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SYGEHUSBYGGERIER

Byggeri af nye sygehuse giver 
et boom af praktikpladser til 
unge håndværkere
Vi hører ofte om manglen på praktikpladser til unge, men der er også lyspunkter. Vi har i regionerne skabt 
500 praktikpladser de seneste år i kraft af de mange nye sygehusbyggerier. Og der er udsigt til, at der 
skabes endnu flere i de kommende år, i takt med at flere sygehusbyggerier går i gang.

Køge, Gødstrup, Herlev og Randers er 
bare nogle af de mange steder i landet, 
hvor der er gang i sygehusbyggerierne. 
Og ud over fordelene for patienterne – 
bl.a. i form af enestuer og mere moderne 
behandlingsfaciliteter – kaster byggeri-
erne også en række af praktikpladser af 
sig. Siden byggeboomet for alvor be-
gyndte i 2011 er der skabt 493 årsværk 
som praktikpladser, viser en opgørelse 
fra Danske Regioner. Førstepladsen, når 
det kommer til at skabe praktikpladser, er 
indtil videre gået til Region Midtjylland, 

hvilket i særdeleshed skyldes, at stør-
stedelen af Det Nye Universitetshospi-
tal i Aarhus stod færdigt i februar 2017. 
Byggeriet er Nordens største universi-
tetshospital, men snart vil andre store 
byggerier som universitetshospitalerne 
i Aalborg, Odense og Køge, samt Nyt 
Hospital Nordsjælland i Hillerød skabe 
flere praktikpladser i de fire andre regio-
ner. Ud over de største byggerier, der 
er støttet af statens kvalitetsfond, er der 
også rent regionalt finansierede projek-
ter – herunder særligt psykiatriprojekter 
– som skyder op over hele landet. Der er 
dermed rig mulighed for at skabe prak-
tikpladser i alle fem regioner.

De mange praktikpladser er en glæde-
lig og væsentlig sideeffekt af, at patien-
terne får bedre forhold. Vi stiller i alle 
regioner krav til entreprenørerne om, at 
de skal skabe praktikpladser, når de får 
byggeopgaver for os. Det sker igennem 
de sociale klausuler, hvor der sættes mi-
nimumskrav til, hvor mange praktikplad-
ser, der oprettes på sygehusbyggerierne 
som en af forudsætningerne, for at en-
treprenørerne kan vinde udbud og få 

lov til at bygge hospitalerne. Disse krav 
varierer i de fem regioner, men på flere 
af de store byggerier som Det Nye Uni-
versitetshospital i Aarhus og Sjællands 
Universitetshospital i Køge er kravet helt 
oppe på 10 %. Dette har kunnet ses på 
det høje antal af praktikpladser i Aarhus, 
men forventes også at give en stigning i 
Køge, når byggeriet går i gang her i min 
egen region.

Kvalificeret arbejdskraft er også 
et regionalt ansvar

Mange unge har svært ved at få prak-
tikplads, samtidig med at der er et stort 
behov for håndværkere i fremtiden. Her 
har regionerne med sygehusbyggerierne 
et medansvar som en af landets største 
bygherrer, hvilket de har taget alvorligt 
og indtil videre skabt et stort antal ekstra 
praktikpladser.

Arbejdet er dog ikke gjort med dette, 
og vi skal blive ved med at kigge på, 
om vi er ambitiøse nok med vores mini-
mumskrav, eller om vi kan finde plads til 
endnu flere praktikanter på byggerierne. 

FAKTA

Regionerne stiller typisk krav til entreprenørerne om, at 3-6 % af arbejdspladserne skal være praktikpladser – afhængig af opga-
vens karakter og kompleksitet. På byggepladsen ved DNU, Det Nye Universitetshospital i Skejby, Aarhus er andelen hele 10 %.

Enkelte sygehuse er allerede færdigbygget og ibrugtaget. Det gælder fx Psykiatrisygehuset i Slagelse, mens der pt arbejdes på 
fuld kraft i bl.a. Aarhus, Gødstrup, Aalborg og Odense. Udvidelsen af Bispebjerg Hospital er det sidste af de store kvalietsfonds-
støttede byggerier og ventes færdigt i 2025.

I alt 16 sygehusbyggerier er kvalitetsfondsstøttede. Staten bidrager med ca. 60 procent og regionerne med ca. 40 procent af 
anlægsudgifterne på i alt 47,5 mia. kr. (2016 L/P-reguleret)

Desuden opføres en stribe rent regionalt finansierede sygehusbyggerier – i praktikopgørelsen tæller de 14 projekter.

AF JENS STENBÆK, NÆSTFORMAND  

I DANSKE REGIONER
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SYGEHUSBYGGERIER

Vi er i store byggeprojekter som syge-
husbyggerierne afhængige af, at der er 
kvalifi ceret arbejdskraft, og vi må derfor 
feje for egen dør først og sikre, at vi bi-
drager ved at sætte minimumskrav for 
antallet af praktikpladser.

Vi har i regionerne været dygtige til at 

samarbejde og videndele om niveauet for 
minimumssatser inden for de forskellige 
brancher. Det er vigtigt, at disse erfarin-
ger også i fremtiden bliver delt på tværs 
af regionerne, særligt inden for sygehus-
byggerierne, der fortsat står foran det 
største spring i antallet af praktikpladser.

Den kommende tid er der således ud-
sigt til endnu fl ere praktikpladser, fordi 
den samlede byggeaktivitet når et højde-
punkt de kommende år. Det endelige an-
tal vil dermed blive langt højere, når det 
sidste af de store sygehusbyggerier – Bi-
spebjerg i København – afsluttes i 2025.

Note:
Antallet af praktikpladser er opgjort som årsværk, og varierer fra 
år til år afhængig af, hvor langt byggerierne er. Således vil nogle 
regioner de kommende år skabe væsentlig fl ere praktikpladser, når 
byggerier går i gang, mens antallet af praktikanter i andre regioner 
vil fl ade ud som følge af, at byggerier afsluttes.
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HYGIEJNE

Hygiejne og mennesker 
i fokus: Det handler om 
patienterne
Hudevad er endnu engang klar til at deltage ved FSTA’s årskonference 2017. Igennem flere år har Hudevad 
været en del af det ambitiøse FSTA netværk med henblik på at forbedre hospitalsdrift og patientens 
sygehusoplevelse.

AF MAIKEN ZOËGA-NIELSEN

Hospitalerne i fokus – Hudevad 
Care

Hudevads baggrund er præget af en 
kærlighed til arkitektur, og målet har altid 
været at få design og funktionalitet til at 
gå op i en højere enhed. Hos FSTA er det 
hospitalerne, der er i fokus. Hudevads 
ekspertise ligger indenfor opvarmning, 
men radiatorer har ikke ry for at være 
særlig hygiejniske eller lette at gøre rent, 
hvilket tit efterlod hospitalerne med 
kompromisløsninger på hygiejnesiden, 
når der skulle installeres varmekilder. 
Med Hudevad Care er det ikke længere 
tilfældet. Hudevad Cares vigtigste in-
teresse er at forbedre livskvaliteten hos 
patienter i sundhedsinstitutioner. Det 
opnår virksomheden ved at bidrage til 
bedre sundhedsmiljøer med hygiejniske 
varmeløsninger til bl.a. sygehuse. Den 
specifikke fokus ligger på at nedbringe 
sygehuserhvervede infektioner, og der-
med holde patienterne raskere, og deres 
hospitalsophold kortere.

Videndeling – Vi kan ikke selv

FSTA netværkets fornemste opgave er 
at være et forum for videndeling mellem 
professionelle indenfor sundhedsbran-
chen. Målet er, at medlemmerne sam-
men kan innovere hospitaler og sund-
hedsvæsen og forbedre patienternes 
sygehusoplevelse. Hudevad deltager i 
dette fællesskab, fordi visionen om at 
sikre et trygt og behageligt ophold for 

patienter på landets sundhedsinstitutio-
ner passer godt med FSTA’s mål og virke.

I Danmark rammes hvert år cirka 
60.000 patienter af en infektion, mens 
de er indlagt på et sygehus, og omkring 
3000 af dem dør. Sygehuserhvervede 
infektioner er derfor et stort problem, 
der hvert år koster samfundet op mod 4 
milliarder kroner. Det er en uholdbar si-
tuation for alle involverede parter, og det 
har Hudevad Care gjort til sin hjertesag.

Hvis målet om nedbringelser af infek-
tioner skal virkeliggøres, er videndeling 
vigtigt. Hudevad kan nå langt selv inden-
for sit specifikke fagområde, men med 
sparring med andre aktører, er effekten 
langt større. De følgende tre facts er væ-
sentlige i at opnå målet om nedbringelse 
af infektioner: 

Hygiejnisk design – Ingen 
støvaflejringer

Hvor der er støv, er der bakterier. Derfor 
er en del af løsningen på bakterieproble-
met er at forhindre støvaflejringer. Det 
har Hudevad Care bl.a. gjort med deres 
100 % indbyggede og integrerede radia-
tor, Lignum.

”Radiatoren er designet ud fra det 
princip, at den skal være let at gøre ren,” 
siger Dorthe Nissen Nielsen, Business 
Development Manager hos Hudevad 
Care. ”Der skal være så få overflader som 
muligt, hvor der kan ligge støv.”

Lignum bliver monteret i væg, gulv, el-
ler vinduesramme, og er derfor helt plan 
med den overflade, den sidder i. Den til-
lader absolut ingen aflejringer af støv og 
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HYGIEJNE

bakterier, og rengøringen er optimeret, 
idet der kun er én overfl ade at tørre over. 
Undersøgelser viser, at når designet er 
rengøringsvenligt, forbedres grundighe-
den af rengøringen også. Det betyder alt 
i alt bedre hygiejne, færre timer brugt på 
rengøring, og fl ere penge sparet.

Sølvioner og multiresistente 
bakterier

Sygehuserhvervede infektioner bliver 
forårsaget primært af multiresistente 
bakterier. Udryddelse af bakterier via 
anvendelse af sølv-ioner er noget, der er 
blevet udnyttet en del i sundhedsspeci-
fi kke produkter i andre lande de seneste 
år, men Hudevad har bevidst fravalgt at 
tilføre sølv-ioner til radiatorernes over-
fl adebehandling. Grunden er meget 
simpel: virksomheden vil ikke risikere at 
bidrage til fl ere multiresistente bakterier 
på længere sigt. Argumentet for at bruge 
denne teknologi er, at sølv-ioner er bak-
teriedræbende og forhindrer bakterier i 

at formere sig. Det problem der kan være 
på langt sigt er, at bakterierne simpelthen 
kan blive resistente overfor ionerne, og 
derved bliver der skabt endnu en art af 
multiresistente bakterier, der er proble-
matisk at bekæmpe. Hudevad har i ste-
det for at risikere mere resistens valgt at 
fokusere på designet, så bakterierne slet 
ikke får muligheden for at ophobe sig.

Lavere vandindhold – til gavn for 
både patient og miljø

Når man installerer varmekilder i sund-
hedsinstitutioner, er komfort en stor del 
af overvejelserne. Det handler om at 
skabe det bedst mulige indeklima for pa-
tienten, men det kan være en udfordring 
med så mange forskellige individer, der 
skal benytte det samme lokale. Den 
kan løses ved brug af radiatorer med 
lavt vandindhold. Når vandindholdet er 
lavt, kan temperaturen hurtigere tilpas-
ses, idet mindre vand tager kortere tid at 
varme op. Derudover er der et miljøven-

ligt aspekt, der også er taler for mindre 
vand, da det betyder, at mindre energi 
skal bruges på at varme vandet op.

Patienternes oplevelse

Hudevad kan naturligvis ikke redde ver-
den med radiatorproduktion, og det er 
derfor, vi værdsætter FSTA netværket og 
deltager ved årskonferencen 2017. Igen-
nem det gode samarbejde kan vi dele 
viden, få nye ideer, og trække på erfarin-
ger fra andre medlemmer. Alt sammen 
er væsentlige parametre i forhold til at 
forbedre livskvaliteten og hospitalsople-
velsen hos patienterne. Udviklingen på 
sundhedsområdet omkring innovation 
og nytænkning af designløsninger acce-
lererer med raketfart, og det er Hudevad 
og Hudevad Care stolte over at være en 
del af.
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Aktiv kontrol forebygger 
MRSA spredning

Over tid har opmærksomheden på be-
tydningen af rengøring ændret sig. De 
sidste 10-15 år har fokus været intensi-
veret bl.a. på grund af den øgede fore-
komst af resistente mikroorganismer. 
Samtidig er opmærksomheden i infekti-
onshygiejniske sammenhæng i stigende 
grad blevet rettet mod kontaktpunkter 
(berøringspunkter). Sideløbende har 

der været intensiv fokus på håndhygi-
ejne, men efterlevelsen blandt persona-
let er ikke fuldstændig.

Men kan forekomst af mikroorganis-
mer på overflader i miljøet være årsag til 
infektion? Det diskuteres stadig i littera-
turen, i hvilken udstrækning infektioner 
kan dokumenteres at stamme fra hospi-
talsmiljøet. Et prospektivt studie påviste 
en effekt af daglig rengøring af kontakt-
punkter på graden af kontaminering med 
methicillin-resistente Staphylococcus 
aureus (MRSA) samt forekomsten af 
MRSA-infektioner. Et andet studie vi-
ste, at et langvarigt udbrud med MRSA 
kunne standses ved at ændre og inten-
sivere rengøringen, og det samme gjaldt 
et studie med fald af forekomsten af van-
comycin-resistente enterokokker (VRE)

Nye teknologier

Med en øgede opmærksomhed på ren-
gøring er der også kommet et øget krav 

om kvalitet og kontrol. Der efterspørges 
en kontrol der umiddelbart kan vise om 
resultatet er acceptabelt, idet mikroorga-
nismerne og dermed smitterisikoen i sig 
selv er er usynlige. Der er i de seneste år 
arbejdet med nye teknologier, som med 
succes er anvendt i fødevareproduk-
tionen, men det kan stadig diskuteres, 
hvordan resultaterne skal fortolkes, når 
de anvendes i sundheds- og plejesekto-
ren.

Rengøringen i sundheds- og pleje-
sektoren opfylder således flere formål, 
primært at fjerne smitstof, der befinder 
sig på overfladerne og dermed hindre 
og forebygger spredning af mikroorga-
nismer, der kunne fremkalde infektioner. 
Desuden medvirker rengøringen til ved-
ligeholdelse og pleje af inventar, vægge, 
gulve og lofter. Endelig er en tilfreds-
stillende rengøringskvalitet med til at 
fremme sundheden for både patienter, 
borgere, personale og pårørende, sam-
tidig med at det kan øge den æstetiske 
oplevelse, trygheden og indeklimaet.

Kvalitetssikring

Ved MRSA udbruddet på Næstved Sy-
gehus var det sygehusets egen interne 
kontrol, der opdagede tilfældene af 
MRSA, og det er ikke første gang, at en 
neonatalafdeling får konstateret MRSA i 
Danmark. Det er derfor utrolig vigtigt at 
have en kvalitetssikring af rengøringen 
på plads, så unødig smittefare undgås. 
Dette kan foregå ved egenkontrol (ren-
gøringsmedarbejderen), intern kontrol 
ved rengøringsafdelingens/ -firmaets 
controller, intern kontrol ved anden per-

AF HELLE VEJRUP, AREA MANAGER,  

SSI DIAGNOSTICA A/S

Kontrol med podepind 
på udvalgte områder 
og udstyr
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HYGIEJNE

son i organisationen, fx hygiejnesygeple-
jerske, eller ved ekstern kontrol.

Det bør endvidere overvejes, hvor 
mange ressourcer der skal allokeres til 
kontrollen sammenlignet med selve ren-
gøringsopgaven, da det desværre har 
vist sig at det er nødvendigt med stort 
fokus på kontrol, af om der er rent og fri 
for sygdomsfremkaldende bakterier.

