
LÆS INDE I  BLADET

 DRIFT & ARKITEKTUR
F S T A  –  F O R U M  F O R  S Y G E H U S  T E K N I K  O G  A R K I T E K T U R  –  W W W . F S T A . D K

www.hospitaldrift.dk

Ny ergonomisk moppe sikrer 
ultrarene gulve

Coronavirus

Små pipelines til prøver giver stor 
optimering af behandling

Dilemmaet om It- vs.  
patientsikkerhed

Nr. 3 april 2020

9. årgang

ISSN Nr. 2245-3997

http://www.hospitaldrift.dk


Termisk komfort
Ved brug af DAMPA® Klimalofter med 
køle- og varmeregulering fra selve loftet, 
skabes et optimalt indeklima og en 
behagelig temperatur.

Indendørs luftkvalitet
DAMPA® Klimalofter kan anvendes 
sammen med diffus ventilation og 
sikre således et godt indeklima uden 
træk og generende støj. 

Den reducerede luftcirkulation 
minimerer bakteriespredning og risiko 
for sygdomssmitte.

Da ventilationen kun skal sørge for 
at skifte luften, er det muligt, at dimen- 
sionere ventilationssystemet væsentligt 
mindre end ved traditionel køling. 

Energi effektivitet
Et klimaloft med køle/varmefunktion 
kan give en besparelse op til 25% i 
forhold til luftnedkøling/opvarmning.

Diffus ventilation gennem loftet kan 
også betyde energimæsige besparelser.

DAMPA, DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00, dampa@dampa.dk, www.dampa.com

DAMPA® Klimalofter
Med fokus på behageligt indeklima og sundt miljøMed fokus på behageligt indeklima og sundt miljø

Loftet består af et 
integreret køle-/varme-
element der er fastgjort 
til bagsiden af loftelementet 
og således sikrer en hurtig og effektiv 
temperatur overførsel. 
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Coronavirus
10 GODE RÅD

Her er vores eksperters ti bedste råd til virksomheders håndtering af den krise, som coronavirus  
har medført.  

Med over 600 smittetilfælde i Danmark og 
en stejl kurve opad på det tal, samt drasti-
ske foranstaltninger og lovindgreb fra stat 
og kommuner har coronavirus (Covid-19) 
allerede haft enorm indflydelse på mange 
danske virksomheders drift, ordrebehold-
ning og ikke mindst medarbejdere.

1  Opret en enhed med ansvar 
for intern håndtering af 
Coronavirus

Det anbefales, at virksomheder opretter 
en intern enhed eller en funktion, der er 
ansvarlig for løbende opdatering til med-
arbejderne om situationen og virksomhe-
dens beslutninger. Enheden fungerer som 
kontaktfunktion for interne henvendelser 
vedrørende coronavirus.

Enheden kan fx bestå af repræsentanter 
fra virksomhedens HR-funktion og repræ-
sentanter fra ledelsen for at give enheden 
beslutningslegitimitet.

Nogle vigtige nedslagspunkter for denne 
funktion kunne være:
•  Sikre, at medarbejderne ved, hvordan 

de skal forholde sig ved mistanke om 
smitte.

•  Informere medarbejderne om, hvilke 
forholdsregler de bør tage for at fore-
bygge smitte og tage vare på sig selv

•  Informere medarbejderne om eventuelle 
tiltag for at håndtere situationen og kon-
sekvenserne heraf for medarbejderne i 
relation til løn og andre ansættelsesvil-
kår.

•  Sikre, at medarbejderne kender de ny-
este udmeldinger fra relevante myndig-
heder

•  Sikre, at medarbejderne oplyser om 
private rejser, herunder hjemkomsttids-
punkt fra rejser særligt fra risikoområder, 
så arbejdsgiver kan tage konkret stilling 
til eventuel hjemsendelse

Det kan være fordelagtigt, at der er et vist 
personsammenfald mellem denne enhed 
og den i pkt. 5 foreslåede enhed til hånd-
tering af eksterne relationer.

2  Vær proaktiv i forhold til 
jeres interne håndtering af 
eventuelle situationer

Håndtér så vidt muligt de kritiske situa-
tioner inden de opstår. Antallet af smittede 
danskere vokser stejlt, og alle virksomhe-
der er i farezonen for, at en medarbejder 
bliver smittet med virussen eller anbringes 
i hjemmekarantæne.

