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SUNDHEDSREFORM

Sundhedsreformen skal 
løse udfordringer, før de 
bliver problemer

I Danmark har vi et sundhedsvæsen, 
hvor vi passer på hinanden, når sygdom-
men rammer. Hvor alle har vished for, at 
de har let adgang til behandling, hvis de 
bliver syge. Det er en vigtig grundsten 
i vores sundhedssystem, og det skal vi 
værne om. Og udvikle. For mere af det 
samme er ikke længere nok, og derfor 
er det nødvendigt med en sundheds-
reform. Fremtidens sundhedsvæsen vil 
blive presset af flere ældre og kronikere. 
På den glædelige baggrund at flere lever 
et langt og godt liv i Danmark. Den store 
udfordring frem mod 2025 er at hånd-
tere 230.000 flere ældre og langt flere 
danskere med en kronisk sygdom.

Der er sket store forbedringer i det 
danske sundhedsvæsen siden 2001. 
Vi har mere end halveret ventetiden på 
en planlagt operation fra mere end 90 
dage ved årtusindeskiftet til 42 dage. 
Vi har flere ansatte og alene siden årtu-
sindeskiftet ansat cirka 5800 flere læger 
og 5900 flere sygeplejersker. Overlevel-
sen af en kræft- eller hjertesygdom er 
forbedret markant. I disse år investerer 
vi mere end 49 milliarder kroner i nye 
supersygehuse. Det er flotte resultater, 
som vi kan være stolte af, men vi skal 
også forberede vores sundhedsvæsen til 
fremtidens udfordringer, og derfor nyt-
ter det ikke, at vi hviler på laurbærrene.

Med sundhedsreformen vil vi ekstra-
ordinært bruge 6 milliarder kroner mere 
på moderne sundhedshuse, større læge-
praksisser og kompetenceløft i det nære 
sundhedsvæsen.

Overbelægning

I dag kommer alt for mange mennesker 
på sygehuset på grund af relativt ukom-
plicerede undersøgelser eller behand-
linger. Allerede i dag er der travlhed 
og overbelægning. Hvis vi ikke tager et 
markant skridt, risikerer vi, at vores sy-
gehuse fremover vil drukne i patienter. 
Det er ikke rimeligt for hverken patien-
terne eller sundhedspersonalet. Med re-
geringens udkast til en sundhedsreform 
har vi en målsætning om at forebygge 
40.000 unødige og forebyggelige ind-
læggelser og flytte 500.000 ambulante 
besøg fra sygehuset til det nære. Vi vil 
et mere nært sundhedsvæsen, hvor pa-
tienten med diabetes eller KOL behand-
les tættere på eget hjem, hvor jordemo-
derbesøg klares i sundhedshuset eller 
hos egen læge, og hvor det at få taget 
en simpel blodprøve eller et røntgenbil-
lede ikke kræver en lang køretur til spe-
cialsygehuset.

Hvis det skal blive til virkelighed kræ-
ver det nye investeringer i vores sund-
hedsvæsen, for vi vil selvfølgelig ikke gå 
på kompromis med kvaliteten. I kommu-
nerne er kvaliteten svingende – derfor 
skal vi stille bindende krav til kvaliteten af 
de sundhedstilbud, der allerede eksiste-
rer i kommunerne i dag. Vi vil investere i 
moderne læge- og sundhedshuse i hele 
Danmark, og 10-15 ambulancer og læ-
gebiler skal styrke vores akutberedskab 
og skabe tryghed i hele Danmark. Vi vil 
også gøre op med lægedækningspro-
blemerne, uddanne flere praktiserende 
læger og 2000 ekstra sygeplejersker de 
kommende år.

En nærhedsfond med 6 milliarder kro-
ner i ryggen skal sikre et ekstraordinært 
løft til det nære sundhedsvæsen. Sam-
tidig med at vi forankrer flere opgaver 
lokalt, løfter vi andre op på et nationalt 
niveau. Med et mere entydigt politisk an-
svar og mere ens rammevilkår. Vi ønsker 
at den til enhver tid siddende regering 
sammen med Folketinget skal fastlægge 
de overordnede rammer for sundheds-
væsenet – og derfor stå på mål over for 
vælgerne. De fem nye sundhedsforvalt-
ninger med hovedsæde i Aalborg, Vi-
borg, Vejle, Sorø og Hillerød skal ledes af 
sundhedsbestyrelser med stærke sund-
hedskompetencer, ligesom patienterne 
selv skal være repræsenteret direkte i 
bestyrelserne.

Sundhedsforvaltningerne skal sikre 
en god balance mellem høj kvalitet og 
en god specialeplanlægning på sygehu-
sene. Mere lokalt. Mere nationalt.

21 nye sundhedsfællesskaber skal 
skabe en ny ramme for samarbejdet mel-
lem sygehuse, egen læge og kommu-
nen. Patienterne skal opleve bedre sam-
menhæng i deres behandlingsforløb, så 
de ikke bliver tabt i ”Bermudatrekanten”, 
fordi systemerne ikke taler godt nok 
sammen. Usammenhængende behand-
lingsforløb går ikke mindst ud over vores 
ressourcesvage borgere, og det skaber 
social ulighed i sundhed. Tag bare vores 
psykiatriske patienter, der oplever alt for 
mange genindlæggelser og manglende 
sammenhæng, fordi kommuner og re-
gioner i dag ikke samarbejder godt nok.

Vi vil desuden styrke patientrettighe-
derne, så patienten tages bedre i hånden 
og hjælpes videre, når eksempelvis ud-
rednings- og behandlingsgarantier ikke 
overholdes. Det er ikke okay, at det er dit 
postnummer, der afgør, hvilken behand-
ling du bliver tilbudt. Vi ser desværre for 
store forskelle på, hvor gode sygehuse, 
kommuner og almen praksis er til at udgå 

AF SUNDHEDSMINISTER 

ELLEN TRANE NØRBY
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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

unødige indlæggelser og genindlæggel-
ser af borgerne.

I Region Midtjylland er hjertepatien-
ter glade for, at rehabiliteringen efter en 
hjertesygdom er fl yttet ud af sygehusene 
og ind i kommunernes sundhedscentre. 
Det gør det nemmere for patienterne at 
komme til genoptræning, fordi de ikke 
skal køre så langt som før. Det er en god 
løsning, som også ville fungere i resten af 
landet, og derfor skal vi også være langt 
bedre til at tænke i gode fælles løsninger 
på tværs.

Det er ikke et spørgsmål om regneark. 
Det handler om at skabe et mere nært 
og sammenhængende sundhedsvæsen, 
hvor vi sætter patienten først og styrker 
kvaliteten i det danske sundhedsvæsen. 
Hvis vi også skal have et sundhedsvæsen 
i verdensklasse om 10 år, skal vi løse ud-
fordringerne, før de vokser sig til uover-
kommelige problemer, og vi skal foran-
dre for at forbedre. Det skylder vi både 
patienter og medarbejdere i det danske 
sundhedsvæsen.



6   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 3

NETVÆRK/FSTA

Første gå-hjem møde 
blev stor succes
Den 5. marts blev første gå-hjem møde Region Sjælland og Region Hovedstaden afholdt på Rigshospitalet 
Glostrup. Med mere end 90 deltagere, hvoraf langt de fleste kom fra hospitaler og sygehuse i de 
2 regioner, må vi sige at vort første møde var en succes.

Formålet med vort første gå-
hjem møde

Formålet med mødet var, at infomere 
om arbejdet i netværksgrupperne un-
der FSTA. Derudover ønskede vi at give 
inspiration til medarbejderne i de tek-
niske afdelinger omkring arbejdet som 

ligger i netværksgrupperne. Vi håbede 
også at mødet kunne skabe vej for, at se 
flere aktive deltagere til de fremtidige 
netværksmøder, idet Sjælland/Region 
Hovedstaden er underrepræsenteret i 
de forskellige netværk.  Dette lykkedes 
i den grad, idet der allerede på dagen 
kom flere som meldte sig under fanerne 
i de forskellige grupper. Efterfølgende er 
der også fortsat kommet tilmeldinger til 
de forskellige arbejdsgrupper.

Netop det store arbejde der ligger i 
grupperne, blev præsenteret på en me-
get fin måde, af de forskellige indlægs-
holdere, som alle er aktive deltagere i de 
forskellige netværk.

Alle indlægsholdere opfordrede til, at 
bruge FSTA’s hjemmeside mere aktivt. 
På hjemmesiden kan man læse mere i 
dybden om gruppernes arbejde, samt 
holde sig opdateret om gruppernes ar-
bejde. Opfordringen var møntet både 

til hospitalernes maskinmestre og ikke 
mindst til rådgivere, om at holde sig op-
datereret om ændringer på de forskellige 
områder

Thorkild Vandborg, som er tovholder 
i netværksgrupperne, på vegne af FSTA, 
sluttede af med en klar opfordring til 
fremover, at deltage mere aktivt i FSTA 
regi, melde sig ind i FSTA, samt at del-
tage i årsmøderne i FSTA. Dette afholdes 
hvert år i oktober måned på Hotel Ny-
borg Strand. I kan læse mere om årsmø-
det andet sted i Hospital Drift og Arkitek-
tur, samt på FSTA hjemmeside.

Hvad er forskellen på netværks-
møderne og gå-hjem møderne

I forbindelse med mødet var der lidt 
uklarhed omkring gå-hjem møderne og 
FSTA netværksmøder. Netværksmø-
derne afholdes i FSTA regi og med en 
agenda for møderne som ligger indenfor 
de enkelte fagområder som netværkene 
repræsenterer. Møderne går på skift 
mellem mødedeltagerne i de enkelte 
grupper, som ønsker at lægge hus til 
møderne (Sygehuse eller leverandører 
som deltager aktivt i netværksmøderne). 
Disse møder har indtil nu, primært været 
holdt i det vestlige Danmark.

Netværksgrupperne var inviteret til 
dette gå-hjem møde med det formål, at 
oplyse om deres arbejde både til delta-
gerne i de andre netværk og til de faglige 
ansvarlige på de sjællandske hospitaler, 
som har brug for information om net-
værksgruppernes arbejde.

Gå-hjem møderne er fælles møder 
for tekniske afdelinger, projektmedar-
bejdere og firmaer der har interesse i 
de meget forskellige områder, som de 
tekniske afdelinger dækker, primært for 
sygehusene og hospitaler i Region Sjæl-

AF MASKINMESTER HENNING HORN,  

HVIDOVRE HOSPITAL

Thorkild Vandborg, FSTA, byder velkommen til dette kombinerede gå-hjem og FSTA møde
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NETVÆRK/FSTA

land og Region Hovedstaden. Møderne 
afholdes i samarbejde mellem Region 
Sjælland og Region Hovedstaden. Disse 
møder afholdes cirka 1 gang pr. kvartal 
og her er det Bianca Ter Haar teknisk 
chef for Holbæk Sygehus og underteg-
nede, som er faglig ansvarlig maskinme-
ster på Hvidovre Hospital, der er ansvar-
lige. Vi forsøger, at arrangerer møderne 
sammen med Edmund Christiansen, som 
en slags tovholder, sekretær, mødearran-
gør med videre.

BIP og kvik guide

Efter indlæggene fra de forskellige net-
værk præsenterede Maskinmester Mi-

chael Mud, den nye Best installation 
praksis for installation af medicinske gas-
ser, som er udarbejdet i samarbejde med 
CURA VVS, Bøgelund VVS, Strandmøl-
len og maskinmestre fra 2 af regionens 
hospitaler. Særlig kvikguiden har grup-
pen efterfølgende fået mange positive 
tilbagemeldinger på. Både selve instruk-
tionen og kvikguide ligger på CURA 
VVS, Bøgelund VVS og Strandmøllens 
hjemmesider.

Mødet sluttede af med et indlæg fra 
Carsten Larsen, Højager Belysning med 
et indlæg om fremtidens brug af lys i ho-
spitalsmiljøer.

Alle indlæg fra indlægsholderne ligger 
på FSTAS’s hjemmeside.

NÆSTE GÅ HJEM MØDE

4. juni 2019:
Det næste møde afholdes 4. juni 2019 på Herlev Hospital, store mødesal i forhallen, ny hovedindgang nr. 1 øst, med følgende 
agenda:

•  12.30 Sandwich – sponsor Bøgelund VVS
•  Kort opdatering (nyheder) fra FSTA netværksgrupper (15 minutter)
•  Brand i 2018 på Holbæk Sygehus – hvilken indflydelse havde det på de kritisk forsyninger – Bianca Ter Haar, Teknisk chef 

Holbæk Sygehus (30 minutter)
•  Hvilke krav stilles der internationalt til drift af de medicinske gasanlæg. Medical gases – HTM 02-01 Medical gas pipeline 

systems – Part B: Operational management v/Bjarne Brisson Projektleder 
Projektorganisationen for Nyt OUH – (30 minutter)

•  Introduktion til det det nye rensningsanlæg for udskillelse af medicinrester på Herlev Hospital ved montør Karsten Nielsen, 
Teknisk afdeling Herlev Hospital (30 minutter)

Afslutning cirka 14.30. Du er velkommen til allerede nu at tilmelde dig på fsta@strandmollen.dk
Efterfølgende vil der være rundvisning på anlægget, for Jer der har lyst, varighed cirka 1 time.

Fremover er medlemmer af FSTA velkomne til at lægge infomaterialer/handovers til deltagerne på vore møder.

Claus Bernthsen, projektleder, 
commissioning, Universitets-
hospital Køge, i gang med et ind-
læg fra netværksgruppen omkring 
commissioning og de mange del-
tagere lytter opmærksomt.

Ønsker man kvik guiden i printet lom-
meformat, er man velkommen til at kon-
takte Strandmøllen’s marketing afdeling 
(701 02 107).

Fremtidige møder

Vore forventninger til de fremtidige mø-
der er, at de afholdes på skift mellem de 
2 regioner, men at næste møde også vil 
ligge i Region Hovedstaden, idet Herlev 
Hospital lægger hus til dette møde tirs-
dag den 4. juni. Det første møde i efter-
året bliver den 3. september og vil blive 
afholdt på Universitetshospitalet i Køge.

Det eneste der ligger helt fast frem-
over er, mødetidspunkt og afslutning. 
Alle møder starter klokken 12.30 og 
slutter 15.00. Husk at reserverer dagene 
allerede nu i jeres kalendere og hold jer 
orienteret både her i bladet og på FSTA 
hjemmeside, hvor den opdaterede 
agenda for de fremtidige møder vil ligge.