Den mikrobiologiske kontrol kan 
ifølge NIR ”For Rengøring i Hospitals- og 
Primærsektoren, herunder Dagtilbud og 
skoler” foretages som en kvantitativ/kva-
litative metode hvor der kan tages aftryk 
fra overflader ved hjælpe af dipslides, 
aftryksplader eller podning af et forud-
bestemt areal.

Herefter kan antal kolonidannende 
enheder (CFU) pr. cm2 udregnes, lige-
som der kan ses efter udvalgte mikro-
organismer, fx Staphylococcus aureus, 
eller specifikke mikroorganismer i for-
bindelse med udbrud eller projekter, fx 
MRSA, VRE eller C. difficile.

Dipslides anvendes ofte hvor græn-
seværdierne per afprøvningssted skal 
være ≤2,5 CFU/cm2 og Staphylococcus 
aureus <1 CFU/cm2. Dipslides fås med 
to forskellige typer af agar på de to sider, 
hvilket gør at der kan undersøges for et 
totalt kimtal på den ene side og fx gær- 
og svampe på den anden side.

For kontaktplader med 55mm Ø 
(=23,7m2) modsvarer 2,5 CFU/cm2 ca. 

60 CFU/plade og 1 CFU/cm2 ca. 24 
CFU/plade.

Ved podning af et forudbestemt areal 
fx 10 x 10 cm anvendes en podepind 
med neutralisering buffer, der stryges 
over arealet hvorefter den sættes tilbage 
i bufferen. Herefter dyrkes væsken på 
en ønsket agarplade, der evt. kan være 
selektiv for MRSA eller andre sygdoms-
fremkaldende bakterier.

Anbefalingerne vedrørende mikrobio-
logisk renhed er på overflader og gen-
stande defineres således:
•  Total antal CFU bør være <2,5 CFU/ 

cm2

•  Staphyloccus aureus må ikke fore-
komme på rengjorte overflader

Ved udbruddet på neonatalafsnittet på 
Næstved Sygehus var det kontaktplader 
fra SSI Diagnostica der blev anvendt til 
lynhurtig ”opklaring” af MRSA udbrud-
det. Sygehuset foretager rutinemæssige 
kontrol og overvågning af udvalgte loka-
ler og afsnit og de ved, at det er ekstremt 
vigtig at frekvensen af kontrollen afpas-
ses i forhold til hvad de enkelte lokaler 
anvendes til samt hvordan og hvor ofte 
de bruges, således at en mikrobiologisk 
forurening opdages i tide, så der straks 
kan sættes ind med forebyggende tiltag.

Kilde: NIR Rengøring CEI 1. udgave 
2015

Vækst af MRSA bakterier på 
en blodagarplade

Vækst af bakterie efter udpodning  
på en agarplade

Kontaktskål til aftryk på overflader

Dipslide til aftryk og  
neddypning i væsker
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PRODUKTIVITET

Øget effektivitet i sygehus-
væsenet er nødvendigt
Effektivitet og produktivitet i sygehusvæsenet rummer mange elementer og vinkler omkring f.eks. 
arbejdsprocesser, logistik, apparatur, bygninger, IT, teknologi og arbejdsmiljø. I mange år har det været 
et krav, at sygehusvæsenet skulle præstere årlige produktivitetsforbedringer på 2%. Og for de nye 
sygehusbyggerier er produktivitetskravene endnu højere. Mange gode initiativer er allerede sat i gang, men 
der skal flere og smartere løsninger til. På et seminar i maj spørger vi derfor: Kan vi sætte mere turbo på?

AF CLAUS FABRICIUS OG MICHAEL MØLLER, 

ALECTIA

Det er fornuftigt nok at knytte krav om 
effektivitet og produktivitet til massive 
investeringer i sygehussektoren. Men 
det er vigtigt at holde sig for øje, at 
produktivitet og effektivitet ikke er det 
samme. Produktiviteten er et udtryk for 
den nytteværdi, vi får ud af en given ind-
sats, mens effektivitet måler på det, vi 
opnår med en given indsats. Men er det 
nu den rigtige indsats?

Kan kvalitet og effektivitet 
kombineres?

I den senere tid har der været fokus på, 
at kvalitet i højere grad skal spille en 
rolle. Den enkelte patient og borger skal 
mærke og oplev en effekt, så begrebet 
”værdibaseret styring” giver mening og 
betydning, da det giver mere mening 
at fokusere på effekten af ”værdibase-
ret styring”. fremfor kvantitet. Det bør 
ikke være et mål i sig selv at producere 
flest mulige behandlinger i sundhedsvæ-
senet? Men er det den rigtige behand-
ling, der bliver valgt? Og det giver ikke 
mening at de ”varme hænder” bruges til 
logistikopgaver, såsom vareopfyldning, 
bestilling af varer m.v. Dette for blot at 
nævne et par eksempler på områder 
hvor der kan optimeres.

På seminaret den 31. maj 2017 sætter vi 
spot på forskellige tilgange og eksempler 
i forhold til fortsat at kunne effektivisere 
hospitalsområdet – ligesom vi præsente-
rer forskellige holdninger til begrebet ”ef-
fektivitet”, metoder og tilgange.

Sundhedsplatformen i Region Hoved-
staden og Region Sjælland er et eksempel 

på et nyt IT-værktøj, der skal medvirke 
til at skabe et bedre og mere moderne 
sundhedsvæsen, og det på tværs af to 
regioner. Og oprettelsen af Center for 
Ejendomme i Region Hovedstaden er et 
eksempel på et organisatorisk tiltag, der 
gennem centralisering skal bidrage til 
kvalitet og effektiv anvendelse af ressour-
cerne og også hen ad vejen skabe stan-
darder og ”best practice”. På seminaret er 
begge eksempler med på agendaen.

Flyt til nyt – den afgørende 
planlægning

Når de nye sygehusbyggerier står fær-
dige og skal tages i brug, kræver det, at 
de bliver anvendt og udnyttet effektivt 
og sikkert fra start – både i forhold til rum, 
apparatur og udstyr samt personale. Og 
det kræver, at en lang række af indsatser 
og initiativer bliver planlagt, tilrettelagt 
og implementeret i god tid inden indflyt-
ning og ibrugtagning. En vigtig ting her 
er således hele flytteprocessen, og den 
kommer vi derfor ind på i en workshop.

Apparatur og udstyr skal naturligvis 
bidrage til klinisk kvalitet og effektivitet 
og er derfor en uvurderlig del af hospita-
lerne. Men hvorfor er det lige, at danske 
hospitaler har langt mere udstyr på ho-
spitalerne end f.eks. i Østrig? Vi har in-
viteret Siemens til at perspektivere over 
dette og øse af internationale erfaringer.

Potentialer i logistikken

Logistikken rummer store potentialer for 
effektivisering og kvalitetsfondsprojek-
terne nødvendiggør, at der skal arbejdes 
med det. F.eks. betinger nogle af de nye 
universitetshospitaler, at lager, lagersty-
ring og distribution af forbrugsartikler i 

større grad bliver koordineret, ligesom 
forsyning og distribution internt på ho-
spitalet langt hen ad vejen automatise-
res. Nogle regioner har bevæget sig mod 
koordineret og centraliseret lagerstyring, 
andre har endnu ikke en strategi på områ-
det. Ofte bliver der anvendt unødige res-
sourcer på indkøb, disponering, lagersty-
ring og lagring lokalt. Opgaver der med 
fordel kunne koordineres på regionalt og 
nationalt plan. Der er stort potentiale i at 
minimere lagrene, lokalt på afdelingerne, 
på hospitalerne såvel som på regionsni-
veau. Hør nærmere om, hvor vi står i dag, 
hvor bevæger vi os hen og hvorfor der er 
så store strukturelle forskellige i logistik-
ken i sundhedsvæsenet sammenlignet 
med f.eks. dagligvaremarkedet.

Den menneskelige faktor

Hospitaler er medarbejderintensive, og 
den ubetinget største udgift på et hospi-
tal er lønninger. Det siger derfor sig selv, 
at vi bør indtænke forandringen omkring 
personale, roller, kultur og arbejdspro-
cesser i de aktuelle kvalitetsfondsprojek-
ter, hvis de skal lykkes. I fremtiden bliver 
der i langt højere grad fokus på at auto-
matisere, standardisere og på at bruge 
”de varme hænder” mere målrettet mod 
patienterne. Igen synes det at være sund 
fornuft, men hvordan får vi overblik over 
gevinstpotentialerne? Og hvordan sikrer 
vi os at få alle med? I en workshop kan du 
se, hvordan man gennem en simulering 
af arbejdsprocesserne ved forskellige 
scenarier kan danne sig et overblik f.eks. 
flaskehalse og potentialerne ved foran-
dringerne, ligesom vi får psykologens 
indfaldsvinkel til dette.

Vi håber at se dig på vores seminar i 
Virum den 31. maj 2017.



Olympus’ systematiske fremgangsmåde til dekontaminering af endoskoper tilbyder alle de løsninger, du har brug for 
til at dække hele arbejdscyklussen, fra den ene patient til den næste. Fra transport til automatiseret dekontaminering, 
fra opbevaring til dokumentation – du kan stole på et ensartet, avanceret koncept, som prioriterer endoskophygiejne 
og patientsikkerhed. Som konsekvent videreudvikling af ETD-maskiner giver ETD Double fra Olympus for første gang 
mulighed for korrekt rumlig adskillelse af ren og uren side.

Dette nye koncept er beregnet til:
 · Optimering af arbejdsgangen
 · Levering af hygiejneresultater på højeste niveau
 · Sikring af dine patienters og ansattes sikkerhed
 · Beskyttelse af følsomme, high-tech endoskopinstrumenter
 · RFID baseret endoskop- og brugersporing

Tempovej 48-50, 2750 Ballerup  |  Tlf. +45 44 73 47 00 |  fax +45 44 73 48 01 |  www.olympus.dk |  kontakt@olymupus.dk

ETD DOUBLE
Optimal endoskop dekontaminering

11
15

7

ODK ETD Double A4_3.indd   1 30.01.2015   09:45:31



12   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 3

DIGITALISERING

Digital sagsbehandling giver 
effektiv vedligeholdelse og 
ubekymret sundhedspleje
Dialysemaskinerne på Dialyse Centeret i Groningen, Holland, redder patienternes liv hver dag. 
Vedligeholdelse af disse maskiner er helt bogstaveligt et spørgsmål om liv og død. Det er derfor, at den 
tekniske afdeling har struktureret og digitaliseret alle vedligeholdelsesaktiviteter. ”Selvfølgelig er det meget 
nyttigt for ledelse og revision, men du gør det i virkeligheden for dig selv og patienterne. Du ved, at du ikke 
må glemme noget.”

AF NIEK STEEENHUIS OG BETINA SNEATH

”Kan du se forskellen?” Harry Hone-
becke holder to glas vand op. Han har 
lige fyldt dem op fra to forskellige vand-
haner der er tilkoblet vandbehandler-
maskinen vi står ved siden af. Et glas er 
krystal klart og det andet glas er knap så 
klart. ”Det er det vand vi alle drikker der-
hjemme hver dag. Den klare væske er 
hvad du får, når du grundigt filtrerer van-
det fra hanen: Det er ren H2O. Men ren 
H2O er for ætsende for den menneske-

lige krop, så efter vi har filtreret vandet, 
tilpasser vi det med en kontrolleret dosis 
af andre stoffer. På den måde sørger vi 
for, at det vand der bruges til dialyse er 
sikkert.”

Når korrekt vedligeholdelse er et 
spørgsmål om liv eller død

Harry Honebecke er tekniker på Gro-
ningen Dialyse Center. Han og tre andre 
deler ansvaret om at opretholde de over 
hundrede nødvendige behandlinger 
der er på alle maskinerne, der leveres 

på centeret og i patienternes hjem. De 
udfører vedligeholdelse af udstyret på 
dialysecenteret der ligger i nærheden 
af Groningen Universitetshospital. Det 
drejer sig bl.a. om vandbehandlingsan-
lægget og over hundrede dialysemaski-
ner – samt udstyret på flere af sundheds-
centrene i hele regionen. ”Patienternes 
liv afhænger af dette udstyr,” siger Ho-
nebecke. ”De skal have dialysebehand-
lingen tre gange hver uge i fire timer af 
gangen, længere hvis de får behandlin-
gen i eget hjem. Disse behandlinger er 
udmattende, men patienterne kan sim-
pelthen ikke overleve uden.” Så korrekt 
vedligeholdelse af alt udstyr er virkelig 
et spørgsmål om liv og død og det udgør 
også kvaliteten af behandlingen. Vandet 
skal være helt rigtigt, maskinen skal virke 
korrekt og strømafbrydelser skal forhin-
dres for enhver pris.

Excel-lister og kalendere 

For at holde styr på alle vedligeholdelses-
opgaverne havde teknikerne en masse 
administrativt arbejde, før de indførte 
TOPdesk. ”Der var mange lister,” siger 
Hornebecke. ”Vi havde flere opteg-
nelser af udstyr, der blev arkiveret i et 
skab et sted. Og for hvert stykke udstyr 
havde vi et Excel-ark til at holde styr på 
den løbende vedligeholdelse.” ”Udover 
Excel-arkene brugte vi også en kalender 
til samme formål” tilføjer Honebeckes 
kollega Richard van Veen.

Honebecke: ”At holde styr på det hele 
på en gang var et rigtig stort problem. 
Vedligeholdelse for det mest kritiske ud-Richard van Veen and Harry Honebecke are technicians at the Dialysis Centre in Groningen
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DIGITALISERING

styr såsom dialysemaskinerne og vand-
behandlingsanlægget var gode, men det 
var svært at finde de relevante informati-
oner for det ikke-kritiske udstyr. Listerne 
indeholder ikke et simpelt overblik over 
hvilke opgaver der skulle udføres. Man 
skulle altid gå igennem alle de forskellige 
lister for at finde ud af, hvor i opgaven 
man befandt sig, og om der var noget 
man skulle følge op på. Nogen gange 
udførte vi den samme opgave to gange.”

Aftaler, spørgsmål og ambitioner

Til sidst begyndte situationen at påvirke 
vores arbejde. Dels fordi ledelsen øn-
skede mere indsigt i organisationens 
aktiviteter, såsom hvilket udstyr der var 
tilgængeligt, hvornår det skulle vedlige-
holdes eller udskiftes. Derudover betød 
den juridiske aftaleopfølgning, en stren-
gere kontrol, hvor revisorerne ville kon-
trollere om sundhedsorganisationerne 
holdt styr på udstyrets livscyklus.

De organisationer der ikke kan bevise 
dette, risikerer at miste deres certifice-
ring.

Men mere vigtigt, Honebecke og van 
Veen havde selv ambitioner om at skabe 
et bedre overblik til at udføre deres ar-
bejde på bedste vis. Van Veen giver et 
eksempel: ”Når en af os var syge, ville 
kollegaerne oftest ringe til mig for at sige, 
at denne person havde lovet at reparere 
noget, men at han ikke havde gjort det. 
Jeg ville ikke have nogen idé om hvad 
de talte om, hvilket selvfølgelig ikke var 
særligt professionelt. Du ønsker ikke at 
genere kunderne med problemer internt 
i afdelingen.”

OPSKRIFTEN PÅ SUCCES I  DETTE DIALYSECENTERS TEKNISKE AFDELING:

•  Næsten alle planlagte sager indsendes via online Selvbetjeningsportal. Hver gang en kollega ringede eller kom ind i afdelin-
gen, bad det tekniske personale dem venligt om at oprette en sag, så det blev en vane. Nu skal det tekniske personale blot 
linke sagen til den rigtige maskine.