En arbejdsgiver skal sikre et sundt og 
sikkert arbejdsmiljø ifølge arbejdsmiljølo-
ven. Man bør som arbejdsgiver derfor tage 
stilling til, hvordan man sikrer, at medarbej-
dere ikke unødvendigt udsættes for smit-
terisiko.

Det anbefales, at der etableres interne 
retningslinjer for, hvordan de medarbej-
dermæssige aspekter af virussen hånd-
teres, herunder mulighed for at arbejde 
hjemmefra, en kollegas smitte og hjemsen-
delse af medarbejdere.

Vi anbefaler, at virksomheder forsøger 
aktivt at optimere muligheden for etable-
ring af hjemmearbejdspladser, og i videst 
muligt omfang udviser fleksibilitet i forhold 
til medarbejdernes mulighed for at arbejde 
fra hjemmet.

3  Få overblik over de relevante 
regler for medarbejdernes 
fravær som følge af smitte, 
hjemmekarantæne eller frygt 
for smitte

Konstatering af smitte og anbringelse i 
hjemmekarantæne sker uden varsel. Fryg-
ten for smitte gør i øvrigt, at flere medar-
bejdere udviser bekymring i forhold til at 
møde op på arbejdspladsen. Det er derfor 
af stor betydning, at virksomheden er be-
kendt med de regler der gælder for bl.a. 
løn under sygdom, karantæne og selvvalgt 
hjemmearbejde.

Medarbejderens rettigheder i forbin-
delse med fravær som følge af smitte med 
coronavirus vil følge de almindelige regler 
for sygefravær, som gælder for ansættel-
sesforholdet.

En medarbejder kan som udgangspunkt 
ikke nægte at møde på arbejde grundet 
frygt for smitte af ny coronavirus. Dette af-
hænger selvfølgelig af, hvorvidt der er en 
velbegrundet frygt for, at medarbejderens 
sikkerhed og sundhed er i fare. Omvendt 
kan en arbejdsgiver, som følge af ledelses-
retten, nægte medarbejdere at møde på 
arbejde, herunder pålægge medarbejdere 
hjemmearbejde.

En medarbejder kan som udgangspunkt 
heller ikke udeblive fra arbejdet ved pas-
ningsproblemer i forbindelse med de nye 
tiltag om, at skoler m.v. lukker. Det er med-
arbejderen selv, der skal sørge for at få bør-
nene passet, så medarbejderen kan møde 
på arbejde.

Det anbefales, at man som arbejdsgiver 
finder en løsning sammen med medarbej-
dere, der bliver ramt af de nye tiltag om 
skolelukning m.v., herunder med aftaler 
om hjemmearbejde, ferie eller afspadse-
ring.

Ligeledes er medarbejderen selv an-
svarlig for at komme frem til sit arbejde. 
En medarbejder kan derfor som udgangs-
punkt heller ikke blive hjemme, hvis fx of-
fentlig transport lukker som følge af ny co-
ronavirus. Det må igen anbefales, at man 
som arbejdsgiver finder en løsning med 
sine medarbejdere.

Varsling af ferieafholdelse for medarbej-
dere i forbindelse med hjemsendelse som 
følge af regeringens nye tiltag, skal som 
udgangspunkt stadig ske i overensstem-
melse med varslingsreglerne i ferieloven. 
Dog kan varslingsreglerne fraviges ved 
særlige omstændigheder. Det må forven-
tes, at flere virksomheder kan komme i 
en situation, hvor der ikke er arbejde nok 
grundet fx mistede ordrer m.v. En arbejds-
giver vil i sådanne tilfælde kunne varsle 
ferie til afholdelse straks. Dette afhænger 
selvfølgelig af den konkrete situation på 
virksomheden.

Regeringen har meddelt, at der vil blive 
indført forbud mod forsamlinger på mere 
end 100 mennesker. Som arbejdsgiver er 
man derfor forpligtet til at undgå, at med-
arbejdere forsamles i grupper på mere end 
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100 mennesker, herunder i kantiner, til mø-
der og konferencer.

4  Få overblik over kritiske 
kontrakter og kunderelationer

Udviklingen af coronavirus kendes ikke, 
men baseret på forløbet indtil nu, er der al 
mulig grund til at udvise rettidig omhu.