Tilmeldingslisten fra vores første 
møde, vil fremover blive brugt som 
mailing liste til fremtidige arrangemen-
ter. Hvis du ikke deltog i sidste møde, 
men gerne fremover ønsker at være på 
mailinglisten kan du tilmelde dig via: 
fsta@strandmollen.dk



Tirsdag den 14. maj 2019

8.30-9.15
Registrering – Kaffe, morgenmad og udstillings-
besøg

9.15-9.30
 Velkomst ved formand af FSSD Hanne Andersen
Bestyrelsespræsentation

9.30-10.30 
Fremtidens sundhedsvæsen og bæredygtig udvikling
Karin Friis Bach formand for sundhedsudvalget i Danske 
Regioner

10.30-11.30 
Firma præsentation samt udstillingsbesøg
Mie Pedersen, FSSD

11.30-12.30 
Hvilken rolle spiller biofilm for instrumenthåndtering
Professor Thomas Bjarnholt, Københavns Universitet

12.30-13.30 
Udstillingsbesøg og Frokost

13.30-14.15 
Faktorer som bør tages i betragtning ved et udbud
Udbudsjurist Mads Buus-Andersen, Region Nordjylland, 
fortæller om erfaringer med udbud til Operation/Genbe-
handlingsenheder

14.15-14.45 
Kan systematisk mundhygiejne reducere sygehuser-
hvervede infektioner
Projektsygeplejerske Anita Tracey, Aalborg Universitets-
hospital, fremlægger resultater fra forskningsprojekt om 
systematisk mundhygiejne præoperativt på elektive hjerte-
kirurgiske patienter

14.30-15.15 
Automatisering af Genbehandlingsenheder
Mikkel Bjerregaard fra Gibotech, fortæller om robottekno-
logiens fordele

15.15-16.15 
Udstillingsbesøg og Networking
Kaffe og kage i udstillingsområdet

16.15-18.30 
Tid til inventering af slottets park, dyrehave, 
 afslapning og omklædning til festmiddag

16.30-17.00 
Møde med firmamedlemmer
Firmaer samt Bestyrelsen FSSD

18.30-19.30 
Socialt Networking før Middag

19.30 
Festmiddag
Uddeling af 20-års jubilæumslegat fra Opitek
Festligt indslag – overraskelse

FSSD
Fagligt Selskab for Sterilcentraler i Danmark

Årskongres 2019
Hjertelig Velkommen til FSSD Årskongres 2019
Den 14.-15. maj på Hindsgavl Slot, Middelfart

Tilmelding via: www.fssd.dk

KONFERENCEPRIS:

Medlemmer af FSSD kr. 3100,-
Ikke medlemmer kr. 3400,-



Onsdag den 15. maj 2019

06.30 
”Morning Sports” 
Morgen gåtur i smukke omgivelser

07.30-09.15 
Morgenmad

08.30-09.15 
Generalforsamling
Alle medlemmer af FSSD er velkomne – vi håber på stor 
deltagelse
Dagsorden findes på hjemmesiden: http://www.fssd.dk/

09.15-10.15 
Nye EU-forordninger for Medicinsk udstyr
EU Policy Advisor Stine Jønson fra Lægemiddelstyrelsen, 
fortæller om implementeringen af de nye forordninger og 
hvad der er forskelligt fra de nuværende direktiver

10.15-10.45 
Udstillingsbesøg og formiddagskaffe

10.45-11.30 
Paneldebat om Partikelmåling
Hygiejnesygeplejerske Pia Hinsby, Annette Kærgaard 
Bjørn og Speciale sygeplejerske Mie Pedersen fra Region 
Sjælland
Fra teori til praksis, et eksempel fra Sterilcentralen i Køge

11.30-12.00 
National vejledende retningslinje revalidering  
af store dampautoklaver
Mette Helmig von der Osten, Kvalitetschef, Den Regionale 
Sterilcentral, Region Hovedstaden
Gennemgang af høringssvar, der er kommet til styregrup-
pen, hvad man har tilrettet og hvordan er det modtaget af 
teknikerne 

12.00-12.20
Kvalitetshåndbog for genbehandling af  
Medicinsk flergangsudstyr
Sygeplejerske Minna Nielsen og Sygeplejerske Hanne G. 
Nielsen, Genbehandlingsenheden, Aalborg Universitets-
hospital, præsenterer Kvalitetshåndbogen
Modtagere af Opitek legat 2017

12.20-13.15 
Frokost og Udstillingsbesøg

13.15-14.00 
NIR for Genbehandling af steriliserbart Medicinsk 
udstyr
Anne-Marie (Mie) Andersen, Hygiejnesygeplejerske, 
MPH, fra CEI/SSI Omhandlende de nye Nationale Infek-
tions hygiejniske Retningslinjer for genbehandling af 
 steriliserbart udstyr

14.00-14.45 
Integration af Cetrea og T-Doc
Bjørk Bendixen, Produktspecialist, Getinge
Integration af Cetrea og T-DOC med fokus på funktiona-
litet

14.45-14.55 
Afrunding af konferencen og tak for i år
Bestyrelsen FSSD
Fagligt Selskab for Sterilcentraler i Danmark
Hanne Andersen, Vejle sygehus, SLB
Krister Ripadal, Aalborg UH
Pia Aagaard, Nykøbing F Sygehus
Mie Pedersen, Sjællands UH, Køge 
Helle Nielsen, Regionshospitalet, Horsens
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Upraktisk logistik i nyt 
hospitalsbyggeri
Der vil opstå trængsel, når små selvkørende AGV-robotter skal fragte vare og forbrugsstoffer rundt på 
hospitalsgangene. Det virker helt uigennemtænkt, mener logistikspecialisten Ole Nielsen fra Logi Systems

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Der vil opstå trængsel, når små selvkø-
rende AGV-robotter skal fragte vare og 
forbrugsstoffer rundt på hospitalsgan-
gene. Det virker helt uigennemtænkt, 
mener logistikspecialisten Ole Nielsen 
fra Logi Systems.

Han har udviklet en bedre løsning på 
logistikken på Landssygehuset i Thors-
havn på Færøerne. Det er især lykkedes, 
fordi han kom så tidligt ind i projektet, at 
der var en unik mulighed for at sikre ef-
fektiv logistik med minimalt arealforbrug, 
varer til rette tid og næsten ingen forstyr-
relse på afdelingerne, påpeger han.

– Vi var med til at layoute landssyge-
huset og dermed tænke den logistik ind, 
der er glemt på mange hospitaler. Sen-
gene er lageret i to vertikale hejsesyste-
mer med plads til 40 senge hver – et til 
rent og et til urent.

Der er adgang på alle etager og fra 
hejsesystemet bliver sengene hentet ud i 
kælderen, hvor vask af senge og madras-
ser er placeret. Personalet har dermed 
en sengeautomat, som de på den enkelte 
etage kan trække rene senge ud af, så de 
slipper helt for kørsel på gange og mel-
lem etager.

Hospitalet har også to vertikale vare-
elevatorer til fragt og lagring af medicin 
og forbrugsvarer fra kælderen, fortæller 
Ole Nielsen.

Lagerelevatorerne kan blive fyldt om 
natten, så der ikke er behov for trafik på 
gangene, når der skal fyldes skabe. De 
to lagerelevatorer har to gange 80 hylder 
med plads til omkring 3.000 varenumre, 
hvilket overflødiggør de fleste skabe og 
transport på gangene.

– Det eneste, der transporteres på 
gangene, er maden. Der er ingen trans-
porter med AGV’er, der kører rundt og 

sige ”bib” og ”dyt” til gene for patien-
terne. Alt foregår via kælderen og lod-
rette bevægelser, lagring af varer foregår 
i hele hospitalets højde, hvilket er unikt, 
siger Ole Nielsen.

Stor gevinst på smart løsning

– Landssygehuset sparer fire til seks 
årsværk på løsningen, så i den optik er 
investeringen af 15-20 mio. kr. inklusiv 
en fuldautomatisk senge- og madrasva-
skeautomat forsvarlig. Den samlede ud-
bygning af hospitalet beløber sig til ca. 
400 mio. kr., så logistikken udgør højst 
en halv procent af byggeriets pris, siger 
han.

Med til billedet hører, at hospitalet 
sparer plads til senge, skabe og depo-
ter, der kan udnyttes til bedre formål. 
Lagerelevatorerne fungerer nemlig både 
som depot og skab, der hurtigt kan køres 
frem til personalet.

– På hospitaler i Danmark vælger man 
at fylde vogne, køre dem rundt til de-
poter og fragte varer ud til skabe på af-
delingerne. Det kræver meget plads og 
mange håndteringspladser – og det er 
både besværligt, tidskrævende, til gene 
for personale og patienterne og vanske-
ligt at håndtere. Desværre er politikerne 
ofte bange for at prøve noget nyt, for 
sæt nu de kommer i medierne. Men det 
er nødvendigt at se anderledes på logi-
stikken, der ikke skal forstyrre, men være 
der, når der er brug for den, understre-
ger Ole Nielsen.

Flere halve danske tiltag

– Der er flere eksempler på halve danske 
tiltag, blandt andet hvor bygherrerådgi-
vere og arkitekter har set robotterne på 
Akershus Universitetssygehus i Oslo og 
valgt AGV’er. Man har desværre uden 
af skele til Færøerne kopieret naboen og 
det, der er nemt at relatere til.

Men i Thorshavn er udfordringen jo 
den samme, nemlig at få mad, medicin 
og forbrugsstoffer ud til patienterne. 
Nogle danske hospitaler har prøvet med 
andre løsninger, men ikke fået fuld ud-
nyttelse eller et effektivt lagerstyringssy-
stem. Min konklusion er, at det sjældent 
går godt, når man sætter en byggerådgi-
ver til at udvikle logistikløsninger, pointe-
rer Ole Nielsen.

Et eksempel er Sygehus Sønderjyl-
land, der var langt fremme i projektet og 
området var defineret før Logi Systems 
kom på banen. Den valgte løsning er 
ifølge Ole Nielsen ikke er så smart som 
den på Færøerne, men dog bedre end 
de fleste:

– Vi flytter centrallageret fra Sønder-
borg til Aabenraa, hvor det er blevet ud-
bygget. Centrallageret skal indeholde op 
til 5.000 primærvarer. Så hjælper en lille 
udbygning ikke ret meget. Men vi har 
involveret medarbejderne i processerne 
og via automatiske løsninger har vi fun-
det en løsning, der passer optimalt til det 
konkrete hospital.

Gerne lidt mindre projekter

Ole Nielsen fortæller, at Logi Systems 
har gennemført flere gode projekter og 
gerne vil ind i de lidt mindre af slagsen:

– Her kan vi opnå rigtig mange gode 
resultater baseret på vores 30 år lange 
erfaring i industriel logistik inden for ho-
spitalssektoren. Vi kan gøre en forskel 
som rådgiver i produktions- og lagerlo-
gistik, hvor vi finder den bedste løsning, 
sætter investeringskroner på og præsen-
terer et beslutningsgrundlag, så ledelsen 
kan se, hvorfor der skal investeres i det 
konkrete projekt. Accepterer de, går vi 
i detailprojektering og finder ved de lidt 
større projekter i offentligt udbud en le-
verandør – og slutter med at implemen-
tere en løsning, der sikrer, at vi leverer 
den problemfrie model, de har købt.
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Vi monitorerer og beskytter 
kritiske netværk

Få hjælp til at få styr på IT-sikkerheden. Vores stærke team af 
IT-sikkerhedsspecialister har mange års erfaring med avancerede 
trusler. Vi hjælper virksomheder med at imødegå og håndtere 
den stigende trussel, og det er fordi vi:

Tester IT-sikkerheden
Monitorerer netværket for trusler
Håndterer IT-angreb hvis skaden er sket
Rådgiver inden for IT-sikkerhed

www.banshie.cominfo@banshie.com
Tlf. 4245 2028

Banshie_180x128,5.indd   1 21/03/2019   10.27

LOGISTIK

Brug for logistisk ekspertise

– Jeg håber, at den viden om logistik vi 
har, kan blive udnyttet bedre i fl ere pro-
jekter, men vi kommer ofte for sent ind 
i nye byggerier. De store danske rådgi-
vere og udenlandske arkitekter vil hel-
lere stå for det hele selv end betale en 
ekstern logistikspecialist.

Sådan var det ikke på Færøerne, for 
her så projektchefen en idé i, at vi kom 
ind. Så meget desto mere vil jeg blive 
ved med at slå et slag for at tænke logi-
stik ind fra starten. Alle kan tegne en sen-
gestue – det kan vi også – men kan vi få 
lov til komme ind, kan vi også bidrage til 
at skabe en funktionsdygtig logistik, der 
ikke bare ser pæn ud, siger Ole Nielsen.

Og han fortsætter:
– Jeg ser problemet på nogle af de 

sygehuse, hvor logistikken ikke er tænkt 
ordentligt ind. Man har måske snakket 
om det, men det er kommet på bordet 
for sent. Vi kan altså ikke være stolte af 

vores hospitaler, når varerne ikke kan 
komme frem fra den første dag.

Logistikken skal være der uden at 
man opdager det, men i stedet roder 
og mosler man rundt – og det på et sted 
med plejekrævende patienter 24 timer i 
døgnet, der ikke ønsker forstyrrelser el-
ler at høre elevatoren stoppe 50 gange 
i timen.

Hospital uden varefl ow på 
gangene

Får varen lov til at komme frem til rette 
person på rette sted og til rette tid, kan 
man ifølge Ole Nielsen bruge 20 procent 
af arbejdstiden på transport og resten på 
behandling:

– Det ærgrer mig virkelig, at man ikke 
tager logistikekspertisen med ind,når 
man planlægger. Det er nødvendigt, at 
hospitalerne har specialister til at hjælpe 
med at tænke logistik ind – sådan som 
man har gjort Færøerne.

Her er der bortset fra maden ikke læn-
gere noget, der køres rundt. Der er ikke 
varefl ow på gangene og sådan mener jeg 
også, at det skal være på andre hospita-
ler, når det nu sagtens kan tilrettelægges 
på den måde, siger Ole Nielsen.
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Optimerede interne 
flows kan give store, 
økonomiske afkast
Konsulenthuset Langebæk A/S vurderer, at de interne strømme af personer og varer kan forbedres 
væsentligt i mange af de nye, store sygehusbyggerier. Der kan spares millioner ved at optimere logistikken, 
så det kan være en rigtig god forretning, fastslår konsulent Peter Lamp Sørensen i dette interview.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Ved at optimere den interne logistik og 
supply chain management, kan mange af 
de store sygehusbyggerier spare mange 
penge på driften. Det er langt fra altid, at 

travle projektorganisationerne ser alle de 
logistiske muligheder.

Men det kan Langebæk A/S hjælpe 
med som eksperter i logistik. De nye 
rammer og anderledes arkitektur skaber 
nye behov og kompetente øjne udefra 
spotter ofte de potentielle muligheder, 
som de projektansvarlige overser.