•  Den tekniske afdeling har gennemført årlige procedurer for forebyggende vedligeholdelse. Disse opgaver tilføjes automatisk 
til opgavelisten på det rigtige tidspunkt, herunder en beskrivelse af, hvad der skal kontrolleres. Nogle maskiner skal kontrol-
leres dagligt såsom vandbehandlingsanlægget, hvor andre skal tjekkes hver måned eller år.

•  Hver morgen har den tekniske afdeling et kort møde for at gennemgå og dele opgaver for dagen: Hvilke sager er kommet 
ind, skal der deles viden om de eksisterende sager, hvem udfører vedligeholdelsesopgaverne og hvor?

•  Hver uge er en medarbejder på vagt 24 timer i døgnet. Denne person holder øje med indgående sager og i nødsituationer 
kan der ringes, så de tre andre ikke behøver at bekymre sig om dette. Denne person udfører også ugens tilbagevendende 
kontrol.

•  Lige efter en medarbejder afslutter en vedligeholdelsesopgave, opdaterer de sagens relevante oplysninger: De udfylder for-
mularen digitalt og lukker sagen. At sagsbehandle digitalt kræver disciplin. Men med fokus og engagement fra starten har de 
sikret at systemet altid er opdateret.

Smid kalenderen væk

For to år siden begyndte Honebecke og 
van Veen at implementere TOPdesk for 
at have en digital registrering af plan-

lagt vedligehold. De var meget tilfredse 
med systemet, men deres kollegaer var 
skeptiske i starten. Van Veen: “Vi og 
TOPdesk-konsulenten arbejdede hårdt 
for at vise dem fordelene. Vi havde en 



14   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 3

HASSELLUNDEN 11A  ·  DK-2765 SMØRUM 
TLF. 45 95 04 10 · WWW.BUHL-BONSOE.DK

Renrumspaneler fra  
Fischer Messtechnik

> Transmittere til   P, temperatur  
 og fugt  

> Antiseptiske og nemme at rengøre

> Farven på displayet ændres  
 ved bl.a. advarsler og alarmer

> Kundetilpassede løsninger

> Robuste, præcise med stabile  
 og langtidsholdbare sensorer

Skal dit renrum beskyttes mod  
partikler eller holdes under en  

bestemt temperatur eller fugtighed? 

DIGITALISERING

masse samtaler og vi brugte et testmiljø 
for at vise, hvordan det ville gøre deres 
arbejde lettere.”

Digitaliseringsprocessen var ikke altid 
let indrømmer van Veen: “Vi ønskede at 
slippe af med den gamle kalender, men 
folk ville simpelthen ikke stoppe med at 
bruge den. Lige efter vi havde besluttet 
vi ikke skal bruge den længere, skrev 
en kollega en aftale i den. Vi havde ikke 
skjult den eller gemt den væk et sikkert 
sted. Vi smed den faktisk ud. Det er vig-
tigt at have opbakning til planen, men 
nogle gange er du nødt til at tage beslut-
ningen: Det er tid til en forandring nu.”

Nemmere outsourcing, 
onboarding og overførsel

Den tekniske afdeling har nu arbejdet 
med det digitale system for vedligehol-
delsesarbejdet i over et år. Kollegaer ind-
sender nu sagerne for deres udstyr on-
line og sagerne behandles digitalt af den 
tekniske afdeling. De arbejder med fore-
byggende vedligeholdelsesplanlægning, 
og planlagte opgaver bliver automatisk 
vist på afdelingens liste på det rette tids-

punkt. Van Veen har bemærket, at denne 
digitalisering har ført til en bedre indsigt 
i afdelingens arbejde. “Vi kan se præcis, 
hvad vi bruger vores tid på. Det er også 
lettere at se, om vi har brug for, at have 
noget arbejde outsourcet, på grund af 
travlhed.

Digitaliseringen har også gjort det 
nemmere at overføre arbejdsopgaver 
til en anden kollega. De benyttede sig 
af dette næsten øjeblikkeligt efter TOP-
desk blev implementeret. Van Veen ”I 
2015 gik vores team fra fi re personer ned 
på tre. Heldigvis var vi allerede oppe og 
køre med TOPdesk, så vi havde indsigt 
i den fjerde persons ansvar, og kunne 
nemt overføre opgaverne til andre team-
medlemmer.” I slutningen af sidste år 
blev et nyt medlem ansat i teamet. ”Han 
faldt til meget hurtigt fordi al den infor-
mation han havde brug for allerede lå i 
TOPdesk og det var nemt og lige til at 
fi nde.”

Et afslappet arbejdsmiljø

Honebecke og van Veen bruger ofte 
ordet ”afslappet.” Honebecke: ”TOP-

desk har været en fantastisk hjælp. Det 
gør hele arbejdsprocessen meget mere 
afslappende.” Van Veen: ”Vi har altid et 
overblik over hvilke opgaver der stadig 
er åbne. Og fordi alle planlagte vedlige-
holdelsesopgaver er registreret, ved du 
at arbejdsopgaverne automatisk kommer 
til syne i din opgaveliste.”

”Selvfølgelig går tingene ikke altid 
perfekt,” tilføjer Honebecke, ”men i det 
mindste er vi nu klar over, hvad der går 
galt. Og det er nemmere at afgøre, hvor-
for der ikke er gjort noget endnu.”

Når arbejdsmiljøet er mere afslappet 
er der mindre forvirring i folks bevidst-
hed og kalendere. Van Veen ”Vi ved at 
der er taget hånd om de grundlæggende 
opgaver, så vi kan fokusere på andre 
ting. For eksempel skiftede vi til en ny 
type dialysemaskine sidste år. Det tog en 
masse tid såsom: at afsøge de forskellige 
muligheder, modtage tilbud, købe ma-
skinerne og listen fortsætter. Du er nødt 
til at dokumentere hvert skridt du tager 
og vi har meget mere tid til at udføre 
disse opgaver nu.”
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COMMISSIONING

Derfor bør Commissioning være en del 
af ethvert sygehusbyggeri
Commissioning er i sin brede forstand en sluttest, der afgør, om de tekniske krav bygherren har opstillet bliver overholdt. Men det 
er langt fra den fulde historie om de potentialer Commissioning indeholder. Commissioning er en proces, hvor vi som entreprenø-
rer allerede fra tilbudsfasen arbejder med, hvordan vi afleverer et byggeri, der fungerer fra dag ét.

AF MICHELLE STAFFENSEN, MT HØJGAARD

I opførelsen af store komplekse bygge-
rier er en af de helt store udfordringer at 
sørge for, at de er klar til ibrugtagning, 
den dag de bliver afleveret. Det har ikke 
noget at gøre med, at det ikke er det, 
alle ønsker, men det handler om, at det 
i højere grad end tidligere er teknikken, 
der styrer showet. Kunsten består i at til-
passe byggeriets funktioner til de behov 
slutbrugerne har, og at få de tekniske in-
stallationer til at fungere fra dag ét. Her 
kommer Commissioning ind i billedet.

Tidlig afsøgning af grænseflader

I begyndelsen af 2017 afleverede MT 
Højgaard, i en totalentreprise, Ny Psy-
kiatrisk Afdeling i Vejle. Byggeriet er 
et OPP-Projekt og den efterfølgende 
drift- og vedligeholdelse varetages i en 
25-årig periode af driftsselskabet, der 
ejes ligeligt af MT Højgaard og DEAS. 
Allerede i tilbudsfasen blev det tydeligt 
for os, at det ville kræve en teknisk kyn-
dig maskinmester at styre os sikkert mod 
afleveringen af et velfungerende byg-
geri med tilfredse brugere. Projektchef 
Jens Abildgaard Holm stod i spidsen for 
det tekniske team, der bestod af tre ma-
skinmestre med baggrunde inden for el-
teknik, VVS og ventilation. Det var unikt 
for projektet at have den tilgang til Com-

missioning-delen, og fra starten blev der 
lagt vægt på at afsøge grænseflader på et 
tidligt tidspunkt. Når det kommer til de 
tekniske installationer, kan det somme 
tider være svært at gennemskue, om det 
er VVS’eren, elektrikeren eller en helt 
tredje, der skal i spil, men når grænsefla-
derne mellem entrepriserne og teknik-
ken er undersøgt på et tidligt tidspunkt, 
bliver det lettere at afkode, hvem der 
skal leverere hvad hvornår. Vores unikke 
Commissioning-tilgang til Ny Psykiatrisk 
Afdeling i Vejle betød samtidig, at drifts-
selskabet fik et projekt med meget færre 
ubekendte, fordi de havde været invol-
veret i hele processen.

Optimering, gennemsigtighed og 
budgettering

Undervejs i byggeprocessen handlede 
Commissioning-processen primært om 
at finde ud af, hvordan vi kunne optimere 
byggeriet med henblik på den efterføl-
gende drift af den psykiatriske afdeling. 
Vi har i samarbejde med driftsselskabet 
diskuteret alt fra valg af materialer og 
funktioner til levetider. Det er vigtigt, at 
løsningerne er energirigtige, langsigtede 
og ikke altid bare de billigste løsninger. 
Det kræver, at parterne tænker driften 
ind i byggeriet og i det hele taget tænker 
totaløkonomisk. Undervejs i processen 
fandt vi eksempelvis en besparelse på 
200.000 kroner på anlægsdelen. Det er 

umiddelbart ikke en stor besparelse på et 
byggeri til flere hundrede millioner kro-
ner, men besparelsen betød, at der sam-
tidigt kunne spares 1,5 millioner kroner 
på den efterfølgende drift af afdelingen 
– og så begynder det at være rigtig sjovt 
for alle parter. Ud over besparelserne har 
vi haft en løbende dialog om, hvordan 
vi har kunnet skabe det bedst tænkelige 
udgangspunkt for en værdiforøgelse 
på byggeriet. Det tætte samarbejde har 
samtidig sørget for, at vi har kunnet til-
passe dokumentationen til driftsværktøj-
erne løbende, hvilket har gjort overdrag-
elsen en hel del lettere.

God tid til mangelgennemgang

Et halvt år inden vi skulle aflevere nøg-
lerne, begyndte vi allerede at lave mangel-
gennemgange og teste teknikken på det 
nye byggeri. Det kan være en udfordring, 
at lave mangelgennemgang, og specielt 
hvis man skal gøre det i seks måneder. 
Derfor var det heller ikke uvant at høre ud-
sagn som: ”De er jo idioter. Det er alt for 
tidligt. Vi er jo slet ikke klar endnu, og der 
er lang tid til, at vi skal aflevere”, men alt 
skulle vendes, drejes og måles. Den grun-
dige mangelgennemgang har i den grad 
været medvirkende til, at vi kunne aflevere 
en Ny Psykiatrisk Afdeling i Vejle, som var 
klar til, at medarbejdere og brugere kunne 
flytte ind i et velfungerende hus man dagen 
efter, afleveringen havde fundet sted.
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Bestil inspektion af 
kloakken og undgå et 
økonomisk chok
AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Udgiften til kloakrenovering kan eks-
plodere ud af alle proportioner, så det 
risikerer at blive en kæmpe udgift, hvis 
hospitalerne lader kloakkerne passe sig 
selv. Der er meget store besparelser at 
hente ved at få overblik over afløbenes 
tilstand og få dem renoveret inden det er 
for sent.

Første skridt er at få foretaget en grun-
dig TV-inspektion. Per Aarsleff A/S er 
førende i at udarbejde præcise, detalje-
rede og let forståelige tilstandsrapporter, 
der umiddelbart kan bruges i budgetlæg-
ningen, mener salgsleder Henrik Kjær fra 
virksomheden:

– Mange kan lave TV-inspektioner, 
men det ender typisk i en kæmpe stak 
uforståelige rapporter. Bliver disse data 
ikke brudt ned til noget forståeligt, bliver 

de ikke brugt til noget. De giver kun et 
kendskab til, at det måske ikke er så godt 
med kloakkerne som det burde være.

Vi bearbejder vore data ud fra samme 
kriterier som forsyningsselskaberne. Det 
er DANVAs kriterier for, hvordan klo-
akledninger skal gradueres i forhold til 
tilstand. Kunden får en meget forståelig 
rapport, hvor rørledninger er markeret i 
rød, gul og grøn alt efter hvor kritisk til-
standen er.

Prioriteringen bliver meget nemmere 
og faktabaseret, så hospitalernes tekni-
ske afdelinger slipper for at forholde sig 
mere til det. Tilstandsrapporten indehol-
der samtidig et økonomisk overslag over 
investeringsbehovet i en årrække frem.

Vi ved af erfaring, at der mange gange 
ikke afsættes penge til en renovering før 
tilstandsvurderingen foreligger. Des-
værre har hospitalerne generelt et me-
get lille fokus på kloakkerne selv om de 
udgør en enorm vigtig installation for at 

holde hospitalsmiljøet fri for bakterier og 
rotter.

Det er helt grotesk med rotteangreb 
på et sygehus i forhold til hygiejne, men 
rotter får mulighed for at komme ud af 
systemet, når rørene er stærkt tæret, på-
peger Henrik Kjær.

Kommer som stor overraskelse

I sygehussektoren har man spildevand, 
som er meget aggressivt. Den kemiske 
sammensætning giver en enorm slitage 
på rørene. Dialysevand kan således have 
stor indflydelse på, hvor hurtigt kloakrør 
bliver tæret op.

Hårdt medicinerede patienters efter-
ladenskaber har effekt på rørene, siger 
han.

– Tæringernes omfang kommer som 
en stor overraskelse for nogen. Vi ser 
stærkt tærede installationer, hvor fald-
stammer af støbejern kan være helt po-
røse af gennemtæring og kloakledninger 
under gulvene er tæret helt væk. Det 
samme gælder betonrørene i jorden.

Aarsleff har renoveret kloakker på et 
stort hospital, hvor installationerne er fra 
midten af 1980erne. Til trods for disse 
relativt nye rør, blev de angebet af urin 
og kemi.

Lynhurtig og nænsom renovering

En kloak kan renoveres på mange må-
der, men en af de mindst forstyrrende 
er opgravningsfri kloakrenovering med 
strømpeforinger, hvor en filtstrømpe væ-
det i kunstharpiks trækkes ind i kloakken, 
hvor den blæses op og hærder enten 
med varme eller lys.

Typisk sker det ved at damp ledes 
gennem rørene, men metoden er på 
grund af stærke lugtgener fra styren-
dampe mange steder helt uacceptabelt 
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på sygehusene. Aarsleff kan her tilbyde 
en både lugt- og dampfri foringsmetode, 
der tilmed er hurtigere.

I stedet for damp bruger Aarsleff LED-
lys til at hærde harpiksen. Installationen 
og hærdningen foregår så hurtigt, at hele 
operationen er overstået i løbet af en en-
kelt dag uden at der frigives sundheds-
skadelige afgasninger, oplyser virksom-
heden.

Nedetiden på afløbsinstallationerne er 
dermed så kort, som den kan blive med 
den eksisterende teknologi. Det gør re-
noveringerne lettere at beslutte for syge-
husene, der slipper for en masse logistisk 
bøvl med at rømme en hel afdeling for 
patienter, som er en stor udfordring.

Med den lysfølsomme og afgasnings-
fri kunstharpiks kan hospitalet fortsætte 
driften uden at personale eller patien-
terne generes. Ved et større udbud på 
et hospital, ønskede rådgiverne denne 

af tærede kloakledninger i hospitalssek-
toren. Hospitalerne skal tage hånd om 
dem for at undgå store, ekstra udgifter 
og besvær, fastslår han.

– Med blot 5 år i restlevetid kan en re-
novering blive en god forretning. Ved at 
lade stå til bliver der langt mere følgear-
bejde med at hugge gulve op, nedbryde 
installationsskakter etc. Det ændrer hele 
tidsperspektivet og får langt alvorligere 
konsekvenser for driften.