Det anbefales, at virksomheder skaber 
sig et samlet overblik over sine kontrakter 
og kunde- eller leverandørrelationer m.v. 
for at kunne identificere dem, der er eller 
kan blive særligt kritiske for virksomhe-
den, eller som frembyder risici for krav 
eller tab.

Det er vigtigt, at virksomheden har en 
nuanceret tilgang til opgaven med at skabe 
overblik over og vurdere sin position i den 
enkelte relation. Hver kontrakt og kunde- 
eller leverandørrelation kan i princippet 
have forskellige kommercielle og juridiske 
implikationer, som virksomheden skal tage 
i betragtning, når det konstateres, hvorle-
des coronavirus kan have eller få indfly-
delse på virksomheden.

Det anbefales, at virksomhederne li-
geledes på baggrund af den systematiske 
tilgang danner sig et økonomisk overblik 
over sin eksponering for tab på større, kri-
tiske kontrakter.

5  Etablér et beredskab til 
håndtering af klient- og 
kunderelationer

Det er tydeligt, hvordan mange virksomhe-
der modtager henvendelser eller krav om 
ophævelse af aftaler, manglende leveran-
cer og spørgsmål om refusion af allerede 
betalte deposita og andre beløb. Mange 
virksomheder oplever også selv behov 
eller ønske om at komme ud af indgåede 
aftaler.

Det anbefales, at virksomheder etable-
rer et beredskab til at håndtere disse kriti-
ske situationer i relation til kunder og eks-
terne samarbejdspartnere.

For at effektivisere og ensarte behand-
lingen af henvendelser og ekstern kom-
munikation, anbefaler vi, at beredskabet i 
videst muligt omfang tildeles mandat til at 
træffe definitive beslutninger om annulla-
tion eller modifikation af indgåede aftaler. 
Det er af yderste vigtighed, at enhedens 
beslutninger dokumenteres og kommuni-
keres på en betryggende måde til ledelsen 
og relevante personer i virksomheden.

Der er et meget stort konfliktpotentiale 
i sammenhæng med coronavirus, som i 
vid udstrækning vil handle om placering af 
tab og risici. Beredskabet bør derfor have 
et særligt blik for, hvordan virksomhe-
dens procesrisiko vil være i de forskellige 

udfaldsrum, som beredskabet skal vælge 
imellem.

Det kan i visse tilfælde være fordelag-
tigt, at der er personsammenfald mellem 
denne enhed og den i pkt. 1 foreslåede en-
hed til håndtering af interne forhold.

6  Kommuniker jeres håndtering 
af eksterne relationer internt

Coronavirus og alle dens økonomiske og 
juridiske konsekvenser vil for de fleste 
være overvældende. Hvis der ikke opret-
tes et beslutningsdygtigt og centralt bered-
skab til behandling af eksterne relationer, 
overlades dette til den enkelte medarbej-
der.

Det anbefales i den situation, at virk-
somheder giver medarbejderne adgang 
til grundlæggende oplysninger om og ret-
ningslinjer for håndtering af virksomhe-
dens eksterne relationer.

7  Kan Coronavirus betragtes 
som force majeure?

Vi oplever et stort antal henvendelser om, 
hvorvidt coronavirus kan betragtes som 
force majeure. Interessen skyldes primært, 
at en kontraktpart ikke er erstatningsan-
svarlig, hvis denne ikke kan opfylde en 
kontrakt som følge af force majeure.

En vurdering af, om der foreligger force 
majeure, skal tage udgangspunkt i den 
konkrete kontrakt, hvis den indeholder en 
bestemmelse om det. Fortolkningen af en 
klausul vil afhænge af, om kontrakten er 
underlagt dansk ret eller fremmed ret.

Hvis kontrakten ikke indeholder en klau-
sul og er underlagt dansk ret, vil en vurde-

ring ske på grundlag af dansk rets alminde-
lige force majeure-begreb.