I mange af de nye projekter er opbe-
varingsplads og hospitalssenge typisk 
barberet ned til et absolut minimum for at 
spare. Det stiller krav om effektive, strøm-
linede flows internt på hospitalerne for at 
undgå alvorlige flaskehalsproblemer.

Konsulenterne hos Langebæk A/S må 
i praksis konstatere, at logistikken ikke 
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altid følger med de tanker der ligger bag 
en indretning med små lagre til udstyr og 
forbrugsvarer. Der er plads til forbedrin-
ger i logistikken, fastslår seniorkonsulent 
Peter Lamp Sørensen.

– Vi kan tilbyde vores kompetencer, 
når hospitaler står overfor at skifte fra 
projekt- til driftsfasen. Ved overgangen 
bliver man typisk udfordret på væsent-
ligt mindre plads til opbevaring og logi-
stik kombineret med krav om højere ef-
fektivitet.

Projekterne skal forbedre økonomien 
og hospitalerne er pålagt at effektivisere 
driften med op til 8 pct. Da der i byg-
gerierne typisk bliver til mindre plads til 
opbevaring, stiller det tilsvarende ekstra 
krav til logistikken.

Vores styrke er, at vi har den nødven-
dige strategiske indsigt og kombinere 
den med vores store, operationelle, 
knowhow. Vil gerne hjælpe kunderne 
med at køre hele processen i mål, når der 
skal findes løsninger på en udfordring.

Vi slipper ikke bare projekter midtvejs, 
men hjælper hospitalerne helt i mål, så 
de får den fulde gevinstrealisering, siger 
Peter Lamp Sørensen.

Langebæks forhistorie

Langebæk har eksisteret siden 1977 og 
arbejdet meget med projekter i indu-
strien, men de seneste 10 år også med 
opgaver for regionerne og hospitaler. I 
takt med den store bølge af nybyggerier 
i Danmark, har konsulenthuset set behov 
for at bistå på rådgiversiden.

Indsatsen er især blevet styrket de se-
neste par år, hvor Peter Lamp Sørensen 
startede som seniorkonsulent med salgs-
ansvar for projekter og kunder på hospi-
talerne. Han har arbejdet med logistik og 
indkøb i regionalt regi og på hospitaler.

Peter Lamp Sørensen startede i 2006 i 
Region Midt som logistikkonsulent, blev 
leder af indkøb og lager på Århus Syge-

hus og Chefkonsulent på Århus Univer-
sitetshospital. Derudover har han været 
Logistikchef i et par år på Nyt OUH, hvor 
Langebæk A/S samtidig har været byg-
herrerådgiver.

Langebæk beskæftiger ca. 30 medar-
bejdere. 7-8 konsulenter er beskæftiget 
med projekter for hospitalerne og de ar-
bejder aktuelt med at udvikle logistikken 
på byggeprojektet Nyt Hospital Nord-
sjælland.

Langebæk A/S er samtidig også in-
volveret på blandt andet Herlev Hospital 
med udvikling af transport og håndtering 
af vogne med sterile varer i forbindelse 
med byggeriet af de store, regionale ste-
rilcentraler.

Springet fra byggeri til drift kan 
være stort

– Vi kan hjælpe hospitalerne over i drifts-
fasen og implementere effektive proces-
ser, arbejdsgange og systemunderstøt-
telse. Det involverer personer, patienter, 
pårørende og varegrupper som mad, 
linned, sterilvarer, senge etc., siger Peter 
Lamp Sørensen.

– Ofte kommer projektorganisationer 
ikke helt i mål med at få processer og 
arbejdsgange til at hænge sammen med 
indretningen af de nye hospitaler. Det 
kan være en stor udfordring at få udnyttet 
hospitalets kapacitet og sikre en effektiv 
fordeling af arbejdet hen over døgnet.

Det er noget vi oplever, når vi kommer 
rundt på hospitalerne. Typisk sidder en 
logistikchef og et par konsulenter med 
den svære opgave. Vi kan tilbyde dem 
hjælp til at udarbejde lidt mere detalje-
rede analyser.

Når man bygger nyt og bringer alt ind 
i en ny verden med et stort byggeri og 
løbende har store sparekrav hængende 
over hovedet, kan ekstra kompetencer 
være en stor hjælp for at få strømlinede 
og effektive hospitaler.

Mindre plads til varehåndtering er en 
stor udfordring, da der kommer et større 
vareflow, når de nye hospitaler skal sæt-
tes i drift. Ved at lade os afsøge poten-
tialerne, kan der opnås mange fordele. 
Vi anlægger en total økonomisk betragt-
ning og opstiller business cases på bag-
grund af de analyser, som vi fremlægger 
for kunden, siger han.

Millioner at hente på logistikken

– Vores erfaring er, at der er en millionge-
vinst at hente økonomisk på de enkelte 
hospitaler helt ned på afdelingsniveau. 

Hospitalerne er dygtige til den daglige 
drift, få tingene til at virke og løst hver-
dagens udfordringer, men der er plads til 
forbedringer i logistikken fremadrettet.

Der skal arbejdes i detaljer med ar-
bejdsprocesser og logistikken, som ikke 
er byggeprojekternes fokus. Det er me-
get forskelligt, hvem der tager sig af lo-
gistik, men vi kan hos Langebæk bidrage 
med en stor viden på dette område. For-
dele ved at få os ind over er blandt andet:
•  Sikker og effektiv drift
•  Bedre totaløkonomi i intern logistik
•  Standardisering af processer
•  Vareleverancer til tiden i rette kvalitet
•  Udnytte kapacitet af bygninger, udstyr 

og personale på tværs af døgnet

Vi har været med fra starten nogle ste-
der, men projekterne er generelt så langt 
fremme, at de bygningsmæssige rammer 
er givet og tiden nærmer sig, hvor pro-
jekterne skal gå over til driftsfasen som 
forandrings- og optimeringsprojekter.

Derfor koncentrerer vi os om at få den 
mest effektive og sikre drift ind i de ek-
sisterende nye rammer. Logistik er en 
af hospitalets absolutte livsnerver og af 
helt afgørende betydning for hospitalets 
samlede drift.

Vores tilgang er at udnytte bygnin-
gerne optimalt. De nye hospitaler er 
anderledes i deres indretning, hvilket 
betyder at logistikken skal styres på en 
anden måde, så hospitalerne opnår de 
nødvendige effektiviseringsgevinster og 
når i mål med sikker drift.

Det kan vi hjælpe dem med, siger Pe-
ter Lamp Sørensen.

Peter Lamp Sørensen
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Bæredygtighed er også at få 
udstyret til at holde længere
Hospitalsudstyr er dyrt, så vælg produkter med lang levetid, og sørg for at vedligeholde udstyret.  
God vedligeholdelse udsætter behovet for at købe nyt.

AF ANN ROSENBOM

Hospitaler kan udnytte ressourcerne 
bedre ved at sikre, at deres udstyr får en 
længere levetid. Derfor er det utilfreds-
stillende med udstyr, som er umuligt at 
reparere, eller hvor reservedele og repa-
ration er for dyrt i forhold til at købe nyt.

Fokuser derfor på udstyrets tekniske 
levetid og reparationsøkonomi allerede 
i indkøbsfasen. Stil krav til leverandø-
rerne om vedligeholdelse. Er det nemt 
og økonomisk at få reservedele til selv 
at vedligeholde udstyret? Er det muligt 
at få en serviceaftale? Kan leverandøren 
stå for det praktiske med registrering og 
løbende servicetjek af udstyret?

God økonomi i vedligeholdelse

På Rigshospitalet Glostrup har Henrik 
Lischang, tekniker på serviceværkstedet, 

sat vedligeholdelse af hospitalets udstyr 
i system. Han sørger for at senge, lejer, 
foldeskærme og alt andet udstyr på hjul 
hele tiden fungerer optimalt for både 
personale og patienter. Hans erfaring er, 
at det betaler sig at være på forkant med 
værktøjskassen.

”Vi har langt mere fokus på vedligehol-
delse nu. Tidligere reparerede vi udsty-
ret, når det gik i stykker. I dag afsætter vi 
tid og ressourcer til at vedligeholde. Det 
er hurtigere at spænde efter og justere i 
hverdagen end at reparere. Samtidig er 
det billigere. Vores tidsforbrug og udgif-
ter til reparationer og reservedele er fal-
det markant,” siger Henrik Lischang.

Årligt eftersyn

Henrik Lischang har indført et årlig ef-
tersyn af udstyr. Når det fx gælder ho-
spitalets 250 foldeskærme, gennemgår 
han alle foldeskærme og sikrer, at de 

fungerer optimalt. Er der udstyr, som ef-
ter mange års brug er udtjent, bliver det 
udskiftet i samarbejde med afdelingen. 

”Det betaler sig helt klart. Det er 
bedre at være på forkant og bruge res-
sourcerne på et eftersyn, for så kommer 
småting ikke til at udvikle sig til en større 
skade. Det forlænger udstyrets levetid. 
Foldeskærme koster jo at købe ind, men 
det er hurtigt tjent hjem, fordi skærmene 
gør arbejdsgangene nemmere for per-
sonalet ved at være holdbare, hurtige at 
rengøre og enkle at bruge.”

Teknisk levetid på 10 år – og ofte 
mere

Som leverandør er Silentia aktiv i at sam-
arbejde med hospitalerne om vedlige-
holdelse af udstyr. Produkterne bliver 
hele tiden udviklet, og skærmene kan 
nemt blive opdateret med fx nye beslag 
og hjul.

EFTERFØR
Hjulbase i nyt design erstatter slidte hjul efter 13-14 års brug. Hermed er de mobile gavlskærme så gode som nye igen på Rigshospitalet 
Glostrup.
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Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk
www.silentia.dk

Optimal hygiejne  
med praktisk design

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia Skærmsystem er en patenteret 
skærmløsning, som bidrager til optimal 
hygiejne, fleksibilitet og praktisk 
håndtering.

 
Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

VEDLIGEHOLD

”For mig som leverandør er det vigtigt, 
at vores produkter fungerer 100 % for 
personale og patienter i hverdagen og 
i mange år frem. Silentias foldeskærme 
har en teknisk levetid på mindst 10 år, 
og jeg ser skærme, som har holdt meget 
længere, fordi de er blevet passet godt 
på og vedligeholdt i løbet af årene. Men 
ingenting holder evigt, heller ikke vores 
produkter, derfor hjælper vi gerne med 
løbende udskiftning,” siger Henrik Fribo-
Søndergaard, direktør for Silentia i Dan-
mark.

Bæredygtige flytteprocesser

Ved flytning, ombygning eller nybyg-
ning af hospitaler er der ofte begrænset 
økonomi til nyanskaffelse af inventar og 
apparatur. Det gælder derfor om tidligt i 
processen at få identificeret, hvilket ud-
styr, der skal flyttes med. Det er stor for-
del at være i god tid, for så kan nyindkøb 
af udstyr i årene op mod flytningen plan-
lægges, så det passer til både den nuvæ-
rende funktion og i de nye afdelinger.

Som leverandør har Silentia flere op-
gaver, hvor eksisterende udstyr flyttes til 
nybyggeri i tæt samarbejde med bygge-
projektgruppen.

”Når Silentia er tidligt med i proces-
sen, kan vi finde frem til en optimal og 
budgetvenlig løsning – der samtidig er 
fleksibel i forhold til ændringer mange 
år frem,” forklarer Henrik Fribo-Sønder-
gaard.

”Lige nu arbejder vi på flere flyttepro-
jekter, hvor eksisterende foldeskærme 
bliver flyttet med til nye bygninger. Vi 
sikrer et jævnt flow, ved at sørge for ned-
tagning, kvalitetstjek og montering i de 
nye afdelinger. Sideløbende leverer vi 
også nye skærme, som vi monterer i takt 
med at lokalerne bliver klar.”

Mere fokus på at genanvende 
udstyret

Henrik Fribo-Søndergaard mener ikke, 
at det behøver være vanskeligt eller be-
sværligt at genbruge inventar. Det kræ-
ver blot planlægning og kendskab til ud-
styr og muligheder.

”Mange er vant til, at der bliver købt 
spritnyt inventar i forbindelse med ny-
bygninger. Men i dag er der heldigvis 
mere fokus på, hvordan vi genanven-
der udstyr og bruger vores ressourcer 
fornuftigt. Samtidig opstår der ofte 
uforudsete besparelser i de langvarige 
byggeprojekter, og så bliver man plud-
selig tvunget til at genanvende mere 

end planlagt. Derfor giver det altid god 
mening at vedligeholde sit udstyr,” siger 
Henrik Fribo-Søndergaard.

Tips til vedligehold og 
genanvendelse

•  Vælg udstyr, der nemt kan genanven-
des også på længere sigt. I hospitals-
verdenen er der hele tiden ændringer 
og flytninger.

•  Vælg produkter, der er skalerbare, så 
de hele tiden kan udbygges og ændres 
efter behov. Det giver lang levetid og 
fuld fleksibilitet ved ændringer og om-
bygninger.

•  Sørg for løbende vedligehold af ud-
styret. Få leverandøren til at stå for et 
årligt eftersyn.

•  Ved flytteprojekter kan leverandøren 
rådgive om løsninger for genbrug af 
udstyr.

Nye foldeskærme til udskiftning i forskellige afdelinger. De bliver blot klikket på de eksiste-
rende vægbeslag – nemt og enkelt. Rigshospitalet Glostrup.

SILENTIA leverer hygiejniske og 
fleksible skærmløsninger til hospitaler 
i over 50 lande. Skærmene tilpas-
ses det enkelte hospitals behov og 
produceres i Sverige. 

Kontakt:  
info@silentia.dk eller 39 90 85 85.
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Hospitaler trues også af 
finansielle hackere
De bør komme op på et minimalt it-sikkerhedsniveau for at imødegå truslen fra kriminelle, råder direktør 
Dennis Nilsson fra sikkerhedsfirmaet Banshie som levere en række Cyber Security Services og består af 
tidligere it-folk fra forsvarets efterretningstjeneste som hjælper virksomheder med at opdage, reagere og 
sikre deres data

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Vi har rigtigt mange erfaringer og pri-
mært haft fokus på spionage, men de 
største trusler virksomhederne i Dan-
mark står overfor er ikke spionage, men 
finansielle hackergrupper, der forsøger 
at ramme den digitale infrastruktur for at 
afpresse penge.

Det fastslår adm. dir. Dennis Nilsson 
fra Banshie, som er et dansk it-sikker-
hedsfirma med rødder i forsvarets efter-
retningstjeneste, som han stiftede for 
et par år siden sammen med partneren 
Thomas Birn for at hjælpe virksomheder 
og organisationer mod hackerangreb.

Banshie er specialiseret i at beskytte 
kritiske netværk og har fået en række 

store virksomheder indenfor energi, 
transport, teleindustri og finanssekto-
ren som kunder. Virksomheden vil også 
gerne hjælpe sundhedssektoren med at 
få en bedre beskyttelse.