– Jeg vil vove den påstand det kan 
blive dobbelt så dyrt bare i direkte udgif-
ter til kloakrenoveringen, hvis man lade 
stå til. Følgeudgifter kan være abnorme, 
når dele af hospitalerne bliver ubruge-
lige i en periode mens arbejdet står på. 
Konsekvenserne virker nærmest uover-
skuelige.

Det er sjældent for sent, men mange 
får ikke lavet inspektioner, hvilket virker 
uforståeligt, men der går let prestige i at 
tilbyde flere sengepladser. Kloakker er 
der ikke prestige i, de er usynlige, men 
samtidig enormt vigtige.

Med en detaljerede og let forståelig 
tilstandsvurderinger baseret på fakta og 
ikke mavefornemmelser, kan hospita-
lerne budgettere investeringsbehovet 
10-15 år frem. Jeg har ikke set at andre 
tilbyde så detaljerede rapporter, så vi er 
nok førende, siger Henrik Kjær.

løsning i udbudsmaterialet, hvilket var 
medvirkende til at Aarsleff fik opgaven.

Stømpeforing har i forhold til tæthed 
og ældning samme karakteristika som 
plast rør. Blød filt imprægneres med 
kunstharpiks, typisk epoxy eller poly-
ester, som giver en hård, bastant og glat 
rørvæg med samme egenskaber som et 
nyt kloakrør af kunststof.

Dobbelt op plus følgeudgifter

Mange ældre hospitaler får nye funk-
tioner, de renoveres og udbygges, men 
langtfra alle får kloakkerne med. Der be-
finder sig ifølge Aarsleff stadig masser 
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Lægemidler kan fjernes 
fra hospitalsspildevand
Det er nu muligt at fjerne langt størstedelen af de lægemidler, der hidtil er løbet upåvirket gennem 
det kommunale renseanlæg og ud i vandmiljøet. Det sker ved hjælp af Krügers biofilm teknologi i et 
anlægskoncept, som Krüger A/S har udviklet og afprøvet på hospitaler og renseanlæg.

AF JESPER WITH

Danske sygehuse bliver stillet overfor 
stigende pres fra kommunerne om at be-
grænse udledningen af lægemidler, som 
ellers ender i vores vandmiljø og det er 
usikkert, hvad det betyder, når de miljø-
fremmede stoffer går ind i fødekæden.

Krüger har deltaget i flere forsknings-
baserede samarbejder og testet biofilm 
teknologien (kaldet Moving Bio Bed 
Reactor – forkortet MBBR) i forskellige 
opstillinger. Man har bl.a. testet et bio-
filmanlæg på Skejby Sygehus ved Aar-
hus – et af landets kommende supersy-
gehuse – og haft succes med at fjerne 
uønskede lægemidler. Metoden er 
testet som ”efterrensning” på det kom-
munale Viby Renseanlæg i Aarhus og 
senest har man afprøvet en hybrid løs-
ning på Herning Renseanlæg, hvor man 
har kombineret biofilm teknologien med 
traditionelle rensemetoder til hushold-
ningsspildevand.

Supersygehuse skal være klar til 
at rense

I Krügers biofilm teknologi vokser bakte-
rier på plastbærere, som svømmer rundt 
i spildevandet. Teknologiens store effek-
tivitet medfører et reduceret behov for 
efterfølgende kemisk iltning til at rense 
hospitalsspildevandet for miljøfrem-
mede stoffer.

– Man bygger nu store supersyge-
huse, men den optimale teknologi til 
rensning af hospitalsspildevand har ikke 
været udviklet og afprøvet, så det er det 
vi har gjort nu, siger Senior Procesinge-
niør Kim Sundmark fra Krüger.

I det afsluttede pilotprojekt Mermiss 
(Miljøeffektiv rensning af højpotente læ-

gemiddelstoffer i hospitals spildevand) 
har man på Skejby Sygehus vist, at det 
er muligt at udføre en lokal rensning på 
sygehuset før tilledning til kloakken ved 
hjælp af ny teknologi. Målet var at etab-
lere et rensekoncept for miljøfremmede 
stoffer, hvor der opnås høj miljøeffektivi-
tet samtidig med at løsningen er meget 
omkostnings- og energieffektiv. Man 
rensede på en delstrøm, hvor der blev 
renset 0,3 m3 i timen. Her var der særlig 
fokus på udledte stoffer fra kræft-, hjer-
tekar- og fertilitetsafdelingerne og for-
søget gik ud på at fjerne de lægemidler, 
som man har udpeget som problemati-
ske.

– Vi kan gøre det væsentligt bedre og 
billigere end alternative teknologier, så 
metoden har stor opmærksomhed, siger 
Kim Sundmark.

Det meste skylles ud hjemme 
hos borgerne

I Herning har Krüger lavet test med at 
bygge biofilm teknologien ind i selve 
anlægget i de eksisterende processer, 
mens man på Viby Renseanlæg har til-
føjet teknologien til slut efter sidste be-
handlingstrin.

– Det gav særligt gode resultater at 
placere den til slut, for her viste det sig, 
at det svært nedbrydelige stof diclofenac 
var fjernet helt, ligesom en række andre 
uønskede stoffer også var fjernet, siger 
Kim Sundmark.

Denne løsning er samtidig glædelig af 
økonomiske årsager, for det er langt billi-
gere at tilføje biofilm anlægget til sidst på 
et renseanlæg, end at skulle lave større 
ombygninger inde i eksisterende anlæg. 
Krüger konstaterede samtidig så gode 
resultater, at en ozonering af spildevan-
det efterfølgende eventuelt kunne ude-
lades. Det giver helt nye perspektiver, 

da metoden herved bliver meget billig i 
drift.

– Det er første gang et kommunalt ejet 
spildevandsanlæg afprøver metoden, og 
vi er meget begejstrede efter dette pro-
jekt, siger Niels Møller Jensen, der er di-
rektør i Herning Vand.

Da 96 pct. af lægemidlerne forventes 
at ende i toilettet i private hjem – den 
ambulante behandling bliver stadig 
mere fremherskende – giver det i høj 
grad mening at installere teknologien på 
de kommunale renseanlæg. I dag sker 
der fx også dialyse og kræftbehandling 
hjemme i folks stuer.

– Godt nok er der endnu ikke lovkrav 
om at rense for lægemidler, men det 
kommer utvivlsomt. Derfor har vi indledt 
et samarbejde med Region Midtjylland 
og Herning Kommune om det og en føl-
gegruppe har fulgt projektet, siger Niels 
Møller Jensen.

Aarhus Vand har afprøvet teknologien 
på et pilotanlæg på Viby renseanlæg. 
Her fortæller projektleder med ansvar 
for lægemidler hos Aarhus Vand, Karen 
Klarskov Møller, at man på et normalt 
renseanlæg fjerner 10 – 20 pct. af stof-
ferne diclofenac og venlafaxin, der er 
meget skadelige for vandmiljøet og på 
EU´s Watch List over uønskede stoffer.

– Men med biofilm teknologien fjer-
nede vi mere end 90 pct. af diclofenac 
og op til 50 pct. af venlafaxin. Begge er 
nogle af de vanskeligste stoffer at fjerne 
i renseanlæg med traditionelle rense-
processer aktiv slam proces, siger Karen 
Klarskov Møller.
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SPILDEVAND

STOR FLEKSIBILITET

En anden fordel ved biofi lm teknologien er, at anlægsopbygningen er fl eksibel og kan op- og nedskaleres efter behov. Koncep-
tet kan skaleres fra en vandmængde på f.eks. 750 m3 pr. døgn på et stort supersygehus til 25 m3 pr døgn på et lille sygehus, 
plejehjem eller et psykiatrisk bosted, hvor det også kan give mening at rense spildevandet selv. 

– Vores anlæg er robuste og fuldt automatiske, så der er begrænset behov for driftsfolk på små anlæg. Princippet er det samme 
om det er et stort eller et lille anlæg. Robustheden sikrer, at vi kan overholde den påkrævede afl øbskvalitet, siger Christina 
Sund, der er forretningsudvikler hos Krüger.

Derfor kan der vælges forskellige løsninger. Eksempelvis skal spildevand fra det kommende supersygehus DNV Gødstrup ledes 
i en separat ledning til renseanlægget i Herning. Her er mulighederne at bygge et separat anlæg for hospitalsspildevandet med 
biofi lm teknologien, at blande hospitalsspildevandet med det kommunale spildevand for rensning i et opgraderet eksisterende 
anlæg, eller at anlægge efterbehandling med biofi lm teknologi til rensning for lægemiddelsstoffer i det samlede spildevand lige 
før udledningen.

– Til gengæld viser et projekt i Region Nordjylland, at det også kan give mening at etablere egne nedskalerede renseanlæg med 
biofi lm teknologi på de mindre sygehuse. Her ville det blive meget dyrt at anlægge kilometer lange ledninger til renseanlæg-
gene eller at transportere spildevand med bil til nærmeste renseanlæg, siger Christina Sund.

En økonomisk og bæredygtig løsning
Ved at kombinere de biologiske processer med kemiske metoder som ozonering og aktiv kul, er det teknisk muligt at ned-
bringe koncentrationen af lægemiddelstoffer til under den såkaldte PNEC (Predicted No Effect Concentration). Det er et stort 
fremskridt mod mere bæredygtige hospitaler, at teknologien fjerner uønskede stoffer og er i stand til at rense spildevandet så 
godt, at en del af vandet kan genanvendes. Det mindsker samtidig behovet for vandindtag af drikkevand fra vandværkerne, så 
en ekstra gevinst er, at man sparer på grundvandsressourcerne.
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Simulering af patientforløb og 
arbejdsprocesser – Vejen til det 
optimale beslutningsgrundlag
AF SIMULERINGSSPECIALIST CHRISTIAN W. 

NØRREGAARD, ALECTIA, CWN@ALECTIA.COM

Udvidet beslutningsgrundlag

Sygehuse er blandt de dyreste og mest 
komplekse produktionsvirksomheder i 
verden. Derfor er beslutninger, der træf-
fes i forbindelse med både drift og op-
førelse af sygehuse ekstra kritiske. Når 
man står overfor at skulle opføre et nyt 
sygehus eller ombygge et eksisterende, 
er der en lang række beslutninger, der 
skal tages. Eksempelvis er der faktorer 
inden for logistikken, der vil påvirke drif-
ten af af hospitalet i mange år fremover. 
Hvor mange elevatorer skal der bruges? 
Er det lønsomt at bruge automatiserede 
køretøjer til at fragte varerne ud til afde-
lingerne, og hvor mange af dem skal man 
i så fald bruge?

Også indenfor de kliniske områder 
skal der tages beslutninger. Fælles for 
disse beslutninger er, at jo bedre og mere 
oplyst grundlaget for beslutningerne er, 
jo bedre et resultat vil man opnå. I de kli-
niske områder drejer det sig primært om 

følgende emner, som hver især er kriti-
ske for driften:
• Apparatur / udstyr
• Lokaler / funktioner
• Personale / vagtplanlægning

Disse kapaciteter er centrale, når der si-
muleres i forhold til patientforløb, even-
tuelt på tværs af specialer, enheder og 
sektorer.

Traditionelt bliver disse beslutninger 
taget på baggrund af udregninger i Excel 
eller lignende, og det er hér at et effektivt 
simuleringsværktøj kommer til sin ret. Si-
muleringsmodellen kan køre mange da-
ges drift igennem, og samle statistik om-
kring hvordan stokastikken påvirker den 
daglige drift, og hvilke spidsbelastninger 
der opstår.

Siden 2010 har ALECTIA’s logistikeks-
perter anvendt simuleringsværktøjer til 
at understøtte beslutninger til byggepro-
jekter – ikke kun til sundhedssektoren, 
men også til forskellige områder i indu-
strien. Når man vælger at understøtte 
et projekt med en simuleringsmodel, får 
man et betydeligt større og mere gen-
nemprøvet grundlag at basere sine be-
slutninger på. Koncepter som køteori, 
stokastik og varians bliver en del pro-
jektets beregningsgrundlag, og dermed 
bliver f.eks. flaskehalse nemmere at for-
udse og undgå. Man får også et stærkt 
visuelt værktøj til at fremme brugerind-
dragelsen på alle niveauer, herunder 
kliniske afdelinger, drift, byggeri, og ser-
vice funktioner.

Værktøjet

Den amerikanske software suite Flex-
Sim har været i konstant udvikling siden 
1993. Siden 2010 har ALECTIA løbende 
tilpasset softwaren og bygget moduler 
til simulering af f.eks. hospitalslogistik, 
genbehandlings-processer og klinisk 
drift. En simuleringsmodel i FlexSim kan 
binde driftsdata, styringslogik og byg-

ningstegninger sammen i et stærkt visu-
elt 3D miljø. Det sætter projektet i stand 
til at beregne kapaciteter og finde flaske-
halse, samt give et bedre grundlag for at 
kommunikere om løsningen.

Simuleringsmodellen

En simuleringsmodel er en virtuel efter-
ligning af virkeligheden. Hvis man for ek-
sempel skal teste logistikkonceptet på et 
sygehus, trækker man bygningstegnin-
gerne ind i modellen, og programmerer 
de enkelte områder som f.eks. varemod-
tagelse, sterilcentral, AGV-system og af-
faldshåndtering, så de matcher projek-
tets design. Herefter kan man begynde 
at måle hvor godt systemet arbejder i 
forhold til det forventede – For eksem-
pel om varerne kommer frem til tiden og 
hvor meget AGV-systemet belastes hen-
over døgnet.

Man kan bruge simuleringsmodellen 
til at eksperimentere og dermed afdække 
de konsekvenser, som forskellige beslut-
ninger vil have på driften. Hvis man f.eks 
reducerer antallet af automatiserede kø-
retøjer, kan det være at leveringssikkerhe-
den ikke længere lever op til det ønskede. 
Hvis man ændrer på tiderne for nogle va-
releverancer, så de ankommer om natten, 
kan det være at det vil have en gavnlig 
virkning på den overordnede drift, og at 
man man dermed kan nøjes med at fore-
tage en mindre investering i systemet. I 
en klinisk model kan man eksperimen-
tere med vagtplanlægning, så man finder 
den optimale personalesammensætning 
i forhold til den forventede belastning af 
afdelingen. Endvidere kan der analyseres 
og eksperimenteres i forhold til arbejds-
fordelingen mellem faggrupper, så som 
sygeplejersker, læger og sekretærer.

Det er også i denne fase, at den vi-
suelle del af modellen kan bruges til at 
skabe en fælles forståelse på tværs af 
faggrupper og skabe basis for en fælles 
forståelse og ejerskab.Figur 1: Traumekald på en akutmodtagelse



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 3   21 

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

LOGISTIK

Processen

Man kan inddrage simuleringsmodel-
ler i et projekt på mange måder. ALEC-
TIA bruger som regel en tilgang, hvor 
der afholdes en række arbejdsmøder, 
hvor man defi nerer hvad modellen skal 
analysere og have i fokus, og hvilke ty-
per resultater den skal levere. En af de 
vigtigste opgaver ved disse møder er, at 
klarlægge antagelser og sikre validiteten 
af data. Det er også ved disse møder, at 
brugerinddragelsen for alvor fi nder sted, 
og forskellige faggrupper kan komme 
med input til hvordan modellen bygges, 
og hvilke problemstillinger den skal fo-
kusere på.

Mens simuleringsmodellen bliver pro-
grammeret vil der typisk foregå en ind-

Hvis du vil høre mere om simulering 
eller deltage i vores seminar om 
”Effektivitet i sygehusvæsenet – kan 
vi sætte mere turbo på?” onsdag den 
31/5 i Virum, kan du kontakte Mic hael 
Møller på mcmo@alectia.com.