I dansk ret er force majeure-begrebet en 
samlebetegnelse for ekstraordinære, ude-
frakommende, uforudsigelige begivenhe-
der, der gør opfyldelsen af en parts forplig-
telser umulig (og ikke bare mere besværligt 
eller dyrere). Et typisk eksempel på force 
majeure er en naturkatastrofe, der tilintet-
gør f.eks. en leverandørs produktionsfacili-
teter af en specifik vare (som leverandøren 
ikke kan skaffes fra en anden producent/
underleverandør). Et andet eksempel kan 
formentlig være et nyt, uforudset bin-
dende myndighedspåbud.

Det anbefales derfor, at virksomheder – 
inden man afsender eller besvarer henven-
delser omkring force majeure – foretager 
en nøje gennemgang af den konkrete kon-
trakt og de øvrige kontraktdokumenter.

Ved gennemgangen af kontrakten bør virk-
somhederne identificere følgende:
•  Hvori består parternes gensidige forplig-

telse?
•  Indeholder kontrakten en force majeure 

klausul, og i så fald kan coronavirus rum-
mes inden for klausulens ordlyd?

•  Udgør coronavirus – eller eventuelle føl-
ger af denne – en reel og ubetinget hin-
dring for opfyldelse af kontrakten?

For at en part skal kunne påberåbe sig 
force majeure, skal umuligheden knytte 
sig til den konkrete ydelse. Hvis ydelsen 
bliver overflødig som en afledt konsekvens 
af fordi en force majeure-begivenhed, fri-
tager ikke parterne fra forpligtelsen til at 
udveksle ydelser, typisk en leverance mod 
betaling.
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En kontraktpart skal straks underrette 
den anden om forholdet med en redegø-
relse for, hvorfor coronavirus-udbruddet 
har forårsaget, at det er umuligt at opfylde 
kontrakten, og hvor lang tid det antages, at 
umuligheden vil foreligge.

Retsvirkningerne af, at der foreligger 
force majeure, ikke er helt klare, anbefaler 
vi, at kontraktparterne i en force majeure-
situation konkret aftaler, hvorledes force 
majeure-situationen skal håndteres, og 
hvad retsvirkningerne af den, skal være 
mellem parterne.

Parterne har desuden en forpligtelse til 
at begrænse et eventuelt tab for den anden 
kontraktpart.

Virksomheden kan gå med til eller få ac-
cept af, at ydelser bortfalder eller fasthol-
des.

Men vi anbefaler, at parterne prioriterer 
et forsøg på at modifi cere kontrakten og 
tilpasse den omstændighederne, lave en 
plan for det optimale samlede udfald og 
vilkårene herfor.

8  Følg anbefalinger og retnings-
linjer fra myndighederne

Indtil nu har den danske regering formule-
ret ”anbefalinger” til danske virksomheder 
og institutioner, samt borgere. Men fra 
mandag den 16. marts 2020 forventes det, 
at der er skabt lovhjemmel (i Epidemilo-
ven) for disse foranstaltninger.

Foruden de af myndighederne udstedte 
anbefalinger og retningslinjer oplever vi, at 

fl ere virksomheder stiller krav til adfærd og 
forholdsregler hos deres samarbejdspart-
nere.

Det anbefales, at virksomheder under-
søger, om det er relevant at indgå sup-
plerende aftaler med samarbejdspartnere 
om forholdsregler og retningslinjer, som 
præcist adresserer coronavirus og den pe-
riode, som forventes at være påvirket af 
pandemien.

Det vil på sigt være af betydning for an-
svarsvurderingen i forbindelse med eventu-
elle erstatningsretlige krav, at der er udvist 
en adfærd, der har levet op til de krav, som 
myndigheder og aftaler har dikteret. Det 
kan heller ikke udelukkes, at dette vil kunne 
spille ind på forsikringsretlige forhold.

9  Indgåelse af nye kontrakter: 
Overhold sælgers loyale 
oplysningspligt

Optræder en virksomhed som sælger i for-
bindelse med indgåelse af kommercielle 
kontrakter (eller transaktioner, herunder 
ejendoms- og virksomhedstransaktioner), 
bør virksomheden iagttage sin loyale op-
lysningspligt i forhold til coronavirus-rela-
terede udfordringer.

Det anbefales derfor, at virksomheden 
loyalt oplyser om udfordringer eller poten-
tielle udfordringer med leverancer (uanset 
om det er varer eller tjenesteydelser), eller 
andre risici, der er forbundet med sælgers 
opfyldelse af sin kontraktmæssige forplig-
telser.