– Vi var flere fra tjenesten som gik 
sammen i Banshie for at kunne tilbyde 
det private marked en bedre beskyt-
telse mod noget at det, vi havde stiftet 
bekendtskab med af udfordringer i vores 
arbejde i efterretningstjenesten, siger 
Dennis Nilsson.

De kritiske systemer hospitalerne 
benytter sig af er ikke anderledes end 
andre store sektorers netværk. Vi kan 
hjælpe med at imødegå angreb med 
både defensive- og offensive tiltag for-
uden rådgivning.

Det handler om at være 
forberedt

Vi vil gerne gøre op med antagelsen om, 
af it-sikkerhed er dyrt og besværligt. Det 
afhænger meget af det modenhedsni-
veau den enkelte organisation er på. 
Men for langt de fleste virksomheder 
handler det om at komme på et mini-
mumsniveau.

Alene det kan stoppe utroligt mange 
angreb på virksomheder. Mange bruger 
complianceregler -og analyser, men det 
er papirarbejde. I virkelighedens verden 
er det teknikken og ikke risikoanalyser 
der stopper angriberne.

Grunden til at jeg siger dette er, at de 
enkelte hackere er ligeglade med comp-
lianceregler, de bruger tiden på at bryde 
ind. De fleste virksomheder ønsker sy-
stemer der er så sikre, at det er praktisk 
talt umuligt at trænge ind, men det er 
ikke realistisk.

Hackerne vil altid have flere ressour-
cer og mere tid end den organisation, 
der prøver at beskytte sig selv. I stedet 
for at forsøge at stoppe alle angreb, 
handler det mere om at være forberedt, 
når angreb sker, og hurtigt opdage og 
reagere ud fra det.

Mange af helt store it- sikkerhedsor-
ganisationer arbejder ud fra en tese om 
at de allerede er blevet hacket. De hol-
der sig derfor hele tiden opdaterede og 
prøver at finde angreb i deres systemer. 
Man skal derfor ændre hele sit mindset 
og forsøge at finde angriberne.

Få opfylder minimumskravet til 
sikkerhed

– Vi ser ikke ret mange virksomheder 
som kan opfylde de basale minimums-
krav. At logge data om, hvad der sker på Dennis Nilsson
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netværket, ser vi ret ofte, at virksomhe-
derne gør, men de ved desværre typisk 
ikke, hvor deres logfiler befinder sig.

Når der så sker en hændelse som de 
skal håndtere og finde ud af, hvad der er 
taget af data, opdager de pludselig, at de 
er blinde og har ikke noget bevismate-
riale. De kan ikke gå tilbage i tiden og se, 
hvad der er foregået og hvilke data der 
er forsvundet.

Derfor er korrekt logning og sikring 
af de indsamlede data af helt afgørende 
betydning, så vi kan få logfilerne og se, 
hvad der er sket i systemerne. Det er nok 
en af de største udfordringer vi har, når vi 
skal hjælpe virksomhederne ud af deres 
problemer.

Det er at meget få standardprocedurer 
der skal til for at stoppe mange trusler. 
Det vil være en god ting for alle offent-
lige og private organisationer at komme 
op på et minimumsniveau. Flertallet af 
virksomheder, det omfatter også en del 
af de store, er stadig ikke nået så langt.

Hospitalerne som angrebsmål

– Vi har en ambition om også at komme 
ind på hospitalerne. Der er en stigende 
trussel mod sundhedsvæsnet og hospi-
talerne. I udlandet har vi set en del an-
greb. Hospitaler i England har været ud-
sat for omfattende hackerangreb.

Dennis Nilsson henviser til de ond-
sindede angreb på engelske og skotske 
hospitaler i maj 2017, der fik store dele 
af sundhedsvæsnet til at gå i koma med 
sorte pc skærme, aflyste operationer og 
omdirigerede ambulancer i London, det 
nordvestlige England og Skotland.

Læger så magtesløse til at deres 
skærme blev overtaget af hackere og 
hospitalerne fik krav om løsepenge for 
at få låst systemerne op. Den 12. maj 
oplevede hospitalet East and North Hert-
fordshire store it-problemer og syste-
merne måtte lukkes ned for at beskytte 
dem.

Herhjemme blev AP Møller blandt 
andre ramt af et kostbart hackerangreb 
som lammede containertrafikken og ko-
stede virksomheden dyrt.

I England måtte man køre manuel 
drift og i Danmark blev Mærsk ramt af 
en NotPetya ransomware som lagde alle 
systemer ned. Det har gjort ondt, men 
der har også været angreb på amerikan-
ske hospitaler, så maskiner og udstyr er 
blevet låst.

Der er udbetalt rigtigt mange penge 
til kriminelle for at få låst systemerne op 
så man kunne komme videre. Indenfor 

hospitaler generelt tror jeg truslen mest 
vil komme fra sådanne finansielt moti-
verede hackere, der låser computere og 
udstyr for at kræve en løsesum.

Traditionel spionage mod viden og 
knowhow er nok ikke hospitalernes stør-
ste trussel men pga. de mange person-
data de ligger inde med vil der naturligt 
være en trussel fra finansielle kriminelle 
samt organisationer og stater der ønsker 
at stjæle følsomme personoplysninger.

Der er også risiko for, at nogen vil øde-
lægge et hospital, men det scenarie tror 
jeg ikke er særlig relevant med mindre 
man befinder sig i en krigstilstand.

Forberedelse bedre end 
brandslukning

Når virksomheder først er blevet hacket, 
er brandslukning altid en udfordring, så 
jo bedre man er forberedt med backups 
m.m., desto bedre er man stillet, under-
streger Dennis Nilsson:

– Det afhænger utroligt meget af, hvor 
godt man har forberedt sig på truslen. 
Generelt står man meget stærkere, hvis 
man er velforberedt. I England var det en 
standardvirus (malware) som spredte sig 
og udstyr der kørte med Windows var 
sårbart og spredte sig via udstyret.

Der er mange tiltag man kan lave, der 
kan adskille operationelt udstyr fra de 
administrative systemer. Ofte er opera-
tionelt udstyr følsomt overfor opdaterin-
ger og er derfor mere sårbart. Backups er 
en proces der tager tid, men er et hjæl-
pemiddel til hurtigt at komme i drift igen.

Beskyttelse mens man er i drift

– Vi har en række services, som ikke 
forstyrrer hospitalernes netværk under 
driften og er vant til arbejde med kritiske 
systemer. Vi tester også udstyr for dets 
sårbarhed. Når man kører tests, er det 
som regel meget isolerede tests, som 
kan skabe en falsk tryghed.

Banshie kan hjælpe med at skaffe 
overblik over, hvilke trusler der allerede 
er på et netværk. Mange ved ikke, hvor 
meget malware de allerede har inde i de-
res systemer. Det kan vi hjælpe med at få 
renset ud så de får et rent netværk igen.

Desværre er det, der ofte skal til før 
virksomheder vågner op, at de bliver 
ramt. Problemet er typisk, at mange it-
folk gerne vil beskytte netværket bedre, 
men ikke har fået bevilget det, de øn-
skede af deres ledelser.

Jeg vil råde til at man kommer op på 
minimumsniveauet ifølge best practices 

og får rullet de rigtige politikker ud. Læg 
vægt på den defensive sikkerhed, da 
de offensive tiltag giver ikke så meget. 
Backup, datalogning, overblik over ud-
styr, implementering af best practice på 
systemer.

Så er man ret godt kørende, siger 
Dennis Nilsson.
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KEN HYGIENE SYSTEMS A/S 
vil aktivt hjælpe med service, 
råd og bæredygtige løsninger
Den fynske producent af vaskeløsninger i Broby er gået i offensiven med rådgivning og sparring som 
producent af et stort program af maskiner til vask og desinfektion. KEN HYGIENE SYSTEMS vil aktivt 
hjælpe kunderne som partner fra de mindste til de helt store. Dette med bæredygtige løsninger med sin 
nye division KEN Life Science

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Life science er et lidt forsømt segment, 
men vi ser et meget stort forretningsom-
råde og satser nu på virkelig at bidrage 
med vor nye division, så kunderne ikke 
blot får fat i en producent der har maski-
nerne, men også knowhow om segmen-
tet og kan være en værdifuld sparrings-
partner.

– Vi vil styrke markedsføringen in-
denfor Life Science kraftigt og kommer 
til langt mere aktivt at opsøge landets 
universiteter, den farmaceutiske industri 
og al den industri der har laboratorier til-
knyttet deres aktiviteter.

Det siger Life Science direktør Martin 
Storm Marum som har store forvent-
ninger til salg, rådgivning og udvikling 
af bæredygtige løsninger indenfor Life 
Science. Den danske producent KEN 
HYGIENE SYSTEMS i Broby på Fyn er 
toneangivende på bæredygtige vaske-
maskiner herhjemme.

KEN HYGIENE SYSTEMS blev etab-
leret i starten af 1940erne og er meget 

kendte på de danske sygehuse. Det øn-
sker KEN HYGIENE SYSTEMS også at 
blive i Life Science industrien. KEN HY-
GIENE SYSTEMS har været leverandør 
til sektoren i alle årene, men ikke i en så 
aktiv rolle som virksomheden nu lægger 
op til.

– Vi har solgt vaskemaskiner til labo-
ratorier i en lang årrække, men ønsker 
at være mere proaktive. Divisionen KEN 
Life Science blev etableret 1. november 
2018 og KEN har hyret medarbejdere 
med stor viden om segmentet, uddyber 
Martin Storm Marum der selv har en for-
tid i laboratoriebranchen.

KEN er fondsejet familievirksomhed 
og den eneste danske producent af sin 
slags. Alt til Life Science segmentet bli-
ver produceret på Fyn med automati-
serede processer og i AISI316 syrefast, 
rustfrit kvalitetsstål til laboratorierne.

Billigere drift og miljø forenes

KEN HYGIENE SYSTEMS ser sig selv 
som en katalysator, der kan forene in-
dustriens behov for at investere i bedre 
udstyr der er billigere i drift på den ene 

side, og samfundets fokus og behov for 
processer alle vegne der er mere bære-
dygtige på den anden side:

– Vi har maskiner stående hos alle de 
store aktører blandt de farmaceutiske 
producenter herhjemme, så vi ser ikke et 
hul i markedet, men vi kan noget mere 
end vores konkurrenter. Vi har satset 
kraftigt på bæredygtighed som den helt 
store trend.

Vores nye serie IQ-maskiner bruger 
kun den halve mængde energi og vand 
som nogle af konkurrenternes produk-
ter. Det betyder at vores kunder sparer 
en masse vand, el, kemi og når de i sidste 
ende gør hele regnestykket op har de 
også sparet en masse penge.

Vask betragtes mange steder som et 
lidt besværligt, nødvendigt onde, som 
ingen synes er særlig interessant og som 
befi nder sig lidt ude i kulissen, men det 
er lige så vigtigt som alt muligt andet i 
industrien.

Vi vil gerne tale det op og påvirke vo-
res kunder til ikke at betragte vask som 
noget sekundært, men have fokus på det 
som en primær proces. Rengøringen af 
laboratorieudstyr hænger sammen med 

Erlemeyer kolberMSE test soil i Erlemeyer kolberMSE Testsoil forberedes i laboratoriet
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restkemi, biologi og toksiner. Renheden 
er vigtigt, da kun rent udstyr sikrer kor-
rekte analyser.

Rådgivning og sparring

– Vi har etableret Life Science divisionen 
for at bliver en reel sparringspartner for 
vores kunder, der kan gå ud, rådgive og 
vejlede dem omkring deres processer.

KEN Proces Solution bygger som di-
vision kæmpestore vaskeanlæg og spe-
cialmaskiner efter kundeønsker. Dem ar-
bejder vi tæt sammen med, så vi kan løse 
opgaver fra de helt små behov på det lille 
laboratorie og op til de allerstørste vaske-
anlæg man kan stå oprejst i.

Det hører med i billedet, at vi også la-
ver GMP (Good Maufacturing Practice) 
maskiner, hvis der er behov for det. Vi 
har et fuldt program og løsninger fra de 
mindste og simpleste vaskeopgaver til 
de største og mest sofistikerede.

Vi har fuld pakke med vaskemaskiner, 
autoklaver og et vigtigt ben i forretnin-
gen er service. Man kan altid kontakte 
os, indgå en servicekontrakt og lige præ-
cis få det man ønsker sig. Vi har teknikere 
kørende i 45 servicebiler i alle landsdele 
i Danmark.

Mange penge i bæredygtighed

Den nye IQ-series reducerede forbrug 
af vand, el og kemi til vask giver god to-
taløkonomi, men har også andre fordele. 
KEN har opnået rekordhurtige procesti-
der, fordi opvarmningstiden bliver me-
get kortere.

– Vasketiden i såvel de små som de 
store vaskeanlæg og laboratorieudsty-
ret er halveret og udstyret bliver lige så 
rent som tidligere. Det koster kun det 

det halve at køre med IQ-maskinerne og 
det vil få endnu større indflydelse i frem-
tiden, da el og vand ikke bliver billigere.

Man kan altid finde noget billigere på 
markedet, men vi har den absolut bedste 
livscyklus økonomi på vores maskiner fra 
de opstilles til de er slidt op og fjernes, 
siger Martin Storm Marum. 

Store forventninger

KEN HYGIENE SYSTEMS har på hoved-
kontoret i Broby automatiseret mange 
processer i forbindelse med lancerin-
gen af IQ-serien, hvilket har bidraget til 
at virksomheden har kunnet holde mar-
kedsprisen nede. Martin Storm Marum 

har store forventninger til IQ-serien og 
KENs offensiv også som sparringspart-
ner:

I marts er KEN deltagene på ARABLAB 
2019 i Dubai og senere på Pittcon i Phi-
ladelphia, USA, der er to af de største og 
toneangivende laboratoriemesser. KEN 
vil også være på de danske messer i Kø-
benhavn og Århus til efteråret.

– Vi satser på at erobre en større mar-
kedsandel og blive bedre kendte rundt 
omkring takket være en mere proaktive 
indsats og en bedre branding i markedet. 
Vi leverer til alle de store farmaceutiske 
industrier, men er ikke særligt kendte på 
universiteterne, men det håber vi at lave 
om på, siger Martin Storm Marum. 

KEN HYGIENE SYSTEMS nye IQ serie
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Psykiatrien i Region Sjælland:

Fik has på legionella-
bakterierne!
En spredt bygningsmasse på halvøen Oringe ved Vordingborg gav af og til problemer med for høje kimtal 
af legionella på de yderste tappesteder. Men en ny løsning fjernede problemet.