Figur 2: Vaskeborde på en sterilcentral

samling af de driftsdata, som skal under-
støtte modellen. Det kunne for eksempel 
dreje sig om ankomstprofi ler for de for-
skellige patientgrupper i en model, eller 
operations- og vagtplaner for en klinisk 
enhed.

Når modellen er færdigbygget og data 
er lagt ind, kan man begynde at køre de 
ønskede scenarier og dermed få den 

beslutningsstøtte, man har behov for i 
projektet. Herefter vil man ofte holde en 
afsluttende workshop, hvor de involve-
rede faggrupper kan få indsigt i hvordan 
deres fremtidige hverdag, inden for de 
områder som modellen dækker, kunne 
komme til at se ud. Endvidere vil der 
blive lavet rapport og videofi lm af visua-
liseringen.
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SUNDHEDS-IT

FRA PILOTPROJEKT TIL STOR SKALA: 

Hvordan undgår vi, at it-projekter 
i sundhedsvæsenet kuldsejler?
Et nyt forskningscenter for velfærdsteknologi i Aarhus sætter fokus på, hvordan lovende pilotprojekter 
bliver ved med at være lovende og brugbare, når de skal fungere hos borgere og sygehusvæsen.

AF ANDREAS G. JENSBY

TeleCare Nord er et telemedicinsk tilbud 
til borgere i Nordjylland med KOL. Erfarin-
gerne er indtil videre så gode, at projektet 
inden 2019 skal udrulles til hele landet.

Her begynder alarmklokkerne måske 
allerede at ringe hos nogen. For det er 
netop i den proces – fra lokalt forsøg til 
udbredelse i stor skala – at mange sund-
heds-it-projekter kuldsejler. Ofte ikke 
på grund af selve teknologien, men på 
grund af modsatrettede interesser, orga-
nisatoriske udfordringer, samarbejdspro-
blemer osv. Og ofte også pga. overopti-
misme. Mere om det senere.

Forskere på væggen

Det nordjyske TeleCare-projekt er blot 
ét eksempel på store sundheds-it-pro-
jekter, som forskere fra det kommende 
Welfare Technology Innovation Center 
of Excellence på Aarhus BSS – Aarhus 
Universitet overvejer at følge som fl uer 
på væggen. Den nye forskningsenhed 
starter op til sommer og sigter mod at 
blive et af de førende videnscentre for 
velfærdsteknologi i Danmark og sætte 
forskere sammen med praktikere og 
dem, som udvikler teknologien.

Med lektor Jeppe Agger Nielsen i 
spidsen vil forskerne fra Aarhus BSS’ In-
stitut for Virksomhedsledelse følge pro-
jekter á la TeleCare over tid og opsamle 
erfaringer:

”Der foretages i øjeblikket store inve-
steringer i velfærdsteknologi, hvor man 
ikke altid ved, hvad der kommer ud af 
det i den anden ende. Vi skal blive klo-
gere på værdiskabelsen, når små projek-
ter skal skaleres op: hvordan skal projek-
terne forstås, hvad kan vi lære af dem, 
hvilke problemer løber de ind i osv.”

Overoptimisme er en risiko

Jeppe Agger Nielsen er fagansvarlig for 
masterfaget ’It i sundheds- og plejesek-
toren: implementering og gevinstrealise-
ring’ og har set mange både vellykkede 
og knap så vellykkede projekter. Han 
peger på risikoen ved at tale de teknolo-
giske løsninger op som vidundermidler, 
der løser alle problemer og samtidig er 
billigere og bedre.

”Selvfølgelig skal der være en tro på 
teknologien, men visionerne skal ikke 
være ren ønsketænkning. Mange har 
hørt den overoptimistiske retorik før, og 
derfor kan det positive hurtigt vende sig 
til noget negativt. Så vi vil også forske i, 
hvordan strategier og planer ”oversæt-

tes” og formidles hele vejen gennem 
projekterne, for det er vigtigt for at forstå 
værdiskabelsen eller mangel på samme,” 
forklarer han.

Kendt og ukendt territorium

Der fi ndes allerede en masse viden om, 
hvad ny teknologi gør ved organisatio-
ner, og hvilke udfordringer det kan give. 
Det nye for forskerne bliver at følge im-
plementeringen af velfærdsteknologi 
helt ud i stuerne til borgere, som f.eks. 
selv skal overvåge og rapportere deres 
sygdomme. Og samtidig kvalitetssikre 
viden om et område, hvor det går utro-
ligt stærkt.

”Som forsker er det utroligt spæn-
dende at følge et område i rivende udvik-
ling og generere viden, som vi kan bruge 
fremadrettet. Der sker mange ting, som 
vi ikke nødvendigvis kan belyse tilstræk-
keligt godt ud fra eksisterende modeller 
for projektledelse og forandringsledelse, 
så det håber vi at blive klogere på,” siger 
Jeppe Agger Nielsen.

Det er planen, at den nye viden også 
løbende skal bruges i undervisningen af 
studerende og i Aarhus BSS’ efteruddan-
nelser inden for it-ledelse og sundheds-
it.



• Levetid >50.000 timer
• Forventet tilbagebetaling (ROI) 3-4 år
• Ekstrem lav indbygningshøjde - 9 mm
• Hurtig og nem montage i DAMPA Clip-In bæreskinne
• Høj hygiejne - produceret i en vand- og støvtæt kassette

UDVIKLET OG DESIGNET TIL  
DAMPA® Clip-In Kassette loft

DAMPA ApS - 5690 Tommerup - 63 76 13 00 - dampa@dampa.dk - www.dampa.dk

DAMPA LED Clip-In
Integrationsvenligt lysarmatur



24   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 3

DESIGN

Gummigulvet som et 
funktionelt kunstværk
Positiv respons for  
noraplan lona

Stor og positiv respons på et nyt de-
sign – den nye gummibelægning no-
raplan lona fra nora systems har fået en 
fremragende modtagelse af brugerne. 
Gummigulvet, der med en innovativ 
teknologi åbner dørene for helt nye 
indretningsmuligheder, blev sidste år 
præsenteret på fagmesserne Architect@
Work i Berlin og Stuttgart. “De brugere, 
som jeg har præsenteret den nye be-
lægning for, var begejstrede“, beretter 
Palle Sunddal nora systems. “Gulvet var 
ligesom en af den amerikanske kunstner 

Jackson Pollock´s værker, der med sin 
Action Painting teknik har præget den 
abstrakte ekspressionisme “Arkitekterne 
roste også den vellykkede syntese af én 
farve og struktur.“ Dirk Oswald, produkt-
manager hos nora systems, føler at hans 
kreative udviklingstilgang er ”forstået” af 
brugerne: “Det nye gulv er opkaldt efter 
det spanske ord for lærred. Det formule-
rer fordelene ved noraplan lona klart og 
tydeligt. Basis dannes af gulvet og dets 
grundfarve, og med de forskellige desig-
nfarver kan arkitekten føre sine kreative 
idéer ud i livet – alt efter farvekombina-
tion og synsvinkel opstår der en meget 
forskellig rumvirkning.“

24 farver og et attraktivt look

Under produktionen af noraplan Iona 
skabes det ønskede design under vul-
kaniseringen, hvor en høj temperatur og 
et højt tryk – er med til at forme det at-
traktive look. Således lever noraplan lona 
både op til arkitektoniske og funktionelle 
krav. For også det nyeste medlem af no-
raplan familien består helt igennem af 
gummi. Derfor sker der ikke noget med 
det robuste gulv, når der skubbes gen-
stande rundt på det, som for eksempel 
senge eller madvogne på hospitaler el-
ler stole og borde i skoler. Derfor anbe-
fales det nye gummigulv også til stærkt 

Hospitaler bør ikke være tvungne til at ofre den æstetiske form til fordel for den kliniske funktion. noraplan lona er et nyt produkt, der kan 
opfylde de høje krav der er til patientområder, med et indtagende design.
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frekventerede områder inden for sund-
heds- og uddannelsessystemet samt an-
dre offentlige bygninger.

Derudover overbeviser noraplan lona 
med gummiets gennemprøvede produk-
tegenskaber, som god ergonomi, aku-
stik, og sundheds- og miljøvenlighed, 
igennem lave emissioner.

noraplan lona kan med sin stoflighed 
indgå i planlægningen af områder, hvor 
tilgangen til indretnings udtrykket er 
mindre institutionelt.

noraplan lona fås i standardsortimen-
tet i 24 forskellige grundfarver. De tolv 
neutrale grå, brune og beige nuancer 
suppleres med tolv attraktive accentfar-
ver. Således er der så godt som ingen 
grænser for indretningsfriheden. 

Du kan finde flere oplysninger på 
http://www.nora.com/dk

Kontakt nora systems for prøver, eller 
få besøg af en konsulent for info om for-
delene med et nora gummigulv.

nora systems
info-dk@nora.com

noraplan lona består helt igennem af gummi og anbefales derfor til stærkt frekventerede 
områder inden for sundheds- og uddannelsessystemet.

noraplan lona fås i standardsortimentet i 24 forskellige farver, 12 neutrale og 12 accent-
farver.

noraplan lona er fuldstændig fri for PVC, 
blødgører (phthalater) og halogener (klor), 
så børn kan være børn.



26   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 3

FLOWREGULERING

IMI skruer op for innovationen 
og gør flowregulering let
Styringer der sparer tid, penge og øger patientsikkerheden – Ingeniørvirksomheden IMI Hydronic 
Engineering har udviklet automatiske flowreguleringer der kan styres via CTS og mobilapps. Installation og 
drift bliver hurtig og enkel. Hospitalerne kan lettere styre hele flowet i køle- og varmeinstallationerne og 
optimere energiforbruget effektivt

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Nye automatiske, programmerbare flo-
wreguleringer fra IMI Hydronic Engine-
ering kan både billiggøre installationer, 
sikre bedre overblik over hele installatio-
nernes funktion, forenkle og billiggøre 
den efterfølgende drift samt ikke mindst 
styrke patientsikkerheden.

Reguleringerne kan også sikre et opti-
malt flow i de dele af installationerne, der 
bruges knap så meget, så de frygtede le-
gionella bakterier reduceres. Billiggørel-
sen skyldes blandt andet en hurtigere og 
mere simpel installation og regulering, 
fastslår virksomheden.

Selskabet IMI Hydronic Engineering er 
en international virksomhed der udvikler 
flowudstyr til blandt andet hospitalerne. 
IMI består af tre hovedbrands: IMI PNEU-
MATEX (trykhold & vandbehandling), 
IMI TA (indregulering & regulering) og 
IMI HEIMEIER (termostatisk regulering).

– Vor primære strategi er at lancere 15 
nye produkter om året i en konservativ 
branche, som har været vant til meget få 
nye produkter. Vi har påtaget os at være 
the innovatoren i branchen, siger adm. 
dir Michael Bonvang, der i maj 2016 til-
trådte fra en stilling som adm. dir. i Ho-
neywell A/S.

Han skal stå i spidsen for et team med 
Patrich Jørgensen og Preben Plehn i Jyl-
land samt Dennis Messmann og René 
Teilmann på Sjælland. Alle nye ansigter 
med undtagelse af Preben Plehn. Den 
1. april tiltræder Knud Hildebrandt des-
uden som teknisk leder.

Banebrydende produkt

På VVS-Messen i Odense vil IMI Hydro-
nic Engineering i slutningen af april præ-

sentere en ny, intelligent aktuator med 
tilhørende ventil TA-modulator, kaldet 
”TA Slider”, til meget præcis regulering 
af vandflowet i køle- og varmeflader.

– TA Slider har markant flere indstil-
linger end konkurrenternes. Vi har ud-
viklet vor egen aktuator til ventilen, så 
den udgør en homogen enhed med op 
til 200 indstillinger mod normalt kun 20-
30, siger Michael Bonvang, der mener 
produktet er banebrydende.

TA-Slider kan installeres på den halve 
tid af en traditionel aktuator. TA-Slider 
programmeres via en app eller BMS/
CTS anlæg. Teknikeren henter en gra-
tis app, HyTune, der virker både på iOS 
& Android. Appen kan indeholde flere 
programmer, der kan lave mere end 200 
konfigurationer pr. aktuator. Den er me-
get simpel at installere.

Når programmet er klart lægges det 
over i en dongle via Blutooth og pro-
grammer uploades via denne dongle. Nu 
kan teknikeren vælge at bruge donglen 
til at overstyre eller programmere aktua-
toren.

VVS-installatøren kan færdiggøre in-
stallationen, og når bygningen senere 
står klar indflytning, kan installationen 
straks sættes i drift.

TA-Slider kan placeres på en radiator 
eller under loftet på køle- og varmefla-
der. Den er ekstrem fleksibel og der fin-
des intet tilsvarende på markedet som de 
nye produkter fra IMI Hydronics, fastslår 
Michael Bonvang. 

Hospitalerne får som omtalt mulighed 
for let og enkelt at ændre typen af regule-
ring. De kan fremover centralt via deres 
BMS/CTS eller en Blutooth dongle kon-
figurere flowet uden at skulle ud til den 
enkelte aktuator og sætte gammeldags 
DIP switches. Det giver en hurtigere og 
mere fleksibel optimering af energifor-
bruget. I den Busstyrede version under-

støtter TA-Slider ModBus, KNX, og BAC-
net protokoller. Endvidere har TA-Slider 
programmerbare relæ-funktioner til brug 
åbningskontakter og 6-vejs ventiler.

En lang forhistorie

IMI Hydronic Engineering har hoved-
kontor i Schweiz, 12.300 medarbejdere 
og ca. 14 mia. kr. i omsætning. IMI er no-
teret på børsen i London og har ud over 
Europa også fabrik i USA. Selskabet har 
tre divisioner: IMI Hydronic Enginering, 
IMI Precision Enginering og IMI Critical 
Engineering.

TA er en forkortelse af den gamle, 
svenske virksomhed Tour Andersson, 
som blev etableret som ventilproducent i 
Sverige i slutningen af 1800-tallet og har 
været førende i mange år. Mange kender 
stadig virksomheden Tour Andersson og 
deres produkter selv om selskabet og 
dets knowhow for længst er blevet en del 
af IMI Hydronic Engineering som ener-
gioptimerer bygninger fra start til slut. 

Produkter, knowhow og platform

IMI Hydronic Engineering er kendt både 
for sin viden, kvalitet og pakkeløsninger 

Michael Bonvang
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Det perfekte leje er fl eksibelt, 
holder i årevis – og giver jer de 
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Optimal hygiejne  
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FLOWREGULERING

med en softwareplatform, som gør det 
let for installatører og slutbrugere at an-
vende produkterne. Selskabet har også 
udviklet et TA Scope som simpelt løser 
det ellers vanskeligt problem med at do-
kumentere et flow gennem en ventil.

Virksomheden tilbyder det største 
sortiment af systemløsninger fra en en-
kelt producent på markedet, fastslår dir. 
Michael Bonvang:

– I samarbejde med kunderne har vi 
investeret meget og skruet voldsomt 
op for innovationen af produkter, der 
kan mere og noget nyt. Det gælder en 
dynamisk, termostatstyret radiatorventil 
”Eclipse”, der eliminerer for høje flow.

Komponenterne taler CTS-sprog så 
det bliver let og enkelt at regulere instal-
lationerne både når hospitalet samarbej-
der med en ekstern driftsorganisation, 
men også når dets egen tekniske afde-
ling skal regulere køle- og varmeflader 
centralt fra et CTS anlæg.

Til installatørerne har IMI udviklet 
værktøjer som apps, skemaer, nøgler, 
opslagsværker, der også er meget re-

levante for rådgivende ingeniører når 
de dimensionerer varme- og kølean-
læg. Mange produkter er ude på alle 
hospitalerne og de nye som ”Slider” og 
”Modulator”er på vej.