Undladelse af loyalt at oplyse køber 
om relevante forhold kan resultere i, at 
sælger ifalder et erstatningsansvar over 
for køber.

10  Forbered og tilrettelæg 
beslutninger om fi nansiel 
styring af virksomheden 
under uforudsete forhold

Det anbefales, at virksomheder gennem-
analyserer og tilrettelægger virksomhe-
dens fi nansielle beredskab og styring i den 
fremtid, der vil være præget af uforudsete 
forhold.

Selv i disse situationer gælder reglerne 
for det personlige ledelsesansvar i forhold 
til virksomhedens kapitalberedskab på 
både kort og længere sigt. Der vil være 
behov for og pligt til at overveje og tage 
stilling til fi nansieringskapacitet, og der kan 
være behov for forhandlinger med kredito-
rer om temporære foranstaltninger m.v.

Erhvervsministeren har på et presse-
møde tirsdag 10. marts 2020 berettet, at 
banksektoren er åbne for at vise særlig for-
ståelse for erhvervslivet i henhold til likvi-
ditetsproblemer som følge af coronavirus. 
Det og statslige støtteordninger, der måtte 
blive gennemført, bør naturligvis udnyttes.

For børsnoterede virksomheder vil der 
gælde særlige krav til oplysning om, hvor-
ledes virksomheden påvirkes af coronavi-
rus økonomisk og markedsmæssigt.

Kilde: Horten



Tid er en væsentlig factor for transport at små kliniske 
prøver. Alligevel oplever mange hospitaler, at svartiderne 
varierer og ikke kan forudses.

Effektiv transport af prøver fra afdelingerne til 
laboratoriet reducerer den totale turnaround tid for prø-
verne markant. Ved at strømline transporten af prøver 
og flowet i laboratoriet sparer hospitalerne tid og  
penge og sikrer effektiv og bedre  
behandling af patienterne.

Tilpassede løsninger, der matcher afdelin-
gernes procedurer og mængden af prøver, gør trans-
porten af prøver enkel og sparer tid. 

På 2 uger kan Tempus600 systemerne installeres 
uden at forstyrre den daglige drift på travle afdelinger 
og med en oppetid på 99,8 % er udstyret ekstremt på-
lideligt i drift. Et Tempus600 system optager ikke meget 
plads og er nemt at passe ind i eksisterende hospitaler 
og bygninger.

www.tempus600.com

Hurtig, forudsigelig transporttid med TEMPUS600  
sparer tid og penge og sikrer effektivt patientflow

One-touch for better treatment

Effektiv transport af prøver fra afdelingerne til 
laboratoriet reducerer den totale turnaround tid for prø-
verne markant. Ved at strømline transporten af prøver 
og flowet i laboratoriet sparer hospitalerne tid og  
penge og sikrer effektiv og bedre  
behandling af patienterne.

På 2 uger
uden at forstyrre den daglige drift på travle afdelinger 
På 2 uger
uden at forstyrre den daglige drift på travle afdelinger 
På 2 uger
og med en oppetid på 99,8 % er udstyret ekstremt på-
lideligt i drift. Et Tempus600 system optager ikke meget 
plads og er nemt at passe ind i eksisterende hospitaler 
og bygninger.

http://www.tempus600.com
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BLODPRØVELABORATORIE

Små pipelines til prøver giver 
stor optimering af behandling
Lynhurtig transport af blodprøver og andre kliniske tests i prøverør, der drives frem med trykluft i 2,5 cm 
tynde rør, har stor betydning for at sikre hospitalerne både en bedre patientbehandling og et optimeret 
patientflow.

Betydningen af effektiv transport af blod-
prøver kan ses på Bispebjerg Hospitals nye 
automatiske laboratorium for blodprøver, 
der er forbundet med et net af pipelines fra 
hospitalets afdelinger ind til laboratoriet.

Det rørpostlignende Tempus600 system 
er leveret af virksomheden Timedico A/S i 
Bording ved Ikast, der forudser at den type 
transport af prøver har en meget stor frem-
tid for sig ved at spare tid, penge og sikre 
bedre behandling på hospitaler overalt i 
verden.