Psykiatrien Syd har til huse i arkitekt 
Gottlieb Bindesbølls smukke og fredede 
bygninger fra 1858. Dengang mente 
man, at ro og naturskønne omgivelser 
var den bedste helbredelse for psykiatri-
ske patienter. Det betyder, at hospitalet 
ikke er samlet i én stor bygning, men er 
opført med mange mindre og spredte 
bygningsenheder i den smukke sydsjæl-
landske natur.

”Vi oplevede, at vi havde forhøjede 
kimtal* af legionella på enkelte af de 
yderste tappesteder. Vores daværende 
anlæg kunne ikke rigtig få has på dem. Vi 
prøvede naturligvis forskellige tiltag som 
fx temperaturgymnastik, hvor vi øgede 
temperatuerne i varmtvandsbeholderen 
og i cirkulationssystemet til vandtempe-
raturer over 68 °C, men det hjalp ikke 
permanent. Desuden er fjernevarmefor-
syningen omlagt til fjernvarmenettet, så 
fremløbstemperaturen er lavere end 70 
°C i sommermånederne, og med et mål 
om at komme helt ned på 60°C, var des-
infektion af varmtvandssystemet en nød-
vendighed,” siger teknisk souschef, Ja-
cob Kofod Christoffersen fra Psykiatrien 
i region Sjælland. Han fortsætter:

”På anbefaling tog vi bl.a. fat i BWT, 
der med Safeshower desinfektionsanlæg 

har en virkelig god løsning, hvor man 
alene tilsætter salt, som anlægget så selv 
omdanner til en desinfektionsvæske. 
Det er en stor fordel for os, at vi ikke skal 
håndtere eller opbevare andet end helt 
almindeligt køkkensalt.”

Automatisk overvågning

BWT Safeshower har andre fordele end 
at man ikke skal håndtere farlig kemi. An-
lægget overvåger automatisk selv mæng-
den af desinfektionsvæske i vandet, så 
der ikke tilsættes mere end nødvendigt 
for at undgå legionella, men samtidig 
ikke for meget, så der sker korrosion på 
installationen. BWT Safeshower fjerner 
også den biofilm, der sidder i rør og be-
holdere, og som hjælper legionellabak-
terierne med at udvikle sig. Normalt vil 
man kunne spare energi og CO2–udled-
ning ved at kunne sænke temperaturen 
på det varme brugsvand til under 50 °C, 
men dette er ikke tilladt på hospitaler.

”Vi er meget tilfredse med anlægget. 
Det har først og fremmest fjernet vores 
problem med legionella, men anlægget 
er også meget nemt at drive, og bortset 
fra påfyldning af salt, så passer det sig 
selv. Når vi tester vandet, kan vi se ens 

ved fjernvarmebeholder og det fjerneste 
tappested, og anlæggets evne til at styre 
mængden af desinfektionsvæske virker 
også upåklageligt,” slutter Jacob Kofod 
Christoffersen.

Psykiatrien Region Sjælland har også 
BWT anlæg i deres sengeafsnit i Ros-
kilde.

Yderligere information
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BWT Danmark
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KORT OM BEST WATER TECHNOLOGY GROUP

Best Water Technology Danmark, tidligere HOH Water Technology, er en del af 
Best Water Technology Group (BWT), der er Europas førende virksomhed inden 
for vandteknologi. De 3.600 ansatte i BWT leverer innovativ, effektiv og miljøven-
lig vandbehandling og teknologier, der sikrer de højeste standarder for sikkerhed, 
hygiejne og sundhed til alle, der dagligt er i kontakt med eller forbruger vand som 
industri- og forsyningsbranchen, hospitaler, hotel- og restaurationsbranchen, kaffe-
branchen, svømmehaller, ejendomme og private forbrugere.

*)  Kimtal er indholdet af mikroorganismer. Kim-
tal bruges til en generel vurdering af den hygi-
ejniske kvalitet af drikkevandet i en vandana-
lyse. Således kan et forhøjet kimtal være tegn 
på en forurening og dermed en forringelse 
af drikkevandskvaliteten eller tyde på tilste-
deværelsen af evt. sygdomsfremkaldende 
bakterier. Et forhøjet kimtal indikerer øget 
biofilmdannelse, hvor patogener kan gemme 
sig og eventuelt vokse.
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Logi Systems effektiviserer arbejdsgange og logistik. 
Det giver langt mere tid til at behandle patienterne og 
ingen forstyrrende logistik på gange og afdelinger.

Vi har 30 års erfaring i industriel logistik inden for 
hospitalssektoren og kan gøre en forskel som rådgiver i 
produktions- og lagerlogistik.

Vi udarbejder gerne et beslutningsgrundlag, der synliggør 
fordelene ved optimal hospitalslogistik.
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Tænk nu service og drifts forhold 
ind under projekteringen
Sådan lyder opfordringen fra ÅF, der oplever mange fejl og unøjagtigheder i egenkontrollen under 
udførelsen. De skyldes ofte tidspres affødt af sene projektjusteringer og utilstrækkelig opmærksomhed på 
systemkompleksitet såvel som på brugernes fremtidige arbejdsforhold.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Det er meget vigtigt at få tænkt service 
og serviceforhold ind, når man starter 
med projektering. Ikke mindst når det 
drejer sig om ventilation af OP-stuer og 
rum med overtryk, hvor man i videst mu-
lige omfang skal kunne opretholde drif-
ten uforstyrret efterfølgende.

For at sikre at der altid leveres den 
krævede kvalitet i de respektive områ-
der, kan ventilationssystemer og -anlæg 
være komplekse og servicekrævende. 
Derfor er det vigtigt, at der er indtænkt 
de nødvendige muligheder for filterskift 
og vedligeholdelse, herunder om der er 
krav om kontinuerlig drift, eller om an-
lægget kan standses for udførelse af ser-
vicearbejder.

Det fastslår markedschef Michael An-
dreasen, som er ansvarlig for commis-
sioning hos ÅF Buildings Denmark. Han 
fortæller her om, hvad virksomheden 
oplever i byggebranchen af typiske pro-
blemer med ventilationsanlæg og service 
heraf.

– Det er vigtigt at få lavet ordentlig 
kvalitetssikring, når man udfører instal-
lationerne, så de kan leve op til gæl-
dende krav og funktionerne er korrekte. 
Anlæggene styres efter temperatur, tryk 
og andre signaler, og når filtre skal skif-
tes, sendes der besked til CTS. Derfor er 
det afgørende, at alle alarmer og signaler 
fungerer, siger han.

– Ventilationen opretholder et vel-
fungerende indeklima og sikrer over-
holdelse af hygiejnekrav i sygehus- og 
laboratorieområder. Fungerer det ikke 
korrekt, kan det medføre dårligt arbejds-
miljø og eventuelt øget infektionsrisiko. 
De forhold har vi i stor stil testet på bl.a. 
sygehuse forskellige steder i Danmark. 
Når vi tester ventilation, finder vi meget 

ofte fejl i styringer. Bliver blot to lednin-
ger byttet om, virker systemet ikke efter 
hensigten.

Derfor er det afgørende, at man al-
lerede forud for udførelsen opstiller 
og kontrollerer procedurer for kontrol. 
Derved undgår man ved afslutningen at 
skulle foretage mange ændringer, som 
der ikke er tid til at udføre ifølge den 
gældende tidsplan. Når byggerier forsin-
kes, skyldes det typisk, at mange fejl skal 
rettes.

Behov for at være mere skarp

– Vores konklusion er, at man skal have 
endnu mere fokus omkring kvalitetssik-
ring henover hele processen. Tidsplanen 
begynder ofte at skride under bygge-
processen, så entreprenøren skal løbe 
hurtigere end planlagt. Så er risikoen, at 
man får hængt ventilationsrør, -kanaler 
og -armaturer op, men glemmer at kvali-
tetssikre. På grund af tidspresset får man 
ikke lavet egenkontrollerne grundigt 
nok, og det smitter af mellem de enkelte 
fagentrepriser, herunder såvel CTS-, 
ventilations- som vvs-entreprenøren.

Når kvaliteten ikke er tilstrækkelig 
sikret under udførelsen, viser fejlene sig 
ved de test, vi foretager for bygherre el-
ler driftsafdeling forud for overtagelsen. 
Når vi så finder så mange fejl, skyldes det 
i høj grad, at der ikke har været tilstræk-
kelig fokus på egenkontrol og kvalitets-
sikring undervejs. Bedre KS-processer 
igennem hele byggeriet kan således 
tilgodese både entreprenører og byg-
herre.

Når byggeriet er færdigt, er proble-
met, at man kun ser ventilationsarmatu-
rer og radiatorer, men ikke alle de skjulte 
komponenter som spjæld og ventiler. 
Disse er ofte vanskelige at tilgå efterføl-
gende, når man skal foretage test for kor-
rekt funktion og styring.

Tænk på driften af det færdige 
anlæg

Hele scenariet er ikke altid tænkt igen-
nem. Der opstår eksempelvis tids-
punkter, hvor ventilationsanlægget må 
stoppes af servicehensyn. Det er en ud-
fordring i områder, hvor der er krav om 
kontinuerlig ventilation. Løsningen kan 
være et redundant anlæg, der kan tage 
over, når det primære anlæg er ude af 
drift.

Vi ser også, at man ikke har taget højde 
for visse driftssituationer, som når man 
skal skifte filtre i renrum – eksempelvis 
OP-stuer – med HEPA-filtre. Her ser vi af 
og til, at der ikke er indsat spjæld, så an-
lægget kan sektioneres i forbindelse med 
lokalt filterskift og service. Det medfører, 
at for eksempel en hel operationsafde-
ling må tages ud af drift ved filterskift, 
mens man ved mulighed for sektionering 
kunne opretholde driften.

Udbudsmaterialet indeholder som re-
gel en passus om, at ventilationen skal 
kunne driftes og håndteres bagefter, 
men i praksis ser vi, at det ikke er tænkt 
fuldt ud i praksis. Det er derfor vigtigt 
at tænke hele scenariet igennem på for-
hånd. Ellers kan det medføre store gener 
og driftstab, når områder er nedlukket på 
grund af servicearbejde og efterfølgende 
oprensning for at genskabe de krævede 
kvalitetsnormer. I operationsområder er 
der hygiejnekrav, der skal være opfyldt. 
Dette er også gældende i laboratorier, 
der samtidig kan have hensyn at tage til 
smittekilder og radioaktive sporstoffer. 
Disse er med til at sætte kravene og sam-
tidig nødvendiggøre en oprensningspe-
riode efter nedlukning.

Det er vigtigt at have fuldt kendskab 
til arbejdsprocesserne i de rum, der skal 
ventileres, ikke mindst på hospitaler. Her 
er det andre forhold, der gør sig gæl-
dende. Eksempelvis på de ultrarene om-
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råder i modsætning til kontorområder, 
hvor forholdene er mere enkle.

Proceduren der kan anbefales

Når man starter planlægningen af et så 
stort byggeri som et helt hospital, fore-
går programmering og projektering flere 
år før ibrugtagning med udgangspunkt i 
de processer og udstyr, der er kendt. Un-
dervejs sker der helt naturligt ændringer 
af processer og udvikling af ny teknologi. 
Derfor er det vigtigt at have opmærksom-
heden rettet mod denne udvikling i hele 
processen, så projektet løbende kan ju-
steres under hensyn hertil. Det kan være 
svært at få til at ske fuldt ud, og vi oplever 
da også, at det ikke er sket i tilstrækkelig 
grad. På den måde bliver projektændrin-
ger foretaget sent – med de gener det har 
på tidsplan og økonomi.

Bliver driftsafdelinger og eksempelvis 
vi som commissioningrådgivere inddra-
get tidligt i projekteringen, kan vi med-
virke til at gennemskue de komplekse 
systemer og se, hvad der er bedst for 
projektet. Men ofte bliver vi inddraget 
lige før eller i forbindelse med aflevering 
for at teste anlæg og systemer. Så er det, 
vi finder fejl eller uhensigtsmæssigheder 
med deraf følgende gener. Det tager 
lang tid at rette fejl, hvis de først findes 
ved aflevering. Derfor giver det god 
mening at komme ind tidligt og påvirke 
projekteringen, så alt laves rigtigt første 
gang og derfor ikke forsinker byggeriet 
og ibrugtagningen. Her ligger der store 
besparelser, fastslår han.

Kassetænkning og dårlige 
løsninger

– Når en entreprenør vinder et udbud, 
hyres underentreprenører. Begge parter 
skal tjene penge og tænker ikke først og 

fremmest i totaløkonomiske løsninger, 
når der detailprojekteres, påpeger Mi-
chael Andreasen.

Derfor vælges der måske en løsning, 
hvor entreprenørerne sparer 50.000-
100.000 kr. Men set over en 10-årig pe-
riode kan det måske koste bygherren en 
halv mio. kr. ekstra at drifte løsningen. I 
det tilfælde er det ikke længere den rig-
tige løsning, man har valgt, fastslår han.

– Entreprenøren får typisk en pose 
penge til et projekt uden krav om, hvad 
driften koster bagefter. Det er ikke 
gavnligt set i det lange perspektiv, men 
er desværre ofte sådan det er, siger Mi-
chael Andreasen.

Det er blandt andet her, vi kan tilbyde 
at gennemskue komplekse problemstil-
linger og hjælpe med at finde den rigtige 
løsning. På den måde øges sandsyn-
ligheden for, at anlæggene kan driftes 
efterfølgende, og ligeledes at man har 
valgt de bedste løsninger set i et energi-
mæssigt perspektiv. Vi har stor erfaring 
med at finde den rigtige løsning og det 
optimale set up for at sikre den korrekte 
drift.

Billigst at rette fejl i starten

– Som tidligere nævnt kan vi i alle pro-
jekt- og byggefaser bistå med at sikre op-
timale løsninger set ud fra et service- og 
driftsperspektiv. Det optimale for byg-
herren er, at de nødvendige tilretninger 
foretages tidligt i projektet, hvor det ko-
ster mindst. Det vil også være til gavn for 
entreprenørerne. Det er altid billigere at 
finde fejlene, inden de bliver udført fy-
sisk i byggeriet.

Undervejs kan vi bistå med sikring 
af, at installationer og anlæg er korrekt 
bestykket. Ligeledes at de til slut funge-
rer efter hensigten, så vi ikke finder for 
mange fejl på bagkant.

Er der noget galt, finder vi derfor helst 
fejlene, inden byggeriet tages i brug. 
Men vi kan også hjælpe, når bygningen 
er taget i brug.

Et eksempel kan ifølge Michael An-
dreasen være, at brugerne oplever, 
der er koldt i bygningen. Derfor hæver 
driftspersonalet måske ventilationens 
indblæsningstemperatur. Men da venti-
lationen måske er bygget til at køle, vil 
handlingen bevirke, at styringsanlægget 
samtidig lukker for radiatorerne. Og så 
opstår et nyt problem, når der om som-
meren bliver behov for køling.