– Vort strategiske mål i IMI Hydronic 
Engineering er at blive markedsleder i 

hvert segment i Danmark og vokse til 
dobbelt størrelse inden 2021, så vi er på 
en meget spændende rejse, siger direk-
tør Michael Bonvang.
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VENTILATION

Vedligehold og rengør 
jeres ventilationsanlæg
Få frisk luft og undgå træk med en god drift, rengøring og vedligeholdelse af jeres ventilationsanlæg. 
Det kan også give besparelser på elregningen og forbedre indeklimaet.

Mange både nye og gamle hospitalers 
mekaniske ventilationsanlæg og automa-
tiske naturlige udluftningssystemer fun-
gerer ofte dårligt og er kilde til støj, træk 
og eventuel forurening af indeklimaet.

Det kan skyldes forkert indstilling af 
luftskifte og tidspunkter for luftskifte, 
men det kan også skyldes mangelfuld 
vedligeholdelse og rengøring.

Uanset typen af ventilationsanlæg er 
det vigtigt jævnligt at kontrollere og ren-
gøre spjæld, ventiler, fi ltre og luftkanaler. 
Ud over at give et bedre indeklima kan 
det også være med til at spare på ener-
giforbruget.

– Man bør dagligt kontrollere, at ven-
tilationsanlægget kører, og det bør tilses 
minimum en gang om ugen. Uanset om 
man har et centralt eller decentralt venti-
lationsanlæg, siger Jan Pedersen, Venti-
rens.

Driftspersonalet på hospitalerne bør 
selv kunne stå for det daglige tilsyn. Op-
kvalifi cering af medarbejderne kan i den 
forbindelse være nødvendig. Dertil kom-
mer serviceeftersyn, som eksterne venti-
lationsfi rmaer typisk står for.

Rengøring af ventilationsanlæg er et 
kapitel for sig, det er ikke kun et spørgs-
mål om at får renset nogle kanaler og rør, 
en grundig rensning omfatter også in-
spektion og rensning af riste, armaturer 
og spjæld.

Desuden er det vigtig at varme/køle 
fl ader, energiveksler og ventilatorer også 
bliver renset, således ventilationsanlæg-
get igen får rene og frie luftveje.

Det er ikke altid, at serviceaftalen in-

deholder rengøring af luftkanaler, og de 
kan næsten stoppe helt til, så de ud over 
ovennævnte problematik slet ikke virker.

– Jeg har ofte oplevet at måle et luft-
skifte på 0 m3 i timen, inden jeg gik i gang 
med at rense kanalerne og armaturer, til 
at måle 50-200 m3 luftskifte i timen bag-
efter, fortæller Jan Pedersen fra Venti-
rens, der har specialiseret sig i rensning 
af ventilationsanlæg.

Han har af og til mødt kunder, der tro-
ede, de skulle have et helt nyt ventilati-
onsanlæg, men når kanalerne var renset, 
viste det sig, at anlægget kørte fi nt endda 
med store besparelser på energiforbru-
get.

Senest har Jan Pedersen udført en 
rengøring af ventilationsanlæg på Ran-
ders Regions Hospital, hvor store mæng-
der af støv i riste og kanaler virkelig var 
overraskende. 

– Det er ikke ualmindeligt, at en rens-
ning betyder, at der kan skrues ned på 
ventilatorerne og derved energiforbru-
get, siger Jan Pedersen.

Støv og snavs i ventilationsanlæggets 
udsugning forringer virkningen af venti-
lationen. Støv og snavs i indblæsnings-
kanalen kan gøre indeluften støvfyldt og 
i værste fald sundhedsskadelig. Det er 
fordi der kan ske en kemisk reaktion mel-
lem ozon i udeluften og de partikler, der 
er i støvet.

I Sverige er det et lovkrav, at ventilati-
onsanlæggets effekt skal måles hvert 3. 
eller 6. år alt efter bygningstype. Der er 
ikke tilsvarende lovkrav i Danmark, men 
det kan være en meget god rettesnor for, 
hvor tit man bør kontrollere om ventila-
tionsanlægget for eksempel trænger til 
rengøring.
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VENTILATION

Ventilationsløsning 
optimerer indeklimaet på 
patientstuerne
Som en af verdens førende producenter af kølebafl er hæver Halton nu barren for det gode indeklima på 
patientstuer med kølebafl en Halton Vita Patient Rex (VPR)

AF MARTIN OLSEN

God komfort, lavt lydniveau, høj hygi-
ejne, samt let at rengøre er nogle af de 
parametre der har fået en tand op med 
Halton’s speciel designet kølebaffel til 
patientstuer

Fremtidige krav til patientstuer

Der er ingen tvivl om at forventningerne 
til indeklimaet på landets sengestuer er 
stigende, og vil i fremtiden ikke blive 
mindre. Ligeledes vil krav til arbejdsmiljø 
heller ikke blive mindre. Og sidst men 

ikke mindst ligeså væsentligt, krav til hy-
giejne.

Vi ved der stilles større forventninger 
til patientstuer med vægten lagt på pa-
tientens medindfl ydelse på komfort og 
fl eksibilitet. For at kunne imødekomme 
disse forventninger, er rengøring et af 
fokuspunkterne, og ikke kun den daglige 
rengøring, men også til renligheden af 
de materialer der fi ndes på patientstuen.

Med Halton Vita Patient Rex’s emi-
nente hygiejne og rengøringsløsning 
øger patient- og personalesikkerheden.

Med udsigt til stigende multiresistente 
bakterier skal der tænkes begrænsning 
af mulige smittekilder, samt optimering 
af rengøringsmuligheder ind i produkt-
designet. Det er netop hvad Halton har 
gjort med Vita Patient Rex ”Patient kø-
lebafl en”. Med kombinationen af den 
specielperforerede frontplade, samt den 
antibakterielle coating af coilen inklusiv 
de dele som relaterer sig til coilen, har 
man reduceret muligheden for støvop-
hobning på bafl en’s overfl ade samt mi-
nimeret muligheden for bakteriel vækst. 
Med muligheden for at nedsænke coilen 
har man betragteligt øget muligheden 
for hyppigere rengøring, samt kortere 
nede tid af stuen. Rengøring af bafl en 
kan foretages af en enkel person, der 
kræves ingen speciel værktøj, kan ud-
føres af en person, uden at coilen skal 
tages ned. Den antibakterielle coating 
er resistent overfor de kemikalier der an-
vendes til rengøring/desinfi cering.

Indeklima/komfort i højsæde

Der fi ndes vel i dag ikke en ny produ-
ceret bil hvor klimaanlæg ikke er en in-
tegreret del af bilpakken. Om ikke andet 

vil man hellere vælge muligheden for at 
indstille en specifi k temperatur, frem for 
blot at kunne vælge kold eller varm. Og 
det vil vi, fordi vi føler en øget komfort 
når vi opholder os i et godt indeklima. 
Dvs. hvor, Temperatur, Lugt, Lyd, Lys og 
ergonomi går op i en højre enhed.

Ifølge WHO’s defi nition består indekli-
maet af fem delområder: 
1. Termisk indeklima (temperatur) 
2. Atmosfærisk indeklima (Lugt)
3. Akustisk indeklima (Lyd)
4. Visuelt indeklima (Lys)
5.  Mekanisk indeklima (ergonomi).

Det er alle parameter bilindustrien imple-
menterer når de designer biler.

Mulighed for valgfri temperatur for 
både føre og passagerer. Sensorer der 
optimerer og automatisk doserer frisk 
renset luft til kabinen. Støjsvag motor. 
Rumlig, lys kabine. Indstillelige sæder.

Lighederne er jo slående når vi taler 
om indeklima på patientstuer/senge-
stuer.

Halton kølebaffel, fra sengestue på Hospital 
Sint Elisabeth,Herentals, Belgium

Rengøring venlig Halton Vita Patient Rex 
(VPR) kølebaffel, øger patientsikkerheden 
og komforten.
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Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

VENTILATION

Og når vi bruger begrebet indeklima er vi 
nød til at have alle delområderne med i vores 
betragtning, og kan ikke kun fokusere på no-
gen af dem. Man kan konstatere, at et godt 
indeklima, en øget komfort har en positiv på-
virkning på vores velbefi ndende, og derved 
også en positiv påvirkning på at komme sig 
hurtigere oven på et sygdomsforløb. Med 
Halton’s Vita Patient Rex ”patient baffel” 
kombineres ventilering og klimatisering af 
rummet med et støjsvagt lydniveau, og op-
timere dermed komforten.

Arbejdsmiljø i fokus

Man må heller ikke glemme at patientstuen 
ikke kun er for patienten. Det er ligeledes 
en arbejdsplads, og for fl ere forskellige fag-
grupper, sundhedspersonale, rengørings-
folk samt tekniskpersonale. Og for nogen 
en livslang arbejdsplads, hvorfor smittefare 
og indeklima spiller en ligeså stor en rolle 
for deres arbejdsmiljø. Også her er valget af 
”patient baffel” fra Halton en klar optimering 
af arbejdsmiljøet.

Simulerings eksempel fra 
Halton HIT Design.

Godt begyndt med Halton Hit 
Design

Til dimensionering og design af Halton 
Vita Patient Rex (VPR) kølebaffel, kan 
software værktøjet Halton Hit Design 
anvendes. Programmet kan downloades 
gratis fra Halton’s hjemmside www.Hal-
ton.com.

Nyt kombineret showroom og 
mødelokale i Taastrup

På vores adresse i Taastrup (Husby Allé 
17, 1 mf. 2630 Taastrup) kan man i vores 
nye kombinerede showroom og møde-
lokale, blandt andet se VPR kølebaffelen 
installeret. Vi inviterer naturligvis alle 
interesseret til at komme og besøge os. 
Døren er åben og der er kaffe på kan-
den.
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Automatisering ind i fremtidens 
sygehus byggeri
Automationsvirksomheden GIBOTECH A/S afholdte den 8.-9. marts reception, hvor de blandt andet viste 
spændende løsninger frem til fremtidens sygehus byggerier.

AF CAMILLA HARTMANN JENSEN

Interessen for vore løsninger er stor, 
udtaler Adm. direktør Henrik Anker, og 
fortæller om den store interesse der er 
fra de danske hospitaler omkring steril-
centraler, automatiserede processer med 
friarms robotter og ikke mindst AGV løs-
ninger (førerløse mini trucks). 

GIBOTECH A/S vandt tilbage i 2015 
licitations opgaven på Rigshospitalet og 
Herlev hospitalet, omkring opførelse af 
de nye sterilcentraler samt høj lagre på 
de nævnte hospitaler, hvilket gav dem 
startskuddet til fokusering på hospitals 
byggeri og dermed oprettelsen af GIBO-
CARE, som er 100% fokuseret på robot-
ter, logistikløsninger og blodprøve hånd-
tering til hospitaler. 

Vi har nu designet og konstrueret 
nogle unikke løsninger i samarbejde 
med hospitalerne og deres tekniske byg-
gerådgiver Alectia. I tæt samarbejde, er 
GIBOTECH A/S og Alectia kommet frem 
til nogle unikke løsninger som skal imple-
menteres i de kommende 2 år. Det tætte 
samarbejde omkring udvikling og deres 
aktuelle behov har båret frugt. GIBO-
TECH A/S er derfor i stand til at standar-
disere områderne i en sterilcentral med 
indsættelse af robot teknologi og derved 
tilbyde dem til andre hospitaler i både 
Danmark og resten af verden.

GIBOTECH A/S er i dialog med uden-
landske hospitaler, som med stor inte-
resse ser mod København og det store 
skridt som er foretaget ud i automatise-
ring.

Vi får i Rigshospitalet og Herlev nogle 
fantastiske rammer for fremtidig sygehus 
byggeri og det bliver et unikt udstillings-
vindue for os som leverandør. Vi er ikke 
i tvivl om at nævnte opgaver vil kunne 
eksporteres og sælges ude i den store 
verden udtaler Adm. direktør Henrik 
Anker.

Eksempel på standardceller fra GIBO-
TECH som alle håndterer containere der 
anvendes i sterilcentraler:

Fuldautomatisk lågepåsætter:
Container kører via rullebane ind til auto-
matisk låg påsætter maskine hvorefter 
robot tager container og placerer dette i 
et stativ for autoklavering. Container til-
går cellen via små AGV’er og når robot 
har fyldt et stativ bliver stativ automatisk 
ført over til autoklaver. I denne proces er 
der ingen manuelle lukninger af contai-
ner ligesom de ansatte i sterilcentraler 
ikke skal løfte container over på auto-
klave stativer.

Fuldautomatisk placering af contai-
ner på vaskestativer:
Containere kører på rullebane ind til ro-
bot som tager låg, samt bund og placerer 
på vaskestativ. Når vaskestativ er fyldt 
bliver dette afhentet af AGV som tilfører 
dette til en vaskemaskine. Stativ bliver 
tilsvarende afhentet på den rene side og 

transporteret til en venteposition. Ved 
denne proces er al manuel håndtering af 
tomme containere fjernet fra opfyldning 
af vaskestativ og de ansatte har ikke læn-
gere de løftemæssige problemer med 
ophængning på vaske stativ, som er en 
arbejdsmiljømæssig belastning.

Højlager til containere
Højlager med plads til 12.000 containere 
eller plastkasser. Det er et intelligent la-
ger hvor der hele tiden optimeres på 
container placering og lagerdage på de 
enkelte produkter. Efter lager kører con-
tainer automatisk ud til pakke robotter 
som læsser vogne med specifikke or-
drer som er givet til systemet via T-doc 
fra Getinge eller lignende systemer fra 
andre udbydere. Lageret er ikke sterilt, 
men opbygget efter traditionelle højla-
ger principper.

Vi har i GIBOCARE regi store forvent-
ninger til ovenstående anlæg og syntes 
vi har skabt nogle unikke løsninger til 
Hospitalssektoren i Danmark. Vi håber 
nyt OUH, samt nyt NAU i Ålborg og an-
dre vil se med stor interesse mod Køben-
havn og derigennem hente inspiration 
til deres kommende sygehus byggerier 
slutter Adm. direktør Henrik Anker, 
mens han stolt ser ud over de anlæg som 
snart skal installeres på Rigshospitalet.
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Specialdesignet LED 
lysarmatur udviklet til 
DAMPA lofter
Fokus på bæredygtige byggema-
terialer, lave installationsomkost-
ninger og design har været højt 
vægtet i udvikling af DAMPAs 
LED Clip-In lysarmatur. LED lys-
armaturet adskiller sig fra tradi-
tionelle indbygningsarmaturer 
ved en ekstrem lav indbygnings-
højde på kun 9 mm og tidsbespa-
rende installationstid.

DAMPAs LED Clip-In lysar-
matur imødekommer kravene 
byggematerialer i nutidens byg-
gerier. Rammen på armaturet er 
fremstillet i aluminium, og har 
derfor en høj genanvendelses-
grad.

Ved valg af LED belysning i 
byggeprojekter og ved udskift-
ning i bestående bygninger fra 
traditionelt belysning til LED op-
nås en besparelse på mere end 
halvdelen af elforbruget. Med en 
garanteret levetid på >50.000 ti-
mer bliver den løbende driftsud-
gift reduceret betydeligt, og den 
forventede tilbagebetaling (ROI) 
er 3-4 år.

Lysarmaturet er specifikt de-
signet og udviklet til DAMPA 
Clip-In Kassetteloft, med samme 
dimension som kassetten bi-
drager armaturet til et roligt og 
strømlinet design på loftfladen. 
Den tidsbesparende installation 
af armaturet foregår hurtigt og 
uden brug af værktøj op i samme 
bæreskinne som loftkassetten.

LED armaturet er produce-
ret som en lukket kassette, som 
sikrer mod kraftige vandsprøjt 
fra alle sider og indtrængning 
af snavs og støv, det er derfor 
særdeles velegnet til installation 
på områder, hvor der stilles høje 
krav til hygiejne.
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Levende kommunikation

• DICOM skærme.
• Konferencelokaler.
• Brugervenlig rumstyring, m.v.

