er det en forkert udvik-
ling. Vores budskab er derfor, at man skal 
sørge for at holde fast i et klimavenligt 



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 2  33 

BÆREDYGTIGHED

produkt. Linoleum er meget funktionelt 
og er et fra naturens hånd hygiejnisk ma-
teriale, siger Thomas Kjær.

Heldigvis har man valgt linoleum til 
meget store arealer på de nye såkaldte 
”supersygehuse” som Aalborgs Univer-
sitetshospital, DNU i Århus og Gødstrup 
Hospital og på de kommende hospitaler 
i Odense, Køge og Nordsjælland er der 
tegn på at der også bliver meget lino-
leum, siger Thomas Kjær

Alle gulve skal vedligeholdes

– Alle beregninger viser, at vinyl, lino-
leum og gummigulve koster det samme 
i drift og at rengøringen udgør langt den 
største omkostning. Alle gulve skal både 
rengøres og vedligeholdes, og når de 
forskellige indsatser gøres op over tid, 
så vil man ikke opnå besparelser ved et 
bestemt gulvvalg.

Under de enkelte leverandører kan 
man i EPDerne læse om gulvenes mil-
jøbelastning i deres livscyklus, men det 
kræver indsigt at læse og forstå de kom-
plicerede beregninger. Forbo tilbyder 
kunderne et ultrakort koncentrat på kun 
2 sider kaldet et ”Transparancy brief”, 
men det gør langtfra alle producenter.

Tegnestuerne vælger ofte linoleum til 
deres store projekter, men når vi kommer 
ud til kunderne og nævner bæredygtig-
hed, bliver vi ofte mødt af tavshed. Vi har 
hidtil ikke oplevet det store fokus på bæ-
redygtighed som anvendt kriterie, man 
fremhæver DGNB-ordningen, men den 
er ikke specielt krævende.

Gulvet kræver den rette pleje

Marmorerede produkter er mindre kræ-
vende end ensfarvede gulve og giver en 
rigtigt stor driftssikkerhed.

Derfor er de populære, mens ensfar-
vede gulve er upraktiske til sundheds-
sektoren, hvor gulvene er udsat for 
mange påvirkninger og ekstremt hårdt 
slid.

Fagfolk skønner, at omkostningen lig-
ger ca. 10 pct. højere ved drift og vedli-
geholdelse af et ensfarvet gulv for skram-
mer, ridser m.m. end på et marmoreret, 
hvor rigtigt meget skjules i gulvmønstret.

Linoleum skal rengøres og vedligehol-
des bedst ved at anvende vaske- og ple-
jesæbe, kalksæbe, der er mange navne 
for det samme, men det er vegetabilsk 
olie, sæbestoffer (fedtsyrer) der hærder 
sammen med kalken i vandet, hvor den 
både rengører, plejer og beskytter over-
fladen.

Ved brug af forkerte rengøringsmid-
ler med høj alkali (pH), for meget vand, 
dårlige/mangelfulde rengøringsmetoder 
-og værktøjer, de forkerte maskiner, for 
lav eller for hyppig rengøringsfrekvens 
etc. kan man smadre et godt og sundt 
linoleumsgulv og for den sags skyld alle 
typer gulve.

Bæredygtighed langt nede på 
agendaen

Linoleum har været presset af oliebase-
rede gulvbelægninger i længere tid, men 
Forbo har holdt skansen som verdens 
største producent. Linoleum som gulv 
kæmper mod et hav af leverandører af 
vinyler, tæpper og andre miljøbelastende 
materialer.

– Det er lidt skræmmende at argu-
mentere for bæredygtige gulve med 
offentlige beslutningstagere. De bliver 
ofte forbavsede og taget på sengen. Bæ-
redygtighed er bestemt ikke det første 
der spørges om, og vi er fortsat forbløf-
fede over, hvor langt nede på agendaen 
bæredygtighed ligger.

Ved udbudsbeskrivelser ser vi des-
værre indtil videre heller ikke et stort fo-
kus på bæredygtighed. Vi tilbyder vores 

rådgivning ved udformninigen bl.a. for at 
for at hjælpe med at bygge krav omkring 
bæredygtighed ind, men naturligvis også 
bare for at undgå at de er mangelfulde, 
fordi en beskrivelse med mangler, for-
kerte udtryk, eller sammenblanding af 
forskellige produkters ydeevner, resulte-
rer i en stor risiko for misforståelser, og 
kan åbne for, at entreprenørerne giver 
forkerte bud eller er i tvivl om hvad der 
menes, og usikkerheden kommer typisk 
ikke bygherren til gode.