Mange penge at hente på 
fejlretning

– Jeg vil sige, at fejl ofte mere er reglen 
end undtagelsen. Det skyldes blandt an-
det, at styringerne er blevet mere kom-
plekse, med flere fejlkilder til følge. Der 
kan hentes store besparelser ved at få 
anlæggene til køre optimalt. – Bliver per-
sonalet syge eller stiger fraværet, fordi 
ventilationen er dårlig? Undersøgelser 
fra USA viser, at sådanne ekstra omkost-
ninger kan være langt dyrere end selve 
energiudgifterne.

Alt arbejde er spildt, hvis indregulerin-
gen ikke er korrekt. I offshore-sektoren 
og industrien er commissioning ind-
arbejdet, men byggebranchen er ikke 
vant til det. Problemet med en bygning 
kan være, at det mere eller mindre er en 
prototype hver eneste gang, og at de 
tekniske forhold over tid har fået større 
vægt, uden at det er tillagt den fornødne 
betydning.

Tiden presses og der ses mere 
sjusk

– Jeg synes, byggebranchen generelt 
kunne trænge til at højne sin kvalitet. 
Problemet er, at tidsplanerne er pres-
sede, så der ofte ikke er tid til at lave ar-
bejdet ordentligt. Alt skal afleveres hur-
tigere og hurtigere, men ting tager nu 
en gang tid! – Det er svært at skære ned 
på betons tørretid, men folk tør mange 
gange ikke at sige, hvor lang tid det tager 
at lave tingene ordentligt. Skrider tids-
planen, når man sætter betonelementer 
op, skal forsinkelsen typisk indhentes 
på installationerne. Det går så måske ud 
over kvalitetssikringen.

Fortsættes næste side
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BWT vand til hospitalet

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

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

installationerne, baderum og toiletter.

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

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

Når vi ser rapporter på indregulering, er 
de meget ofte mangelfuldt udfyldt. Det 
er vigtigt at få alt med, når eksempelvis 
ventilation indreguleres, fordi rappor-
terne skal bruges ved efterfølgende fejl-
finding. Når man indregulerer, skal man 
afstemme, hvordan man gør det og sikre, 
at alle data er med.

Vi skal ved efterfølgende fejlfinding 
kunne tage skemaet op og se, om man 
eksempelvis har samme trykfald over 
de forskellige komponenter. Mangel på 
data må ikke forekomme, og det tager i 
virkeligheden ikke meget længere tid at 
få skrevet alt ned.

Det krav skal tilsynet eller design-
teamet stille, men det bliver ikke altid ført 
ud i praksis. Rapporterne er af svingende 
i kvalitet. De bør være ens i opbygning 
og detaljering fra den ene til den anden 
entreprenør, når det er det samme, der 
indreguleres.

Kontrollen halter efter

Man burde være meget bedre til kontrol, 
og den skulle være bedre struktureret. 
Det er ikke altid, at entreprenørerne 
overholder kontrolkravene, så installatio-
nerne tjekkes ordentligt. Det kræver en 
fagperson med kendskab til kontrol, hvis 
det skal udføres forskriftsmæssigt.

Alle data skal kunne anvendes efter-
følgende i hele anlæggets levetid, så 

man ved senere efterjustering altid kan 
tage udgangspunkt i den oprindelige 
korrekte tilstand, som var gældende, da 
det blev afleveret til bygherren. I ÅF har 
vi specialister, der kan foretage de for-
nødne kontroller på såvel ventilationssy-
stemer som VVS- og kølesystemer.

Vi ser mange muligheder i byggebran-
chen for forbedringer af egenkontrol 
og indregulering, når vi har en commis-
sioningopgave. Det er forbedringsmu-
ligheder, vi i ÅF har specialiseret os i at 
håndtere, når vi får en opgave med kom-
plekse problemstillinger som dem, der 
forekommer på bl.a. hospitalerne, siger 
Michael Andreasen.

Michael Andreasen



DAMPA® Akustiklofter
Til hygiejnisk og klinisk krævende miljøer

Rengøring

Den rengøringsvenlige overflade 

tåler både våd og tør rengøring. 

Lofterne er testet op mod en stor del 

af de mest anvendte rengøringsmidler 

og metoder i sundhedssektoren. 

Endvidere sikrer overfladen imod 

uønsket vækst af bakterier og andre 

mikroorganismer.

Akustik

Ved valg af akustisk indlæg, som er 

drysfrit, forhindres nedfald af partikler 

gennem de perforerede flader. 

Samtidigt sikres det at, loftets akustiske 

egenskaber er tilpasset områdets an-

vendelse.

Tryghed og sikkerhed

Lofterne er testet i henhold til bære-

evne, brandsikkerhed og ydeevne.

Designet er med henblik på godt 

indeklima og velvære. 
Lofterne har lang levetid og er let 
demonterbare, derfor er de meget drift-
økonomiske.

Stærke akustiklofter med fokus på hygiejne til sundhedsektoren

DAMPA, DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00, dampa@dampa.dk, www.dampa.com
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KE Fibertec introducerer 
vaskeservice
Tekstilkanal-producenten KE Fibertec i Vejen etablerer nu sit eget specialvaskeri, der skal udnytte 
virksomhedens materialekendskab til at tilbyde effektive vaskeløsninger. 

En ventilationskanal skal vaskes for at 
den kan bevare sin ydeevne og dermed 
være energieffektiv. Det gælder både for 
tekstilkanaler og for kanaler lavet i stål. I 
mange år har KE Fibertec brugt en eks-
tern partner til vask, men nu har virksom-
heden etableret sit eget specialvaskeri i 
Vejen, der udelukkende skal vaske teks-
tilkanaler, også kaldet ventilationsposer.

Materialekendskab gør forskellen

Specialvaskeriet er en del af KE Fibertec 
væveri, der væver tekstilmaterialerne, og 
medarbejdere fra væveriet står for den 
daglige drift af vaskeriet.

”Det giver os en stor fordel, at vaskeri 
og væveri er samlet, da vi kan udnytte 
vores materialekendskab til at tilbyde ef-
fektive vaskeløsninger” siger salgschef 
René Frimodt.

KE Fibertec har i samarbejde med 
Miele udviklet et vaskeprogram, der sik-

rer en skånsom vask, hvilket forlænger 
kanalens levetid. Tekstilkanalerne tørre-
tumbles ikke, men hænges til tørre efter 
vask i et særligt udviklet tørrerum, hvor 
luftfugtighed og temperatur overvåges. 
En skånetørring minimerer bl.a. slitage 
og krymp, og dermed bevares tekstilets 
evne til at fordele luften jævnt og træk-
frit. 

Ren ventilation med garanti

KE Fibertec tilbyder kundetilpassede va-
skekoncepter, der sikrer et godt vaskere-
sultat.

Fordelsvasken imødekommer de fle-
stes behov og derudover tilbydes en hy-
giejnevask målrettet fødevareindustrien 
og en all inclusive løsning, der også ind-
befatter målinger, dokumentationsrap-
port og opbevaring af reservesæt.

Læs mere på ke-fibertec.dk/vask 

FAKTA

KE Fibertec er den største produ-
cent af tekstilkanaler på verdensmar-
kedet

Koncernen består af moderselska-
bet i Vejen og syv datterselskaber i 
Europa og USA

Vi beskæftiger ca. 120 medarbejdere, 
heraf godt halvdelen i udlandet

Ejes af Jysk-Fynsk Kapital (70%), LE 
Kristiansen (10%) og KE Pulje 20% 
(ejet af adm. direktør Carsten Jesper-
sen, produktionsdirektør Johnny Kusk 
Møller og økonomichef Svend Anker 
Fogh)
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     Se mere på www.sengestuepaneler.dk

Capri designet til fremtidens
patient- & personalebehov

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8  |  9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5  |  6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8  |  9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5  |  6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

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 betroet 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

Besøg

www.cotedor.dk
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Bedre indeklima med 
diffus ventilation
I takt med at kravene til indeklimaet i 
bygninger blev strammet med indførslen 
af BR18 fylder indeklimaet mere og mere 
i bevidstheden hos både de projekte-
rende og brugerne.

Rundt omkring i Danmark er der sta-
dig bygninger med indeklima af svin-
gende kvalitet, hvori der opleves for me-
get kulde, for meget varme, træk gener 
og dårlig luftudskiftning. Den øgede 
fokus på indeklimaet gør, at også for råd-
giveren er der nu stor opmærksomhed 
på inde klimaet, herunder ventilation, al-
lerede fra byggeprojektets begyndelse.

Frisk luft og luftudskiftning er vig-
tigt for indeklimaet, og ethvert rum har 
behov for et vist luftskifte. Til dette for-
mål findes der et udvalg af integrerede 
løsninger, herunder diffus ventilation. 
Dette skabes med et overtryk under 
loftsfladen, hvorefter indblæsningen 

sker igennem udvalgte perforeringer i 
selve fladen. Til dette kan DAMPA, en 
af Danmarks førende metalloftprodu-
center, levere en komplet løsning med 
metal kassetter eller paneler.

Ved at anvende diffus indblæsning 
igennem en perforerede loftflade, kan 
trykket reduceres, så trækgener undgås. 
Ved overtryk kan luften også fordeles dif-
fust i rummet, gennem smalle åbninger 
imellem loftelementerne uden træk. Ind-
blæsning kan derved ske gennem loftets 
perforation og via en ventilationsspalte. 
Diffus indblæsning dimensioneres efter 
de aktuelle behov ved at arbejde med 
hulstørrelser og åbent areal. Diffus ven-
tilation med DAMPA’s lofter tilgodeser 
det stringente, uniforme og moderne de-
sign, med en ensartet og plan overflade, 
som ikke brydes.

Fordelagtig ventilation

Med diffus ventilation skabes et bedre 
indeklima, hvor forekomsten af træk 
begrænses. Desuden kan man undgå 
at integrere tekniske installationer, som 
bryder med det visuelle design. Loft-
elementerne fra DAMPA leveres med 
akustisk filt og klarer derfor ikke alene 
ventilationen, men også akustikregule-
ringen.

I langt de fleste tilfælde er det ikke 
nødvendigt at integrere en rotor til venti-
lationssystemet, da den naturlige lufttil-
førsel vil være nok. På grund af det lave 
lufttryk kan der tilføres luft med en tem-
peratur på helt ned til -6 grader, uden at 
opvarme luften, inden den bliver blæst 
ind i rummet, derfor er der også store 
energimæssige fordele med diffus venti-
lation.



ÅF ER EN INGENIØR- OG DESIGNVIRKSOMHED INDEN FOR ENERGI, INDUSTRI 
OG INFRASTRUKTUR. VI SKABER BÆREDYGTIGE LØSNINGER TIL DE KOMMENDE 
GENERATIONER MED UNIKKE SAMLEDE KOMPETENCER OG AVANCERET TEKNOLOGI. 
ÅF HAR BASE I EUROPA MEN KUNDER I HELE VERDEN. FORDELT PÅ KONTORER I MERE 
END 30 LANDE ER VI SAMLET OVER 10.000 MEDARBEJDERE, SOM HVERT ÅR UDFØRER 
PROJEKTER I FLERE END 100 LANDE FRA BRASILIEN TIL VIETNAM. I DANMARK HAR ÅF 
10 KONTORER OG BESKÆFTIGER GODT 600 MEDARBEJDERE. 
#ÅF #MakingFuture

Idriftsætning.
Vores høje faglighed inden for byggeri, 
hospitalsdrift og know-how om 
arbejdsprocesser er stadig aktuelle, 
selvom vi har ændret navn fra 
Midtconsult til ÅF.

Vi rådgiver inden for idriftsætning og 
planlægning af ibrugtagning, så både 
teknikken er klar til brug og afdelingen 
kan have en sikker indflytning. 

afbuildings.dk
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SERVICE

Kursus i serviceaftaler
Sweco Danmark afholder Danmarks første kursus i serviceaftaler.

Vi har fra flere kunder fået forespørgsel 
på rådgivning i forbindelse med service-
aftaler. Omfanget og indholdet af afta-
lerne er meget individuelle fra kunde til 
kunde og fra rådgiver til rådgiver,, herun-
der hvor detaljeret servicekontrakterne 
er udformet. Nogle kunder har ønsket at 
købe ”hele pakken” med en beskrivelse 
af omfang og niveau, efterfølgende ud-
bud af service, afsluttende med en vur-
dering af kontrakter og priser fra servi-
celeverandører. Andre har ønsket en 
gennemgang af eksisterende kontrakter, 
vurdering af relevansen og anbefalinger 
til kommende forhandlinger med leve-
randørerne.

Men der er jo mange flere facetter 
af serviceaftaler, og Sweco har derfor 
besluttet at udbyde et kursus, som hen-
vender sig bredt til alle, som beskæftiger 
sig med service af bygninger og tekniske 
anlæg. Der findes internt i Sweco FM 
meget viden om og stor erfaring med 
servicekontrakter. Dette omfatter viden 
om hvilke anlæg og systemer, man skal 
have lovpligtige eftersyn på og hvilket 
omfang eftersynene skal have. Og viden 
om, hvilket indhold man skal have i ser-
viceaftaler på tekniske anlæg generelt, 
særligt hvor det kræver specialviden, og 
specielle måleinstrumenter eller værktøj.

Ud over den tekniske og økonomiske 
afvejning af indhold og pris (som kan 
fylde en hel kursusdag), vil vi gerne dis-
kutere og få kursusdeltagerne til at over-
veje andre aspekter af servicekontrakter. 
Herunder er den strategiske tænkning i, 
om man skal insource eller outsource, i 
hvilket omfang dette skal gøres, og hvad 
man skal overveje i den forbindelse. 
Dette er jo meget afhængigt af ens egen 
organisation, om man allerede har tek-
nisk personale ansat, eller man skal til 
at opbygge driftsorganisationen for at 
idriftsætte en ny bygning. Det har også 
betydning, om man i organisationen 
vægter sin bygning og dennes funktion 
som et aktiv, der skal indgå i virksomhe-
dens mål og strategi. Eller om det pri-
mært betragtes som en omkostning ved 
virksomhedens almindelige produktion. 
Har man kritiske funktioner som er me-

get afhængige af kontinuerlig drift? El-
ler skal man holde sin bemanding på et 
minimum af hensyn til omkostningerne? 
Sweco har i mange år rådgivet om den 
strategiske del af FM, så derfor er vi i 
stand til at sætte service på ejendomme 
og installationer ind i et perspektiv som 
har udgangspunkt i hele virksomheden, 
og ikke kun i den isolerede omkostning, 
det er at eje og drifte en bygning.