AVC er professionel leverandør af konferencelokaler med medicinske 

displayløsninger i kompromisløs billedkvalitet og med avancerede funk-

tioner, som er tilpasset den enkelte afdeling. For mere information kon- 

takt AVC på 4362 4777 (Sjælland) eller 7562 4577 (Jylland og Fyn).

[Case] Rigshospitalets Hjertemedicinsk Klinik
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Skærpede energikrav øger interessen 
for alternative byggematerialer
I BR2020 er energirammen 25 kWh/m2/år for et kontorbyggeri, hvilket øger interessen for energivenlige 
produkter. FBS paneler til loftsventilation har et lavere tryktab end traditionelle armaturer og dermed kan 
man spare på energien og samtidig bevare et godt indeklima.

Vi skal spare på energien, og da byggeriet står for ca. 40% af 
energiforbruget, er det her der skal sættes ind. Energirammen 
er bygningens behov for tilført energi til bl.a. opvarmning, ven-
tilation, køling og varmt brugsvand, og den vil blive skærpet i 
årene fremover.

Allerede i Bygningsreglement 2020 (BR2020) vil den tilladte 
energiramme i f.eks. kontorbyggeri være kun 25 kWh/m2/år, 
og det stiller store krav til hver enkelt energiform. Samtidig be-
tyder det, at man som indkøber af materialer vil være tvunget til 
at se efter alternative produkter, der har en bedre energiprofi l.

Loftpaneler med lavt tryktab

I forhold til ventilation vil det uden tvivl betyde, at luftmæng-
derne bliver mindre fremover, og dermed vil det være en ud-
fordring at skabe et behageligt indeklima.

FBS paneler er loftpaneler til lavimpulsventilation. Løsnin-
gen er udført i et vævet tekstilmateriale og de er velegnet til 
kontorer, skoler og andre komfortmiljøer, hvor der stilles krav 
om et løbende luftskifte. Med FBS paneler fordeles den friske 
luft over hele paneloverfl aden, hvilket sikrer et godt indeklima 
uden trækgener.

Systemet har desuden et lavere tryktab end traditionelle stål-
armaturer, uden at det går ud over luftkvaliteten.

AF SALGSCHEF RENÉ FRIMODT



Automatiske døre 
& porte til hospitaler

KONEs døre og porte er nemme 
at anvende. Vi skaber tryghed på 
hospitaler ved at sikre, at personale, 
patienter, besøgende og varer 
kommer sikkert ind og ud.

www.kone.dk 22 70 31 09 frankuffe.jensen@kone.com
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Busch Vakuumteknik A/S
Parallelvej 11 l 8680 Ry l +45 87 88 07 77
info@busch.dk l www.busch.dk

Centraliseret 
vakuum forsyning 
–  Pålidelig,  Hygiejnisk 
og Effektiv

Brug vores erfaringer indenfor medicinsk 
luft- og vakuumløsninger til hospitaler. 

Stol på et betroede navn for vakuum. 
Stol på Busch.

Vil du vide hvordan?
Kontakt Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019, 
john.olsen@sweco.dk

COMMISSIONING
– BYG RIGTIGT
FØRSTE GANG
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Energiforbrug i laboratorium 
anno 2017
AF BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER  

PETER THYGESEN NIELSEN, TROX DK

Laboratorierne på et typisk forsknings-
baseret bygning kan alene stå for mellem 
50% og 80% af energiforbruget. Der er i 
øjeblikket stort fokus på energiforbrug 
i forbindelse med opførelsen af de nye 
super hospitaler. Hospitaler har ofte et 
stort procesenergiforbrug, som kan være 
kompliceret at reducere. Både i den pri-
vate såvel som den offentlige sektor er 
driftsomkostningerne høje, og den finan-
sielle gevinst ved besparelser er dermed 
stor.

Reduktion af energiforbruget i labora-
toriet kræver imidlertid nøje overvejelse. 
Det er vigtigt, at sundhed og sikkerhed 
ikke bringes i fare af utilstrækkelig luftbe-
handling. Integriteten af   test- og forsk-
ningsresultater bygger også på, at de 
rigtige miljøforhold fastholdes.

Der er dog en række effektive energi-
besparende tiltag, der kan anvendes, og 
som vil medføre reducerede energiom-
kostninger uden at kompromittere sik-
kerhed og komfort.

Energigranskning i laboratorium

Ved en screening med henblik på at 
optimere laboratories energiforbrug, er 
udgangspunktet ofte at få en tæt dialog 
med brugere og driftsansvarlige eller 
tekniske afdeling i det pågældende la-
boratorium, for derved at få kortlagt be-
hov og arbejdsopgaver/ rutiner som kan 
have ændret sig over tid, eller der er ble-
vet stillet nye krav i forhold til oprindelige 
udgangspunkt.

Gennemgang og målinger af venti-
lationsaggregater som betjener labora-
torium, med ingen eller dårlig varme-
genvinding grad, remtrukne ventilator, 
forkerte driftsparameter som luftmæng-

der, temperatur, tryk, driftstider, el og 
varmeforbruget, herunder få afdækket 
standby forbrug i laboratorium, der-
udover gennemgås det eksisterende 
styringsstrategi og udstyr der benyt-
tes i laboratorium. Dette udstyr kan 
være åbenlyst begrænset, set ud fra et 
energieffektivt potentiale. Forskere kan 
selvfølgelig kun arbejde på stinkskabe, 
hvis lugen er åben og dermed bruges 
der meget luft. Ved screening viser det 
ofte sig, at det er meget almindeligt, at 
lugen står åben, uden at stinkskabet er i 
brug, da laboratoriepersonalet har fokus 
på deres arbejde, og ikke på at få lukket 
lugen igen.

Indsatsområder

En mere omfattende metode til forbed-
ring af energieffektiviteten er ved at in-
stallere et autonomt rumluftstyringssy-
stem til at kontrollere alle luftstrømme i 
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laboratoriet. Dette sikrer, at systemet kan reagere hurtigt 
og kontrolleret, så ventilations strategien fastholdes. Alle 
enheder tilsluttes lokalt (i rummet) enten af   et digitalt net-
værkskabel eller ved analoge signaler. Alt samles i en fæl-
les boks ofte betegnet sumboks. Herfra rapporteres der 
til det overordnede CTS/BMS (Central tilstandskontrol og 
styring/Building management system), men al rumstyring 
foretages af sumboksen for at sikre en hurtig regulering. 
Der er tre ting, der bestemmer den designede luftstrøm:
–  Nødvendigt luftskifte for at opfylde sikkerheds krav.
–  Luftbehov til køling/opvarmning af laboratoriet så kom-

fort krav overholdes.
–  Erstatningsluft for at kompensere for stinkskabe i drift.
Et rumluftstyringssystem (TROX s EASYLAB systemet) 
administrerer indblæsnings- og udsugningskontrollerne, 
så de reagerer hurtigt på ændringer i udsugningsbehovet, 
specielt af den tekniske udsugning (stinkskabe o.l.) for at 
sikre en korrekt luftstrømsbalance og et konstant rumtryk.

Ved projekteringen af aggregater og luftmængder til 
laboratorie miljøer er det nødvendigt at se på karakteren 
af   de aktiviteter og stoffer i rummet, er antallet af luftskifte 
typisk sat væsentligt højere, ofte med ekstra margen af 
sikkerhedsmæssige grunde. Dette har en betydelig ind-
virkning på luftbehovet og dermed energiforbruget. Det 
er vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af antallet 
af luftskifter af alle laboratorier for at identifi cere, om den 
er sat højere end nødvendigt. Der er forskellige situatio-
ner, hvor antallet af luftskiftet kan reduceres på bestemte 
tidspunkter eller i særlige zoner uden at det påvirke sik-
kerheden.

En anden mulighed er at lade laboratorierne afvige fra 
den overordnede BMS tidsplan og bruge PIR sensorer til 
at detektere, når en person går ind i laboratoriet. Her vil 
man kunne lade rumluftstyringssystemet skifte fra en re-
duceret luftmængde til en drift luftmængde, så ventilatio-
nen er baseret på 100% behovsstyring, kombineret med 
lysstyring. Det kan give energimæssige besparelser ved 
laboratorier, der periodevis er i brug. Dette kombineret 
med samtidighedsfaktor-styring, hvis man kun periode-
vis bruger stinkskabene i laboratoriet. Dog kræver denne 
løsning et rigtig godt rumluftstyringssystem, så man ikke 
risikerer at ”stjæle” luft fra andre laboratorier.

Til slut bør det understreges, at det er muligt at lave 
energioptimeringer, uden at man går på kompromis med 
sikkerheden, for derved at reducerer spild af den omkost-
ningsrige luftkonditionering.
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KONEs servicesystem 
holder døre og porte i en 
toptunet tilstand
Døre og porte har det ligesom biler: De skal til regelmæssig serviceeftersyn for at fungere sikkert og 
ordentligt uden havarier. Automatiske døre og porte har avanceret teknologi indbygget, der sikrer let og 
problemfri passage, men teknikken kræver jævnlige serviceeftersyn, fastslår KONEs ekspert i automatiske 
døre og porte

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Mange døre på hospitaler åbner og luk-
ker automatisk. Det virker som en total 
selvfølge, men det er afgørende, at de 
bliver efterset jævnligt, så de altid funge-
rer optimalt. KONE er en af de producen-
ter, der tilbyder de bedste værktøjer til at 
holde døre og porte i topform.

– Dørenes automatik kan svigte, så 
den automatiske funktion ophører. Den 
tunge dør åbner ikke længere, men skal 
skubbes op for at portørerne kan køre 
en seng gennem døråbningen. Det er et 
akut problem at få løst,” siger Frank Uffe 

Jensen, Key Account Manager for døre 
og porte hos KONE.

For at undgå sådanne stærkt gene-
rende havarier, tilbyder KONE at ud-
arbejde en samlet plan for service og 
vedligeholdelse i tæt samarbejde med 
det enkelte hospital. Det er værd at be-
mærke, at KONEs serviceplan kan om-
fatte samtlige døre og porte samt eleva-
torer uanset mærke og fabrikat.

Service på alle fabrikater af døre 
og porte

KONE har et stort reservedelslager i 
Tyskland med komponenter til næsten 
alle fabrikater af døre og porte, der sid-
der på danske hospitaler. Med over 

20.000 reservedele kan KONE stort set 
servicere alle uanset brand og fabrikat. 
KONE har i eget regi et 24/7-beredskab 
med vagttilkald. Teknikere står klar døg-
net rundt til at rykke ud, hvis automatik-
ken i døre og porte går ned. Med en ser-
vicekontrakt hos KONE får hospitalerne 
mulighed for at tilkalde hjælp døgnet 
rundt. Et hvert tilkald og serviceeftersyn 
registreres i KONEs system. Alle data er 
tilgængelige for kunderne for at skabe 
tryghed og klarhed om hospitalets døre 
og porte. 

KONE Care Online systemet

Til at skabe tryghed og overblik over 
vedligeholdelsen af de automatiske døre 
og porte, har KONE udviklet den bru-
gervenlige portal ”KONE Care Online”, 
hvor hospitalerne kan se alle udførte og 
planlagte serviceeftersyn og tilkald. End-
videre kan man i systemet se omkostnin-
ger for vedligeholdelsen af den enkelte 
dør og port.

– Formålet med KONE Care Online er 
at skabe klarhed omkring vores service 
og gøre det overskueligt og nemt for 
vores kunder at trække relevant infor-
mation ud om deres døre og porte, siger 
Frank Uffe Jensen. Portalen kan bruges 
på både smartphone, ipad og computer.

Der er også lovpligtige 
serviceeftersyn for døre og porte

Automatiske døre og porte kræver re-
gelmæssige serviceeftersyn i henhold til 
leverandørens anvisninger. For alle døre 
og porte gælder, at de i henhold til lov-
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givningen skal efterses mindst én, men 
gerne to gange om året, alt efter brug.

–Et til to årlige serviceeftersyn er 
standard, men har man døre ind til høj-
frekvente, vitale rum med stærk intern 
trafikbelastning, hvor dørene bruges 
maksimalt, er det ofte ikke nok med de 
lovpligtige eftersyn, men mere forsvar-
ligt at efterse dørene en gang i kvartalet.

Det laver vi en plan for sammen med 
kunden og tager højde for, hvad de har 
af udstyr, og hvor vigtig og hyppig ad-
gangen til det er. Det er en procedure og 
serviceydelse, vi leverer til hospitalerne 
i Hillerød, Kolding, Vejle Aalborg, Hol-
bæk, Nykøbing F og andre steder, siger 
Frank Uffe Jensen.

Hver dør og port har en unik 
kode

KONES servicesystem er integreret med 
hospitalets døre og porte med en påsat 
QR-kode, så hver dør og port tildeles et 
unikt nummer. Står sygehusets maskin-
mester ved en defekt QR-mærket dør, 
tager han ganske enkelt et billede med 
telefonens QR-skanner via KONEs app.

Sekunder efter får han at vide, hvad 
det er for en dør og kan bestille service 
med et par enkle klik. Det smarte ved sy-
stemet er, at han ikke behøver at skrive 
noget ned, men hurtigt og nemt kan be-
stille service. Det hele er klaret via et par 
klik på mobilen ude ved den defekte dør.

– Vores teknikere får besked på deres 
smartphones og reagerer så hurtigt som 

muligt. Nogle steder er servicetilkaldene 
opdelt i niveauer, så responstiden af-
hænger af afdelingens status, altså hvor 
akut en reparation anses for at være.

Normal responstid er 1-2 timer. For 
tætte døre ind til vitale rum som opera-
tionsstuer er det altid akut og vigtigt, at 
fejl udbedres hurtigt, men i mindre trafi-
kerede områder kan det være i orden, at 
fejl rettes næste dag, anfører Frank Uffe 
Jensen.

One-stop-shop

– Vi er nødt til at kunne servicere dørene 
hurtigt. Forcen er, at vores service ikke 
er låst fast til vort eget brand. Det er den 
store fleksibilitet, der gør KONE attraktiv 
som servicepartner. Der er ikke nogen 
dør- eller port, som er ukendt for os.

Så vidt jeg ved, er vi de eneste på mar-
kedet, der kan yde så total en service 
takket være vort lager i Tyskland. Prak-
tisk erfaring har lært os, at det er et krav 
for at kunne servicere elevatorer, og så 
har vi valgt at tilbyde kunderne samme 
service for døre og porte.

Det er unikt og giver en utrolig tids-
mæssig fordel ved, at hverken vi eller 
vore kunder skal ud og opsøge diverse 
reservedele hos de forskellige produ-
center. Bestilles reservedele hos KONE 
i eftermiddag, er de fremme i morgen 
formiddag.

Mange sygehuse har 5-6 forskellige 
mærker af døre og porte monteret og 
skal derfor have samme antal leverandø-
rer til at yde service, men nu behøver de 

blot henvende sig til KONE som eneste 
sted for at få serviceret automatiske døre 
og porte.

Kvaliteten generelt under pres

– Vore porte og døre er robuste og drifts-
sikre, men mange steder går KONE slet 
ikke ind i de store hospitalsudbud, fordi 
priserne er voldsomt pressede. Vi øn-
sker ikke at gå på kompromis med kva-
liteten. En lavere kvalitet skaber til gen-
gæld større behov for service bagefter, 
understreger han.

KONE tilbyder også hospitalerne at 
lægge en investeringsplan for nyanskaf-
felser flere år frem, når der skal udskiftes 
døre og porte. Mange døre og porte er 
slidte og bør udskiftes. Det er beroli-
gende for hospitalerne at kunne lægge 
en samlet plan for udskiftning og få dem 
prioriteret ind i budgetterne.