Et stort sygehus beskrivelse af gul-
vene fylder alene typisk 60-100 sider, 
og det er store projekter og offentlige 
værdier det drejer sig om De store teg-
nestuer har en eller flere medarbejdere 
der ved noget om bæredygtighed, men 
generelt er det ikke nødvendigvis et stort 
fokus som jo i udspringet skal komme fra 
bygherren.

Vi arbejder i Forbo meget fokuseret og 
systematisk på bæredygtighed. Bære-
dygtighed kommer til at blive et kæmpe-
stort tema fremover. Man kan ikke åbne 
en avis, radio eller tv uden man beskæfti-
ger sig med klimapåvirkningerne, så det 
gælder om at være bevidst om proble-
met, siger Thomas Kjær.
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Stærkt toksiske stoffer i 
hospitals spildevand kan 
fjernes på renseanlæg
Test viser, at meget toksiske stoffer som mycophenolsyre og sertralin med ny teknologi kan fjernes via de 
biologiske processer på renseanlæg.

AF JOURNALIST JESPER WITH

Helt nye resultater fra to forskellige 
udviklingsprojekter viser, at man kan 
fjerne en stor del af de meget toksiske 
lægemidler mycophenolsyre og sertralin 
ved en biologisk proces. Resultater fra 
MEREFF projektet, hvor bl.a. Herning 
Vand og Region Midtjylland deltager, 
og HEPWAT pilotprojektet hos Assens 
Forsyning viser, at en stor del af de to 

stoffer kan fjernes fra spildevandet med 
ny biologisk renseteknologi. Begge pro-
jekter er støttet af MUDP. Teknologien 
er baseret på biofi lm i et MBBR koncept 
(Moving Bed Bio Reactor), der er udvik-
let i forbindelse med MERMISS projektet 
med deltagelse af DTU, DTI, Herning 
Vand, Aarhus Vand, Skejby Sygehus og 
Krüger.

– Det er rigtig interessant for os, at 
stoffer som mycophenolsyre og sertralin, 
som bruges af patienter både på hospi-

talet og i hjemmene kan fjernes relativt 
nemt via de biologiske processer. Det 
betyder, at det kan give god mening at 
installere teknologien på Aarhus Vands 
renseanlæg i Egå, hvor spildevandet fra 
Aarhus Universitets Hospital (AUH) i 
Skejby sendes hen, så vi undgår, at de 
miljøbelastende stoffer sendes ud i Aar-
hus Bugten, siger Thomas Møller, der er 
miljøkoordinator på AUH.

Han og kollegerne på Teknisk Afde-
ling har foretaget en database beregning 
baseret på EPJ (Elektronisk Patient Jour-
nal), der viser, at netop de to stoffer på 
næsten alle Regionens adresser står for 
80-90 % af miljøbelastningen. Begge 
stoffer ser nu ud til at kunne fjernes til 
et meget lavt niveau med den nye miljø-
venlige teknologi.

Hospital eller kommunale 
renseanlæg

Det diskuteres fortsat, om man bør rense 
for stofferne på hospitalet eller på det 
kommunale renseanlæg.

– Da den ambulante behandling bliver 
stadig mere fremherskende og ca. 96 pct. 
af alle forbrugte lægemidler ender i toilet-
tet i private hjem, giver det god mening at 
installere teknologien på de kommunale 
renseanlæg, siger Thomas Møller.

Eksempelvis anvendes mycophenol-
syre primært i private husholdninger, da 
stoffet skal tages af patienter, der har fået 
et nyt organ, hjemme hos dem selv efter 
at de er udskrevet.

– Så vi får ikke fjernet mycophenol-
syre ved at rense decentralt på hospita-

Pilotanlægget på HEPWAT projektet er opstillet på Gummerup renseanlæg, der ejes af 
Assens Forsyning Fortsættes side 36



Informationer om patienter og aktiviteter i et enkelt overblik

•  Ved vagtskifte sikres hurtig overlevering af alle informationer

•  Oplysninger fra personalets smartphones opdateres straks på 
planlægningstavlen – i realtid

•  Lynhurtig registrering og bestilling af opgaver via NFC
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Sikker strømforsyning 24/7
Coromatic tager fuldt ansvar fra strategi og design, til 
integration, vedligeholdelse og energioptimeret drift af 
kritisk infrastruktur. Vores ekspertise inkluderer nødstrøm 
og køling, netværk og datakommunikation samt sikkerhed. 
Vores kunder er hospitaler, datacentre, energisektoren, 
industrien, offentlige virksomheder og hovedkontorer.