Andre nødvendige overvejelser er 
hvordan man ønsker at aftale service-
ydelserne. Skal dette overlades til le-
verandøren, så denne selv sørger for at 
overholde serviceintervallerne på udsty-
ret, eller vil man selv styre, hvornår ar-
bejdet udføres. I samme boldgade ligger 
afrapportering af servicebesøg. Vil man 
have det leveret i leverandørens stan-
dardsystem, som PDF på mail, eller har 
man et vedligeholdssystem i forvejen, 
hvor man kan lade leverandøren rappor-
tere ind. Dette er en stærkt overset del af 
serviceaftalerne, og noget vi i Sweco ofte 
oplever er overset. I forbindelse med 
rådgivning på indeklimasager viser det 
sig ofte, at der er mangler i ventilations-
anlæggene og disse kan strække sig fra, 
at der ikke udføres service på anlægget, 
til en fejl som ikke er udbedret. I en del til-
fælde kan vi finde en servicerapport ved 
anlægget, som måske lige netop indrap-
porterer denne fejl, men informationen 
er ikke kommet det rette sted hen eller 
servicerapporten er ikke blevet læst. Vi 
ser i nogle tilfælde at servicekontrakter 
ved et ejerskifte bliver overset, som en 

ting der skal håndteres, eller at den ikke 
videreføres af den nye ejer, og en erstat-
ning for aftalen ikke bliver indgået. Der 
er altså mange småting, som kan gå galt 
i forbindelse med håndtering af kontrak-
terne, opfølgning på disse og rapporte-
ring fra leverandørerne. Et kursus hvor 
man får opremset andres erfaringer, er 
for de fleste billigere end at skulle gøre 
deres egne – måske dyrekøbte erfarin-
ger. Og så skal man jo ikke fornægte at 
der er mange gode og sjove historier i 
netop denne del af emnet.

Tilmelding

www.sweco.dk/events



PRODUCTIVITY

Efficiency 
at the push 
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

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

Secure 
lock

Efficient 
operation

Reduced 
accident risk

Fascinating 
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic 
rubber

Polyamide Polyurethane, 
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity 
according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

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

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless 
transport

Reduced 
accident risk

Automatic 
alignment

User-friendly 
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane, 

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height 205 to 245 mm

Offset 50 to 54 mm

Suitable for 
wheel sizes Ø 160 to 200 mm

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

Wheel name Maxtech conductive

Wheel centre Polyamide

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

Bearing Precision ball bearing, stainless steel

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

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

START

Inhalt

ADVANTAGES

TECHNOLOGY

PRODUCT FAMILY

IN USE

SPECIFICATIONS

ADVANTAGES TECHNOLOGY PRODUCT FAMILY

BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOPPRODUCT FAMILYTECHNOLOGY

ADVANTAGES PRODUCT FAMILY BACK TO TOP

TECHNOLOGYADVANTAGES

DE

DE

DE

DE

IN USE

DE BACK TO TOPADVANTAGES TECHNOLOGY

IN USE

IN USE

IN USE

PRODUCT FAMILY

DE BACK TO TOP

SPECIFICATIONS

PRODUCTIVITY

Efficiency 
at the push 
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

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

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

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

•  Automated process: 
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Every e-lock castor and its functions can be 
addressed separately in the bus system. 
This means that the castor system is 
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• Optimised manoeuvrability: 
Twin wheel castor with high manoeuvrability 
due to differential action.
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Extreme torsional rigidity ensures a secure 
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in health-care environments: 
Outstanding manoeuvrability and 
efficient operability.

IN USE TOMORROW

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

Secure 
lock

Efficient 
operation

Reduced 
accident risk

Fascinating 
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic 
rubber

Polyamide Polyurethane, 
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity 
according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C

START

Inhalt

ADVANTAGES

TECHNOLOGY

PRODUCT FAMILY

IN USE

SPECIFICATIONS

ADVANTAGES TECHNOLOGY PRODUCT FAMILY

BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOPPRODUCT FAMILYTECHNOLOGY

ADVANTAGES PRODUCT FAMILY BACK TO TOP

TECHNOLOGYADVANTAGES

DE

DE

DE

DE

IN USE

DE BACK TO TOPADVANTAGES TECHNOLOGY

IN USE

IN USE

IN USE

PRODUCT FAMILY

DE BACK TO TOP

SPECIFICATIONS

Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

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

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

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

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

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

TEKNOLOGI: I BRUG:

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

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

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

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

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

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

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

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

Besøg

www.cotedor.dk

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

C a re  fo r  c l e a n  a i r
ApS

INSPEKTION OG RENSNING AF 
VENTILATIONSKANALER TIL 

ERHVERV OG PRIVATE

info@ventirens.dk
www.ventirens.dk
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ENERGIOPTIMERING

De rigtige løsninger bør vægtes 
højere end de billigste – især 
når vi bygger sygehuse
Hvis vi vil sikre mere energieffektive bygninger i for eksempel sygehusvæsenet, bør vi gentænke 
vægtningen i udbud, så vi kigger mere på totaludgifterne end etableringsudgifterne

Vi bør tage det lange lys på, når vi for 
eksempel bygger sygehuse i Danmark. 
Det lyder som en selvfølge – og er det 
heldigvis også på en del fronter.

Men vi kender vel alle scenariet: Du 
skal melde dig ind i – lad os sige – et fit-

nesscenter. Her kan man vælge mellem 
to typer af medlemskab. Det ene, som 
kunne hedde discountmedlemsskabet, 
koster 100 kr. i oprettelse og 299 kr. om 
måneden. Det andet, som vi kan kalde 
guldmedlemsskabet, koster 1.000 kr. i 
oprettelse men til gengæld kun 199 kr. 
om måneden.

Hvad vælger du? Ja, rigtigt – det af-
hænger af, hvor længe man har planer 
om at være medlem. I dette tilfælde bli-
ver guldmedlemsskabet det økonomisk 
bedste valg efter mindre end et år – og 
resten af den tid, du forbliver medlem. 
Det er dog fristende at vælge den mo-
del, hvor vi skal have færrest penge op af 
lommen her og nu.

Mens det er meget forskelligt, hvor 
længe den enkelte er medlem af et træ-
ningscenter, ligger det rimelig fast, at for 

eksempel et hospital har en forventet 
levetid på mindst 50 år. Dermed er der 
virkelig god grund til at kigge grundigt 
på driftsudgifterne – eller de samlede 
udgifter i bygningens levetid – frem for 
at vælge den billigere men måske mindre 
sammenhængende løsning i etablerings-
fasen. Som bekendt kan det være dyrt at 
købe billigt.

Alligevel er det ikke så sjældent, at 
bygherrer i Danmark set over en bred 
kam fravælger innovative og grønne løs-
ninger for i stedet at give ordrerne til de 
lavest bydende. Det er en skam, for det 
kan let ende med at bide sig selv i halen, 
lige som det er en bremseklods for den 
nødvendige grønne omstilling.

AF ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

HELENE EGEBØL, SCHNEIDER ELECTRIC

INTERREG-PROJEKT PÅ BORNHOLMS HOSPITAL GIVER BRUGBAR VIDEN

Hospitaler er et helt oplagt sted at teste energieffektivitet og lagring af vedvarende energi. Både fordi hospitaler bruger bety-
delige mængder energi, og fordi der er aktivitet døgnet rundt. Alene i Region Hovedstaden har hospitalerne et energiforbrug, 
der svarer til en by på knap 30.000 indbyggere.

Schneider Electric er en del af et større forskningsprojekt kaldet FUTURE på Bornholms Hospital. Projektet skal give en masse 
brugbart data omkring energiforbrug med henblik på at effektivisere dette, både på det konkrete sygehus og på andre.

Ud over Schneider Electric, er Region Hovedstaden, Center for Ejendomme, DTU, Balslev Rådgivende Ingeniører og Gate 21 
en del af interreg-projektet.

På Bornholms Hospital kender man energiforbruget pr. bygning og i nogen tilfælde også per eltavle, men man ved ikke konkret, 
hvad strømmen egentlig bruges til.

Helt konkret er man ved at installere 559 små elmålere, såkaldte PowerTags, som måler præcis hvor, hvornår og hvordan, der 
anvendes energi i en af bygningerne på hospitalet. Det er første skridt mod at kunne tilvejebringe en langt større grad af ener-
gifleksibilitet og sikre fuld anvendelse af hospitalets egenproducerede vedvarende energi.

For når vi arbejder med energifleksibilitet, kan en lille ændring i en daglig rutine eller tidspunktet for en arbejdsgang have stor 
indvirkning på, om forsyningsselskaber skal starte ekstra turbine op, eller om man måske kan klare sig med egenproduceret 
vedvarende energi.
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

ENERGIOPTIMERING

Billigste indkøbspris vinder

Lad mig slå fast: Det danske sygehusvæ-
sen er på mange måder blandt de bedste 
i verden. Dygtige læger og sygeplejer-
sker, førende faciliteter og behandlings-
tilbud.

Men vi har en tendens til at tænke i at 
opnå kortsigtede økonomiske besparel-
ser i forbindelse med byggerier eller re-
noveringer, herunder også af hospitaler.

Udbudsprocesserne giver faktisk 
mulighed for, at man kan vælge de løs-
ninger, der er bedst på den lange bane, 
men rammerne bliver ikke altid udnyttet. 
Resultatet bliver oftest, at løsningen med 
den billigste indkøbspris vinder.

Reglerne er sådan, at større opgaver 
skal udbydes i licitation. Der er masser af 
fornuft i udbudsreglerne og i at sikre, at 
særligt offentlige midler bliver anvendt 
bedst muligt. Problemet er, når man i 
stedet for at vælge det bedste projekt, 
vælger det der er billigst –selvom det lidt 
dyrere projekt er det mest energieffek-
tive og det økonomisk mest fornuftige 
løsning set over en længere årrække. 
Men det kan være svært at gennemskue 
i den indledende fase.

I Schneider Electric arbejder vi mål-
rettet på at forbedre energieffektivite-
ten i danske bygninger i bred forstand. 
Det seneste halve år har jeg på vegne af 

Schneider Electric været repræsenteret 
i det regeringsnedsatte Vækstteam for 
grøn energi- og miljøteknologi. Vi le-
verede vores anbefalinger i slutningen 
af januar. En af anbefalingerne er, at re-
geringen bør stille krav til, at bygherrer 
træffer beslutninger med baggrund i 
byggeriernes totalomkostninger og fulde 
livscyklus med det formål at forhindre 
billigt offentligt byggeri uden tilstrække-
ligt fokus på energieffektivitet.

Der fi ndes faktisk allerede lovkrav 
omkring dette i form af bekendtgørelsen 
1176/2016, som vedrører totaløkonomi 
i offentligt byggeri. Men det anvendes 
desværre alt for sjældent, og netop dette 
dokument kan faktisk være driftsorgani-
sationens stærkest værktøj til at påvirke 
beslutningsprocessen således, at de 
langsigtede løsninger prioriteres. Kun på 
denne måde fi nder energieffektivitet og 
energibesparelser i tilstrækkelig grad vej 
til nye danske byggerier.

For let for totalentreprenørerne

Et konkret sted at sætte ind er at dedikere 
langt større ressourcer til de bygherre-
rådgivere, man hyrer, når man står over-
for et stort offentligt byggeprojekt. Frem 
for at udarbejde en relativt overordnet 
kravsspecifi kation, bør man i mine øjne 
gå langt mere detaljeret til værks.

Det skal formuleres meget nøjagtigt, 
hvad man ønsker sig af i alle aspekter af 
bygningen. Fra antallet af ventilationsan-
læg til typen af elektriske installationer. 
Ellers er risikoen nemlig, at man modta-
ger et tilbud fra totalentreprenøren, der 
ganske vist lever op til kravene og er det 
billigste up-front, men som ikke nødven-
digvis er det bedste for kunden på den 
lange bane. Det er ikke ond vilje, det er 
blot rationel økonomisk adfærd.

Igen er udfordringen her, at dette ar-
bejde – udarbejdelsen af en detaljeret 
kravsspecifi kation – kræver fl ere res-
sourcer her og nu. Men det betaler sig 
på langt sigt ligesom den grønne omstil-
ling og etableringen af energieffektive 
bygninger koster lidt fl ere penge her og 
nu, men på den længere bane tjener de 
rigtige løsninger sig meget ofte ind.
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FRISKVAND.DK er total leverandør 
af koldt vands tappeløsninger og 
isterninger og tøris 
Forhandleren Air Consult ApS der står bag sitet og brandet friskvand.dk samt is fabrikkerne Plusice 
i Lynge og i Ebeltoft kan dække alle hospitalernes behov for drikkevandskølere med filterløsning og 
isterningmaskiner samt færdig is som isterninger, tøris og knustis. 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Air Consult i Ebeltoft er en af de store 
leverandører af koldt friskt vand og is. 
Virksomheden tilbyder is- og vandløs-
ninger til hospitalerne, der både køber 
drikkevandskølere, isterningemaskiner 
og daglige leverancer af færdig lavet is-
terninger i 2 og 10 kgs poser efter behov.

Firmaet er en familievirksomhed, som 
blev grundlagt tilbage i 1985 af John 
Christensen og i dag blandt andet drives 
af hans to sønner, brødrene Lars Anton 
og Tommy Anton Christensen. Seneste 
skud på stammen er isfabrikken Plusice 
der har haft vokseværk siden den blev 
bygget tilbage i 2010. Forespørgsler på 
isterninger fik de to brødre og deres far 
til at købe udstyret til en større produk-
tion af isterninger i USA og starte op i 
Lynge og Ebeltoft.

Siden er det gået over al forventning 
og fabrikken er i dag ISO 22000 god-
kendt, og kan producerer op til 30 tons i 
døgnet, af både Hoshizaki ´s firkantet is-
terninger, knustis, cylinder og tøris. Virk-
somheden består i dag af Friskvand ApS, 
Plusice ApS og 3A leasing.

Air Consult har afdeling med lager og 
administration i Ebeltoft og producerer 
isterninger i både Ebeltoft og Lynge ved 
Farum. Fabrikken er også storleverandør 
af 2 kgs isposer til supermarkederne og 
forbruget stiger støt.

Tilbyder Hospitalerne flere 
løsninger

Plusice ApS fremstiller is både som is-
terninger, knust is, tøris. Isfabrikken i 
Lynge producere også egne krystalklare 
isblokke, hvor kunderne kan få skræd-
dersyet isfigurer efter ønske. Mange 
fejrer begivenheder som jubilæer ved 

at bestille en isfigur som skæres til efter 
kundeønske.

Plusice kan også fryse genstande ind 
i isen som smykker, instrumenter plade-
covers osv. og indgravere navne for at 
sikre blikfang og opmærksomhed.

Plusice forsyner i dag store dele af de-
tailkæderne, virksomheder, institutioner, 
lufthavne, festivaler m.m. Hospitalerne 
køber både drikkevandskølere, ister-
ningmaskiner og færdige isterninger el-
ler leverancer af tøris.