Systemet er udviklet som en individuel 
transportløsning, der opfylder hospitaler-
nes behov for at sende blod og kliniske 
prøver direkte til analyse på et laborato-
rium. Løsningen er udkrystalliseret 100 
pct. på Bispebjerg Hospitals nye, fuldauto-
matiserede blodprøvelaboratorium.

Implementering af nyt laboratorieudstyr 
og logistik sikrer høj kvalitet i patientbe-
handlingen. Den hurtige transport giver, i 
kombination med det automatiserede la-
boratorium, ultrakorte og sikre svartider. 
Fra prøverne tages til de lander direkte i 
analyseudstyret håndteres de kun en gang 
af personalet.

Timedico har foreløbig installeret 12 
”Tempus600”-systemer med en samlet 
længde på godt 5 km rør, der helt har over-
taget den tidskrævende manuelle trans-
port. Virksomheden skal levere yderligere 
40 pipelines til Bispebjerg før systemet er 
fuldt udbygget.

Tempus600- systemet er blevet foretruk-
ket som den mest optimale transport, der 
markant reducerer den totale turnaround 
tid for prøverne. Timedico har installeret 

tre typer systemer, der dækker afdelinger-
nes varierende behov for at sende prøver.

Tre varianter af systemet

På de kliniske afdelinger og skadestuen er 
det Tempus600 Vita, hvor prøverne læg-
ges enkeltvis i systemet og sendes, i blod-
prøvetagningen Tempus600Quantit, hvor 
op til 25 prøver kan placeres i skuffen på 
samme tid og sendes enkeltvis og i prøve-
modtagelsen og kælderen under labora-
toriet er detTempus600 Necto, hvor op til 
700 prøver kan hældes direkte i systemet 
til sortering, registrering og transport.

Prøverne ekspederes fra sendestatio-
nerne og håndteres kun en gang før de via 
rørsystemet ankommer direkte til laborato-
riets analyseudstyr. Transporten tager blot 
1-2 minutter fra man sender prøven til den 
lander i laboratorieudstyret.

Da laboratoriet kender transporttiden og 
analysetiderne, kan man forudse, hvornår 
testresultatet ligger klar. Det tager typisk 
under en time. For afdelingerne betyder 
systemet effektive, forudsigelige svartider, 
som personalet kan regne med og som kan 
sikre et bedre patientflow.

Risikoen for fejl som forbytninger eller 
forsvundne prøver er stort set lig nul. 

Et fleksibelt system

Timedico opererer i 21 lande og arbejder 
tæt sammen med kunder og brugere glo-
balt. Hvert andet år udvikles mindst et nyt 
produkt og man optimerer løbende syste-
merne. Timedicos udstyr er fleksibelt så 
det kan tilpasses og forbindes til de enkelte 
producenters udstyr.

Det nyeste system fra Timedico er 
Necto, som er udviklet i samarbejde med 
T&O LabSystems. Ved at integrere en sor-
ter med en Tempus600 sendestation, har 
man skabt et nyt produkt, der automatise-
rer arbejdet med at modtage, sortere, regi-
strere og transportere store mængder prø-
ver fx udefrakommende prøver fra praksis. 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION
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Er dit R10 gulv en ulykke, 
der venter på at ske? 
Kun når du ser R10 kombineret med en pendultestværdi 
PTV ≥36, kan du stole på, at dit gulv er sikkert nok til at 
reducere skridrisikoen til en ud af en million.

På nogle R10-gulve er der en risiko for at glide på en ud 
af 20 – det svarer til en stor del af de mennesker, man har 
ansvar for, hvis man leder et travlt hospital. 

Altro sikkerhedsgulve har hårdkornspartikler gennem 
hele slidlaget, så skridsikkerheden på PTV ≥36 bevares 
gennem hele gulvets levetid. Det reducerer risikoen for at 

glide til blot en ud af en million.

www.altro.dk36 78 90 33 info@altro.dk

Designed for possibilities.
Made for people.

2214_Safety_ad_DK.indd   12214_Safety_ad_DK.indd   1 03/03/2020   09:56:1103/03/2020   09:56:11

BLODPRØVELABORATORIE

Ved at minimere det manuelle arbejde 
i prøvemodtagelsen, med håndtering og 
transport af små kliniske prøver, giver 
Necto en kæmpe tidsbesparelse, minime-
rer fejl og frigiver personalets ressourcer 
til andre formål, siger marketing manager 
Karin Jansen, Timedico.