Læs om vores nødstrømsløsninger her

coromatic.dk

Vi tager detfulde ansvar fordriften 24/7

HOSPITALSSPILDEVAND

Graferne viser, hvor godt anlægget på HEPWAT projektet renser for de to meget miljøbela-
stende stoffer mycophenolsyre og sertralin.

let, for det skylles ud hjemme hos Hr. og 
Fru Jensen. Loven siger, man skal rense 
ved kilden, men her er kilden diffus, så 
det er noget, politikerne skal tage stilling 
til, siger Thomas Møller. 

– Vi har arbejdet med renseløsningen 
siden 2013. Det er meget tilfredsstil-
lende, at vi nu kan rense for stoffer, som 
er så belastende for miljøet, siger Chri-
stina Sund, der er forretningsudvikler 
hos Krüger.

Fjerner resistente bakterier lokalt

På AUH i Skejby udfører man i tæt sam-
arbejde med Aarhus Vand også test med 
at tilsætte pereddikesyre i spildevandet 
i udløbet fra hospitalet for at reducere 
antibiotika resistente bakterier.

– Da der også kommer resistente bak-
terier fra husholdningerne, ønsker vi at 
komme ned på den baggrundsværdi, 
som der er i husholdnings spildevand. 

Jeg synes, samarbejdet er et godt eksem-
pel på, at myndigheder, vandselskab og 
hospitaler bedst løser de her udfordrin-
ger i fællesskab, siger Thomas Møller.



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   10.39

Loftdiffusor til effektiv
og trækfri luftfordeling

Læs mere på 
fbspaneler.dk

eller ring 
75 36 42 00

NYHED!
FBS loftspaneler 
til ventilation

Hospital, Drift & Arkitektur udkommer 
den 9. april 2019 med fokus på:

Bygningsvedligehold
Ventilation

IT-sikkerhed
Sensorer

Hospitalslaboratorier
Styringsteknik



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

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

AUTOKLAVER

• Autoklaver
• Bækkenskyllere
• Desinficerende opvaskemaskiner
• Vaskemaskiner for fleksible endoskoper
• Skyllerumsudstyr
•  Validering/kvalificering i.h.t. 

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

Industriparken 44 B, 2750 Ballerup
Tlf.: 45 93 27 27, Fax: 45 93 41 20

E-mail: getinge.danmark@getinge.com
www.getinge.com

Getinge Danmark A/S

PATIENTKALD

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

REGISTRERING OG BESTILLING 
- HURTIGT OG SIKKERT

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

Den tilhørende forholdsordre eksekveres straks
 Opgavebestilling, eksempelvis rengøring af stuen
 Kald/alarmer sendes og afstilles på et øjeblik
 Udførte opgaver kvitteres/registreres

Lynhurtig og næsten automatisk 
registrering og bestilling af  

opgaver via NFC
Personalet holder sin telefon op mod et NFC-tag

Care-Call_1908_57x118.indd   1 18/02/2019   13.35



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



Skånsom kloakrenovering  
til hospitalsmiljøer

www.aarsleffpipe.dk

Store mængder spildevand og skrappe 
krav til hygiejnen betyder, at kloaknettet 
på hospitaler og sygehuse belastes. Risi-
koen for kloaknedbrud er betydelig, og det 
kan i værste tilfælde medføre 
alvorlige skader på bygninger og gener 
for både patienter og ansatte.

Med vores detaljerede tilstandsvurdering 
og unikke fornyelsesplan får du et samlet 
økonomisk overblik, så vi i fællesskab kan 
prioritere kloaknettets fremtidige vedlige-
holdelse. 

Komplet kloakfornyelse 

Hvis undersøgelserne afslører, at der er 
problemer, kan kloaknettet effektivt

og sikkert renoveres med en Aarsleff
Strømpeforing hvorved rørenes levetid
forlænges med op til 100 år. 

Skræddersyet løsning

Med udgangspunkt i en analyse af 
spildevandssammensætningen udvikler 
vi strømpeforingsmaterialerne specifikt til 
det enkelte projekt og derved optimerer vi 
holdbarheden af de nye rør. 

Ingen forstyrrelser 

Kloakfornyelsen gennemføres 
uden opgravning og uden at forstyrre 
den daglige drift, hvorfor denne metode er 
ideel til travle sygehusmiljøer.
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