– Ved at producere is til hospitalerne 
kan vi altid dække dem ind med friske 
forsyninger, hvis de oplever et nedbrud 
på deres egne ismaskiner eller har et 
større forbrug end de selv kan produ-
cere. Der vil være is nok til dem i alle si-
tuationer, siger Tommy Christensen.

Satser på gennemstrømnings-
kølere

Air Consult startede med mærket Hoshi-
zaki, som er et kvalitetsbrand i isterning-
maskiner med høj hygiejnisk standard og 
driftssikkerhed. Både som maskiner ude 
i afdelingerne eller som ICE pro, som er 
en stor maskine til hele hospitalet.

Fra den kan isterninger tappes direkte 
ned i specialdesignet fødevaregod-
kendte isternings poser med Hospitalets 
eget navn på uden at nogen kommer i 
kontakt med isen, der så kan distribueres 
rundt til de forskellige afdelinger i 2 kgs 
poser efter ønske. 

Udvalg af fødevaregodkendte 
vandfilter løsninger

Virksomheden forhandler Cosmetal 
drikkevandskølere med filterløsninger, 
Blendtec Blender og Celli multi tappe-
løsninger. Hvis hospitalerne er usikre på 
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vandkvaliteten, kan alle maskinerne efter 
ønske leveres med indbyggede vand-
filtre, så vandet altid er rent, påpeger 
Tommy Christensen.

– Vi har gradvist udbygget nye akti-
viteter i Air Consult, hvor vi også er ISO 
9001 godkendt, med is og vand og vi 
sælger udelukkende de hygiejniske gen-
nemstrømningskølere. Efterspørger ho-
spitaler koldt vand eller koldt vand tilsat 
danskvand, kan vi sikre dem en gedigen 
maskine, siger Tommy Christensen.

– Et landsdækkende serviceteam sør-
ger for, at maskinerne altid kører, hvis 
hospitalerne ikke selv ønsker at servicere 
dem. Vores budskab til hospitalerne er, 
at vi kan levere totalløsninger, siger 
Tommy Christensen, der har ansvar for 
maskinerne, mens broderen Lars Anton 
Christensen tager sig af Plusice og ister-
ningfabrikkerne.

Air-Consult med Lars og Tommy i spid-
sen kommer gerne ud til hospitalerne og 
gennemgår de mange muligheder for at 
opfylde hospitalernes ønsker og behov 
til is- og vandløsninger, som brødrene 
og deres far har mere end 30 års erfaring 
med. 

Ismaskiner eller komplet isværk 
ICE PRO

– Hospitalerne kan købe maskiner til 
knust is og isterninger, kombi-løsninger 
med isterninger/vand men vi kan også 
installere et større, centralt isværk hos 
dem, hvis behovet er ekstra stort. Vi kan 
samtidig etablere et system til at distribu-
ere isen rundt på hospitalet, siger Tommy.

– Så vi kan skræddersy alle mulige 
løsninger alt efter deres ideer og behov 
med den højeste certificering i fødevarer 
og maskiner. Vi kan levere maskiner der 
kan fryse flere tons is i døgnet, det er kun 
et spørgsmål om hvor stort behovet, er 
fra vores kunder. 

Vi har leveret løsninger til hospitaler, 
hvor de har fået opstillet en stor, central 
maskine, hvor der tappes is i poser og di-
stribuerer rundt, men vi kan også levere 
færdig is fra dag til dag eller på en palle 
en gang om ugen, alt efter vores kunders 
ønsker og hvis de foretrækker denne løs-
ning. 

Et skræddersyet tilbud efter hospita-
lets ønsker og ideer kan se sådan ud: 
•  Hoshizaki kombi isterning/vandma-

skine i samme unit, leveret ude til af-
delingerne eller til køkkenet med filter-
løsning.

•  Centralt isværk ”Hoshizaki ICE PRO” 
med en stor maskine og magasin til 
produktion af hospitalets egne isposer 
til omdeling på afdelingerne og med 
hjælp til design, levering, montage og 
opstart. 

•  Drikkevandskølere til afdelingerne el-
ler til køkkenet (kombinationer koldt 
vand, sparkling & hot water) inkl. Fil-
terløsning.

•  Faste leverancer af isterninger i 2 kgs 
poser fra Plusices to ISO-certificeret 
isterningfabrikker

•  Levering af tøris bestillinger efter af-
tale. 

– Vi har et unikt setup med flere valgmu-
ligheder indenfor koldt vand og is. Der-
for er vi inde på en del hospitaler med 
vores maskiner og satser på at kunne le-
vere maskiner og færdigpakket is også til 
mange af de nye afdelinger der er ved at 
blive bygget. Vi kommer ud og rådgiver 
omkring vores skræddersyede løsninger 
til is og vand, siger Tommy Christensen. 
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God byggeøkonomi i 
tætte rør- og kabel-
gennemføringer
Roxtec er førende indenfor kabel- og rørtætninger både over og under terræn, i fundamenter, til 
hovedtavler, vand, afløb, ventilation, transformerstationer og generatorer. Det giver tidsbesparelser, 
fleksibilitet og lavere omkostninger, fastslår segmentchef Lasse Kohrtz

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Det er ofte en udfordring at holde byg-
ninger tætte. Der skal mange rør og kab-
ler igennem skillevægge og ydermure, 
men det er langtfra altid, at byggeledel-
serne har tænkt tætningerne med ind i 
selve detailprojekteringen. 

– Vi ser alle mulige metoder til at tætne 
gennemføringerne, når vi kommer ud på 
byggepladserne, nogle støber op, andre 
fuger op med tætningsfugemasse eller 
skummer det op, siger Lasse Kohrtz, som 
er segmentmanager for infrastruktur hos 
Roxtec Denmark ApS.

– Vi udfører mange eftermonteringer, 
men når man projekterer sygehusbyg-
gerier, er det oplagt og mest interessant, 
at tænke løsningerne ind fra starten, så 
man er forberedt og kan eksekvere dem 
simpelt og samtidig opnå en god øko-
nomi i det.

Roxtec har en ”knock-out sleeve”, en 
plastramme, der støbes med ind i funda-
mentet og er hermetisk lukket af en vand-
tæt blanket, så entreprenøren undgår ind-
sivende vand under opførelse af råhuset. 
Hvis entreprenøren blot støber et hul, ses 
det typisk at der trænger vand ind.

Med vores løsning sikrer vi råhuset 
og en god byggeøkonomi, da man ikke 
skal til at bore huller i muren bagefter. 
Det er meget lettere at projektere med 
en knock-out sleeve i betonen frem for 
at lave en stor udsparing til rør og kabler, 
der kræver nye beregninger af funda-
mentets styrke.

Tætningerne kan komme indstøbt i 
elementer eller incitustøbes ved at skrue 

rammerne på forskallingen. Når man 
binder rundjern, er der plads til at få jer-
nene ned mellem hver ramme selv om 
de måtte sidde på rad og række, så man 
bevarer fundamentets styrke.

Fleksibilitet og fremtidssikring

– Vores tætninger giver en stor fleksibi-
litet ved at bygherre får et overskud af 
åbninger og kan lade dem stå ubrugte, 
så man er fremtidssikret og kan bruge 
indføringerne i rammerne, når der opstår 
behov for at føre kabler og rør igennem 
murværket, siger Lasse Kohrtz hos Rox-
tec.

Det er en omkostningseffektiv løs-
ning, så man med fordel kan sætte mange 
rammer i uden at det påvirker budgettet. 
Rammerne har samme tæthedsspecifika-
tion som tætningerne der isættes, så in-
geniører og arkitekter kan se ideen, når 
de præsenteres for dem.

Bygningsingeniørerne ønsker dem 
sat i, da det giver dem store fordele og 
er væsentligt nemmere for dem end ud-
sparringer. Vores gennemføringer er en 
del af Roxtecs vand- og gastætninger til 
gennemføringer i fundamenter.

Qua de er gastætte, er de også radon-
tætte så længe trykket ikke overstiger 
tætningernes specifikationer. Det kan vi 
altid gå i dialog om med bygherrerådgi-
ver. Det er sjældent, der er tryk på den 
opstigende radongas og tætningerne er 
testet til at modstå 1 bars tryk.

Et system der kan klare alt

Systemet kan tage alt i rør- og kabeldi-
mensioner, og sikrer mod indtrængende 
vand, gas og skadedyr fra det omgi-
vende terræn. Tætningerne består af en 
specialgummi og designet til at modstå 
nedbøjning i kabler og rør, der stammer 
fra presset som den overliggende jord 
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udøver mod de nedgravede installatio-
ner. Derved forbliver tætningerne tætte.

– Vi ser ofte problemer, når man har 
tætnet med skum. Lige så hurtigt man hi-
ver, vrider eller berører kabler og rør, så 
krakelerer skummet eller fugningen. Ro-
xtecs tætninger er fl eksible, følger med 
samtidig med at den fastholder kablerne, 
fortæller Lasse Kohrtz, Roxtec.

Tætninger over jordhøjde

Over terræn har Roxtecs ETA-godkendte 
brandtætninger med egenskaber der sik-
rer mod spredning af røg, gas og brand. 
Således er renrum og laboratorier sikret, 
når der er behov for lufttætte løsninger 
og man kører med under- og overtryk. 
De tåler desuden afrensning med vand 
og gas.

– En af fordelene er, at man opnår fl ek-
sibilitet med systemet, der kan åbnes, 
når der skal trækkes nye kabler igennem 
rammen. Vi har udviklet et multidiame-
tersystem, så man nemt kan skrælle lag 
af rundt om gennemføringen og tilpasse 
åbningen præcist til det enkelte kabel, si-
ger Lasse Kohrtz.

Systemet går fra 0 til 100 mm med blot 
7 moduler, mens andre systemer skal 
have væsentligt fl ere moduler installeret. 
Selve tætningen er af gummi og stål. I 
bund og grund giver det høj sikkerhed 
og fl eksibilitet, som kendetegner Rox-
tecs moduler, tilføjer han.

Forbedrede nyheder på vej

Roxtec International AB er en svensk kon-
cern med hovedkontor i Karlskrona og re-
præsenteret i mere end 80 lande. Roxtec 
International AB producerer tætningsløs-
nnger til byggeri, marine og offshore og 
vindkraft installationer. Roxtec Denmark 
ApS samarbejder tæt med deres kunder 

og blandt andet samarbejdet med Vestas 
og Siemens-Gamesa gør at her bliver der 
produceret specialtætninger til deres be-
hov. Vi har nu lanceret Roxtec UG version 
2.0 med opdateringer af indstøbnings-
rammen, der behøver mindre plads end 
den tidligere version og kan klikkes sam-
men frem for at sætte dem ved siden af 
hinanden – stadig med plads til at få rund-
jernene ned imellem dem.

– Vi får kun positive tilbagemeldinger 
fra dem, som vi præsenterer det for. VI 
har leveret til forskellige typer af bygge-
rier blandt andet til DNV i Gødstrup. Jeg 
tror også, at vi kommer med i projektet 
på Hillerød Sygehus, da vi kan opfylde 
lige præcis deres behov til fremtidens 
tætninger, siger Lasse Kohrtz.

En god score på TCO

– Ser man på Total Cost of Ownership 
(TCO) i en 20-årig periode, er der rigtig 
god økonomi i Roxtec modulbaseret sy-
stem. Skal man først grave ud igen bliver 
det rigtigt dyrt og besværligt at komme 
til. Det handler ikke bare om prisforskel-
len på løsningerne, men alt det bagved-
liggende arbejde, der skal ændres på. 
Levetiden for Roxtecs tætninger under 
terræn er 50-100 år eller lige så lang tid 
som mange bygninger, hvis man ikke 
rører ved dem. Virksomheden leverer 
derfor bl.a. til Storebæltstunnellen og 
Metroen og har altid fokuseret på avan-
ceret infrastruktur.

Roxtecs løsninger bruges også i høj 
grad i almindeligt boligbyggerier som 
Ørestad, Nordhavn, Aarhus Havn, hvor 
der er ekstra stor risiko for indsivende 
vand. Interessen for systemet er kommet 
efter at mange hospitaler har indført sy-
stemet.

– Vi samarbejder med ingeniører og 
Roxtec UG giver de bedste resultater, 

hvis vi er med fra projekteringen, så vo-
res løsninger kan tænkes ind i byggeriet. 
Entreprenørerne køber vores løsninger 
og installerer dem selv. Vi tilbyder ofte 
træning i installation, hvis det er nye 
bruger som ikke kender systemet. De 
tilbagemeldinger vi får fra nye brugere 
er særdeles gode, så det kan varmt anbe-
fales at benytte vores kompetence her, 
nævner Lasse Kohrtz. I forbindelse med 
et byggeri kan bygherre også bestille os 
til at gennemgå tætningerne for ved et 
visuelt syn at få sikkerhed for, at alt er 
monteret korrekt så løsninger er frem-
tidsikret, siger Lasse Kohrtz.

Kontaktinfo

Lasse Kohrtz
lasse.kohrtz@roxtec.com

Segmentchef Lasse Kohrtz
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INFECTION CONTROL

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

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

www.steelcospa.com
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HYGIEJNE

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

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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MEDICO

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

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

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com

JB Medico_57x57_v1.indd   1 31/08/2017   12.47

RØGSUG DER BESKYTTER 
PATIENT OG PERSONALE 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Kirurgisk Røgsug -
Diatermi, Cementering og Anæstesi

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

beskytter personale, patient og serviceteknikkere

DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

PATIENTKALD

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

REGISTRERING OG BESTILLING 
- HURTIGT OG SIKKERT

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

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

Lynhurtig og næsten automatisk 
registrering og bestilling af  

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

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

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

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

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

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

           www.fagerhult.dk
tlf 4355 3700

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

LÆGEVASK FOR OPTIMAL 
HOSPITALSHYGIEJNE  

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Lægevask -
Med berøringsfri armatur

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

som afgørende faktorer for det endelige design 

SUGESKÆRM FOR SIKKER
MEDICINHÅNDTERING 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Sugeskærm - Processug 
til dosering af medicin og formalin

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

kanyler og lignende skarpe genstande



Vallensbækvej 35 Tlf: (+45) 4326 9400
DK-2605 Brøndby www.holm-halby.dk

info@holm-halby.dk

RENRENRENRRRumumumFRa dE Rå gulvE og væggE - til dEN dagligE dRiFt

dEN komplEttE lEvERaNdøR

Udstyr:
  	 LAF kabinetter
  	 Partikeltællere
  	 Renrumsartikler
  Air showers 
  UDF 
  	 Isolatorer
  RABS 

ydelser: 
  Rådgivning
  	 Projektledelse
  Service
  	 Installation
  	 Test
  	 Kvalificering

Med en bredde og kompetence som ingen andre leverandører
kan vi være med hele vejen fra projekteringsfasen over installation,

test, drift – til det daglige forbrug af renrumsartikler.
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