Et rent dansk projekt

– Vi har rødder i jyske muld, er en 100 pct. 
dansk virksomhed, der har spredt Tempus-
systemet til 24 hospitaler over hele Dan-
mark, hvor det automatiserer de manuelle 
arbejdsgange. I dag har vi fået fodfæste i 
Europa, Asien og Mellemøsten.

Tempus600-systemerne består af poly-
ethylen-polymerrør, de fylder ikke meget 
mere end en vandslange man bruger i ha-
ven og kan trækkes både over nedhængte 
lofter og inde i skillevægge. Systemet kan 
installeres solo eller i kombination med tra-
ditionel rørpost. Er pladsen trang, kan Tem-
pus-systemet næsten altid klemmes ind.

Et Tempus600 system har typisk tjent sig 
ind i løbet af 2 år. De første systemer har 
kørt upåklageligt i 10 år og vil formentlig 

køre mange år endnu, så det er klart en god 
investering at automatisere transporten af 
prøver, fastslår Karin Jansen.

mailto:info@altro.dk
http://www.altro.dk
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IT-SIKKERHED

Dilemmaet om It-  
vs. patientsikkerhed
Den operationelle virkelighed på hospitalerne kan ofte konflikte med de traditionelle it-sikkerhedsråd.  
Så hvad gør man for at få de to ting til at mødes?

AF RUNE FICK HANSEN, IT-BRANCHEN

Danske hospitaler er måske det sted, hvor 
man kan finde den største variation af tek-
nologier overhovedet.

Gamle systemer, der er baseret på kode 
og dertilhørende sikkerhed fra 70’erne og 
80’erne, og hvor internettet var ikke eksi-
sterende, står side om side med de nyeste 
IoT-enheder, der er altid-online og næsten 
selvtænkende.

Alt sammen sat sammen via et virvar af 
undersystemer og mindre it-infrastruktu-
rer, der gør et reelt overblik næsten umu-
ligt.

Tilsæt dertil en travl og hektisk hverdag, 
hvor personalet ser passwords og sporbar-
hed som rene tidsrøvere, krydret med en 
appetit fra it-kriminelle på netop sundheds-
data, da disse informationer kan sælges 
dyrt på det mørke net.

Ja, så er man tæt på at have defineret en 
it-chefs værste mareridt.

It-sikkerheden skal tilpasses 
hverdagen

Der er ingen tvivl om, at hospitalernes it-
infrastruktur har brug for en høj grad af sik-
kerhed, da mange patienters liv er direkte 
afhængige af, at udstyret virker og er on-
line hele tiden.

En naturlig konklusion kunne derfor 
være, at man nærmest dobbeltsikrede alt. 
Men det vil bare ikke fungere.

Hospitalerne har en dagligdag, hvor 
man ikke har tid til at benytte sig af to-
faktor identifikation for at komme ind på et 
system, når man står med en person med 
hjertestop.

Man vil heller ikke kunne leve med, at 
skærmen slukker midt under en operation 
eller i akutmodtagelsen og kræver nyt lo-
gin, fordi man ikke har brugt tastaturet i et 
minut.

”Hvis man ikke accepterer, hvordan vir-
keligheden ser ud på de danske hospitaler, 
så ender man hurtigt med en sikkerheds-

politik og en sikkerhedsinfrastruktur, som i 
værste fald kan have negativ betydning for 
patienternes ve og vel,” siger Kim Larsen, 
it-sikkerhedschef i Systematic, der leverer 
løsninger til bl.a. sundhedssektoren.

Sæt operative medarbejdere 
sammen med it-folk

Akutmodtagelser, operationer samt patien-
ter og personale der rykker rundt mellem 
afdelinger døgnet rundt, gør hospitalerne 
til et helt unikt arbejdssted – især i forhold 
til it-sikkerheden.

Ofte vil de gængse sikkerhedstiltag og 
processer som man benytter i en virksom-
hed eller i en kommune, da heller ikke fun-
gere på et hospital. Der er derfor brug for, 
at man går anderledes til værks.