Vi tænker meget på sikkerhed, så en 
dør ikke lukker eller åbner for hårdt el-
ler hurtigt, at dørens eller portens sik-
kerhedsimpulser fungerer optimalt, så 
teknologien arbejder, som den skal, når 
man passerer døren eller porten.

Jeg synes, at vi oplever stor succes 
med at tilbyde vores service til hospita-
lerne, siger Frank Uffe Jensen.
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Bevar nysgerrigheden
AF JESPER TANGGAARD

ASHRAE Winter Conference 
2017

Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada, 
står der på skiltet ved alle indfaldsveje, 
og også i lufthavnen. Min sidemand i 
flyet havde underholdt med at de skulle 
spille og se 3 shows i løbet af de næste 
4 dage. Jeg kunne fortælle at jeg skulle 
deltage i en konference for indeklima-
nørder med 3000 deltagere på Caesars 
Palace. Og så gik vi ellers i land med øn-
sket om held i spil. Byen er kitschet på 
den fede måde, der er så mange og så 
store lysreklamer at man tror det højlys 
dag om aftenen. Venedig med gondoler 
og Dogepaladset er tema for et hotel. Ita-
lien med Trevifontænen og søjlegange er 

det enorme Caesars Palace, Eiffeltårnet 
i ¼ størrelse eller deromkring er træk-
plaster på Hotel Paris, og Bellagio har et 
ekstremt vandspring. Der spilles musik i 
gaderne via faste højttalere, og selv om 
man ikke skal spille eller se shows, er de 
alligevel nødt til at lokke lidt. Så der sen-
des showgirls ud i gaderne, med kæmpe 
smil og minimale beklædningsstykker. 
Og det er ikke muligt at komme ind el-
ler ud af hotellerne uden at gå gennem 
områderne med spilleborde og automa-
ter. Med stemningen således sat til fest 
og farver døgnet rundt, var det lidt svært 
at gå i gang, men det gode ved at hotellet 
er kæmpestort er at konferenceområdet 
ligger lidt gemt af vejen inde i midten. Så 
rent faktisk foregik hele dagen uden spil-
lemaskinelarm og distraktioner.

Amerikanerne kan det der med at 
sætte gang i en konference, først taler 

præsidenten for ASHRAE, så den lokale 
arrangør, som lover at ”What happens 
in Vegas goes on Facebook, and stays 
there forever”, en mindre omskrivning 
af et kendt slogan, som i Jylland ville ka-
ste et lille Tøhø af sig, men alt er større i 
USA, så det giver et kæmpebifald. Der-
efter er der diplomer og præmier til en 
hærskare af mennesker som har gjort sig 
fortjent til det, enten ved at arbejde ihær-
digt i ASHRAE’s mange komiteer, eller 
vinde studenterprojektkonkurrencer, el-
ler simpelthen ved at være medlem i rig-
tigt mange år. Og man kan også donere 
penge til forskellige formål, og dermed 
sikre sig et diplom og et håndtryk fra præ-
sidenten. Så kommer den såkaldte Key-
note Speaker. I år var det Adam Steltzner 
som ledede teamet der landede Mars 
Roveren i 2012. Hovedbudskaberne 
var at bevare nysgerrigheden, og at in-
novation kan foregå på mange planer. 
Deres egen vurderede bedste mulighed 
var en såkaldt Himmelkran, som alle an-
dre opfattede som en dybt idiotisk ide. 
Hans bedste forsvarssætning var: ”store 
bedrifter og store fiaskoer ser ikke så 
forskellige ud i starten.” Når man starter 
med at sige det, virker alt hvad man ellers 
siger ganske tilforladeligt. Han førte os 
godt igennem de væsentlige forskelle på 
de forskellige udgaver af Mars Roveren, 
som gjorde de kendte metoder ubruge-
lige til den 900 kg tunge Curiosity, der 
var på størrelse med en Mini.

Og så var det aften og welcome party 
med mingle og ståborde, pindemadder 
og 2 drinks pr. næse. Men de er gode til 
det i USA, ved mit bord var der pludselig 
nogle der fik kontakt til energiministe-
riet, og en student fra Canada fandt en 
interesseret mentor. Det er bare sådan 
noget der opstår ved disse lejligheder, 
så har man interesse i at få kontakter i 
USA, så er dette en oplagt mulighed. Og 
vi fik lige muligheden for at hilse på den 
næste præsident for ASHRAE, som hed-
der Bjarne Olsen og kommer fra DTU’s 
indeklimaforskning. Det må man da godt 
være stolt af som dansker.

Søndag

Søndags morgenmad klokken 7.00 på 
en diner, og så ellers afsted til første fore-
drag, som havde en overskrift om op-

Shoppingarkade med alle mærkevarer, Cartier, Rolex, Hublot, Hermes, og en kunstig him-
mel så det altid lignede 21.00 i Rom, uanset om klokken var 9 om formiddagen eller 15 om 
eftermiddagen.
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datering af vores videnskabelige grund-
lag for påvirkningerne fra et meget tørt 
klima. Det er jo ikke noget vi tager os spor 
af i Danmark, fordi vi egentlig kun føler 
at der er et problem om vinteren. Men 
afsted til skolen: Første indlæg havde 
gennemgået og sorteret i 600 publice-
rede videnskabelige artikler. Der var ikke 
nogen klokkeklar konklusion, andet end 
at datagrundlaget var ret mangelfuldt, 
fordi man hovedsageligt opfattede for 
høj luftfugtighed som et problem. Næste 
indlæg var lidt en showstopper, da der 
blev givet pæn evidens for at hospitals-
erhvervede infektioner var minimale ved 
fugtigheder mellem 40 og 60 % RF. Dette 
bliver en særskilt artikel i næste nummer, 
for der har nogen vist fat i noget der kan 
give os et gennembrud, og det er vel at 
mærke et gennembrud som bæres af 
hospitalsteknikken. Sidste indlæg var fra 
vores eget DTU, men den stakkels Pawel 
blev nødt til at korte ned, for diskussio-
nen af forrige emne havde varet ret lang 
tid. Vi er så i den heldige situation at vi 
kan følge publiceringen fra DTU ret tæt.

Resten af søndag var møder i TC 9.6 
som har overskriften Healthcare Facili-
ties, og underkomiteerne for hhv. vand, 
infektioner, håndbog, forskning, energi, 

program og endelig hovedkomitemøde 
fra 17-19. Ikke alt var lige spændende, 
men da jeg lige er blevet medlem af ko-
miteen, ville jeg gerne overvære alle un-

Det kinesiske nytår var en stor ting, med høje forventninger til omsætningen

Fortsættes næste side
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dermøderne. Men det var da en lang dag, så ikke noget med 
at feste hele natten, da dagen efter ville blive lige så tæt besat.

Mandag

Mandagens seminarer gav indsigt i fremtiden for bygnings-
automation, en paneldiskussion om indregulering, den gode 
gamle diskussion om man skal bruge statiske indregulerings-
ventiler, dynamiske indreguleringsventiler eller kombinerede 
reguleringsventiler og dynamiske mængdebegrænsere. Uan-
set sprog bliver det hurtigt lettere religiøst, fordi der ikke er et 
universelt svar. Nogle systemdesign er bedst med det ene og 
nogle med det andet. Det blev også dagen hvor jeg brugte tid 
på den anden hovedattraktion, nemlig verdens største messe 
for HVAC udstyr. Denne er så stor at den i sig selv tiltrækker 
2000 udstillere og 65000 besøgende. Og vi 3000 konference-
deltagere har gratis adgang, så der skal man jo ud og kigge. 
Hvis man sælger køleanlæg til industriel brug, tager man et 
anlæg med i fuld størrelse. Der var 2-3 firmaer som lejede mo-
bile kedelanlæg ud, opbyggede i containere eller på trailer. De 
havde selvfølgelig taget et anlæg med, så man kunne se det. 
Og automatik havde fået sit eget dedikerede område i år, og 
der er store stande fra de kendte leverandører, men også un-
derleverandører som leverer indmaden til deres følere var der. 
Så hvis nogen vil have en CO2 føler lige så lille som Schneiders, 
kan man købe indmaden i Skotland.

Tirsdag

Tirsdagen huskes for nogle indlæg om hvordan man får byg-
ninger som designes med henblik på høj effektivitet og lavt for-
brug til også at opnå dette i praksis. Der var en gennemgang 
af hvorledes man designer en sportsarena (til Collegefootball), 
og hvordan man sikrer sig data til sit BMS system fra eks. Revit-
modeller. Så var der et afsnit med geotermi, som overraskende 
nok mest fokuserede på køledelen, men nu var vi jo i Las Vegas, 
hvor man køler hele året, så de penge man kunne spare her var 
jo væsentlige. Der var dog en Campus (og de er store i USA, 
som regel 20-30.000 beboere), som havde lavet sig en energi-
motorvej, hvor man producerede hhv. varme og køling ud på 
ledningerne som så havde forbindelse til borehuller.

Sidste dag

Onsdag blev dagen hvor vi skulle se om absorbtionskøleanlæg 
skulle trækkes frem i lyset igen. Et forskningsprojekt viste meget 
lovende takter, idet man havde udviklet en membranteknik som 
kunne arbejde med ioniske væsker, som agerer lige som den sal-
topløsning vi kender i dag, men ikke kan krystalisere, anlægget 
er bygget og kører, fungerer i en villa, men kan skaleres op. Så 
det kommer om nogle år i en kommerciel skala. Og væskerne 
kan designes til at virke med forskellige temperatursæt, så der er 
muligheder. Og så var der et seminar om varme/køleflader, altså 
ribbede varmevekslere. Det var overnørdet, men der kommer 
nogle nye designs som er mere effektive end dem vi kender i 
dag. Det handler om små diametre på rørene, og metoder til at 
sikre et turbulent flow i væsken.

I vanlig amerikansk stil var der et helt seminar med nogle me-
get nye tiltag. Man kunne måle vandforbruget i bygninger, og 
studere mønsteret, så man måske kunne optimere sit system 
og derved spare energi. Og det bringer os til et andet aspekt 
ved at konferencen drives af Amerikanere. De betaler jo ikke 
noget for energi, og derfor er der ikke noget incitament til ret 
mange af de tiltag som vi andre anser for vigtige. Men det er et 
særskilt foredrag.
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Emergency Light har 
fokus på hospitalernes 
sikkerhedsbelysning
Installationsvirksomheden Emergency Light I Grenaa er specialist i sikkerhedsbelysning og står bag 
sikringen af en lang række offentlige og private belysningsprojekter, men satser stærkt på hospitalssektoren 

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Emergency Light i Grenaa er en meget 
erfaren specialist inden for installation af 
sikkerhedsbelysning og virksomheden 
satser stærkt på at udnytte sin viden til 
fremover at etablere fl ere installationer 
på både eksisterende og nye hospitals-
projekter.

Det fastslår virksomhedens ejer, in-
stallatør Arent Nørholm Andersen, der 
etablerede den støt voksende virksom-
hed ved Grenaa tilbage i maj 2011 og al-
tid har haft stor interesse i hospitalssek-
toren. Virksomheden er i dag leverandør 
af sikkerhedsbelysningssystemer, ener-
gioptimering og nødstrømsanlæg. 

Arent Nørholm Andersen og hans 
medarbejdere har beskæftiget sig med 
sikkerhedsbelysning og energioptime-
ring i mange år. Chefen selv har arbejdet 
som autoriseret installatør de seneste 
tyve år og fl ere af hans medarbejdere har 
også en mangeårig erfaring.

Stor hospitalserfaring

Emergency Light står blandt andet bag 
etableringen af sikkerhedsbelysning 
på Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, 
Bornholms Hospital og Nordsjællands 
Hospital. Det er et forretningsområde, 
som Arent Nørholm Andersen arbejder 
målrettet på at styrke.

– Det er et meget spændende område 
og sikkerhedsbelysning og paniklys er i 
dag vor største enkelte forretningsaktivi-
tet. Vi har således egen import af kvali-
tetsprodukter fra anerkendte leverandø-
rer i Polen, England, Italien og Tyskland, 
siger Arent Nørholm Andersen.

Nødbelysningen er typisk udstyret 
med et batteri i hver lampe. I tilfælde af 
totalt strømsvigt, tænder sikkerhedsbe-
lysningen og det hvide paniklys sikrer 
oplysning af fl ugtvejens gulvareal.

Minimal forstyrrelse

Emergency Light er vant til at arbejde 
på hospitaler og andre projekter i stor 
skala, der er i fuld drift. Arent Nørholm 
Andersen har den politik, at installations-
arbejdet skal udføres med et minimum af 
gener for patienter, læger og andet per-
sonale.

– Vi forlader stuerne, når lægen kom-
mer ind og skal snakke med en patient. 
Det er ikke altid let hverken for patien-
terne eller lægerne. Vi respekterer dette, 
så vi ønsker ikke at være til stede under 
sådanne samtaler og først vender tilbage 
og genoptager arbejdet, når de er slut, 
understreger han.

Vifte af færdige ydelser

Emergency Light er leveringsdygtig i alt 
fra mindre enkeltstående ydelser helt op 
til store, færdige pakkeløsninger leveret 
som nøglefærdige projekter. Det gæl-
der både inden for sikkerhedsbelysning, 
men også nødstrømsanlæg, belysning til 
kontorer, p-huse, sports- og industrihal-

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION
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ler og udendørslys som gadebelysning med energibespa-
rende LED.

– Vi har det som fast praksis altid at køre ud og besigtige 
de konkrete forhold på stedet for at udarbejde den mest rea-
listiske vurdering af behovet for belysning i et projekt. Det 
resulterer ofte i en række forbedringer af den samlede be-
lysning.

Servicekontrakterne

Når installationerne er færdiggjort tilbyder Emergency Light 
også at passe installationerne på servicekontrakter der inklu-
derer en løbende kontrol og vedligehold.

– Vi har online overvågning af systemerne og kan hurtigt 
registrere, om der opstår fejl på en installation. Vi står bag-
vagt på anlæg når alarmer indløber. Vore servicekontrakter 
løber typisk i 1-5 år og inkluderer et årligt eftersyn, systema-
tiske tests og udbedring af fejl, som vi reparerer, når vi har 
fået tilladelse.

Nødstrømsanlæg

En anden væsentlig aktivitet er opbygning af alle størrelser af 
nødstrømsanlæg også med stor central batteribank og efter-
følgende service med belastningstests m.m. Virksomheden 
er en stor leverandør at nødstrømsanlæg. 

– Vi oplever stor aktivitet over hele landet, bygger det hele 
op fra bunden og har etableret rigtigt mange stand-alone-
nødstrømsanlæg. Emergency Light er også sikkerhedsgod-
kendt. Vi udfører mange opgaver for det offentlige typisk i 
kommunerne, men også i mange skoler, private institutioner 
og virksomheder.

– Man skal bare kon-
takte os, så klarer vi 
resten, siger Arent Nør-
holm Andersen.



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSSERVICE

PERSIENNESYSTEMER

Integrerede
persiennesystemer
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... giver optimal styring af lysindfald
og varme, indeklima og komfort.

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644
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NETVÆRK

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

PRODUKTIVITET

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

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

Simplify_57x57.indd   1 14/03/2017   08.48



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

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

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Besøg

www.cotedor.dk

KULTUR
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Reduktion af 
commissioning tid

Sporing af de sidste 
10 fejl for hurtig 

fejlsøgning

10 gange flere 
indstillings muligheder 
end med konventionelle 

aktuatorer.

Fleksibel 
installation og 
lang levetid

Smart Digital Regulering
TA-Slider
DIGITALT KONFIGURERBARE ACTUATORER 
for alle reguleringssystemer med eller uden BUS

IMI Hydronic Engineering A/S

Tel: +45 44 57 09 99
E-mail: ta-dk@imi-hydronic.com

www.imi-hydronic.dk