”Indenfor it- sikkerhed taler man om 
fortrolighed, integritet og tilgængelighed 
af data. Patientsikkerheden, tilgængelighe-
den og integriteten – vil oftest vinde over 
fortroligheden på et hospital. Så hvis man 
bare forsøger at implementere de klassiske 
sikkerhedsprocedurer, vil man fejle. Perso-
nalet vil på godt og ondt bare finde andre 
veje, da de f.eks. ikke kan leve med hele 
tiden at skulle logge ind og ud af systemer, 
hvis der ligger en patient i kritisk tilstand 
foran dem,” udtaler Kim Larsen.

For at få systemer til at møde virkelighe-
den kan det være en god ide at sætte sy-
stemdesignere, brugere og sikkerhedsfolk 
sammen i opstartsfasen og gennemgå de 
forskellige scenarier.

Det giver designerne og sikkerheds-
folkene indblik i den virkelighed, de skal 
designe til. Samtidig giver det brugerne 
mulighed for fra starten at få et medejer-
skab og indflydelse på, hvordan systemet 
fungerer.

Under udviklings- og testfasen bør man 
også løbende inddrage fagspecialister og 
dermed tilrette systemet til den operative 
virkelighed.

Kim Larsen slutter af med at give tre råd, 
hvis man skal have it-sikkerheden til at fun-
gere på et hospital:

•  Tænk operativt. Det er tilgængelighed 
og integritet der vægter højest

•  Inddrag sundhedsfaglige specialister i 
designfasen og skab medejerskab

•  Skab dynamiske løsninger der tilgodeser 
patientfokus – ikke systemfokus.

Kim Larsen

Den er helt gal med kulturen  
i byggeriet

Læs artiklen i kommende udgivelse.



Spørg ind til de enkelte områder for at  
afdække kundens behov og maskintype. 

Område
1. Hvor stort et område skal rengøres?
2. Hvor ofte skal området rengøres?
3. Hvilken karakter har snavset (støv, groft snavs, papirstykker, pallebånd mv.)?
4.	Skal	maskinen	bruges	på	flere	etager	(relevant	i	forhold	til	elevatorkapacitet)?
5. Er der meget fugtigt i arbejdsområdet? I så fald skal printkortet evt. fugtsikres og  
 sugebommen udskiftes til rustfrit stål. 
6. Er der elevatorer/ramper (og hvor stor er stigningen)?
7. Bliver der fejet før gulvvask? Hvis ikke, så kan det være relevant at tilbyde eksempelvis Coral 70S,  
 Sapphire 85S og Diamond 100S.
8.	Er	der	specielle	krav	til	støjniveauet?	Så	kan	vi	evt.	montere	støjsvage	sugemotorer.

Gulv- og hjultype
1. Linoleums- og vinylgulve – brug bløde PVC-hjul. 
2. Våde/glatte gulve (eks. svømmehaller) – brug PVC-hjul med grip.
3. Beton og andre hårde gulve – brug standardhjul.
4. Meget ru beton – montér ekstra og kraftigere sikring. 

Brugere
1. Hvem er de primære brugere af maskinen?  
2.	Er	der	flere	brugere,	og	har	de	brug	for	oplæring?
3. Hvor fysisk stor er brugeren? Dette er relevant i forhold til valget af maskine. 

Budget og beslutningstagere
1. Hvor stort er budgettet? 
2. Hvem er beslutningstageren hos kunden? 

Opbevaring og rengøring
1. Hvor skal maskinen opbevares efter brug?
2. Hvor kan vand påfyldes, og hvor kan maskinen rengøres?
3. Hvor kan smudsvandet tømmes, og er der mulighed for at spule den snavsede vandtank?
4. Er der udsugning i området, hvor maskinen skal stå? 
5. Skal maskinen rengøres og påfyldes samme sted, som den skal lade? 
6. Er der fri adgang til maskinen, og er der behov for ekstra nøgler? 
7. Er der lange køreafstande til opbevaring, påfyldning eller rengøring, og skal farten øges? 

Egestubben 4C · 5270 Odense N
Salg og service: adiatek@adiatek.dk · T: 53767644 · T: 23805160   www.adiatek.dk

  Gulvvaskemaskiner

Rengøringsmaskiner udviklet  
med og af brugerne!
Dette bevirker at betjening, reparationer og udskiftning af dele er let.
Problemer kan løses på stedet uden tekniker.
Målbart billigere i drift.

Vi har meget specifikke og særlige krav til alle vore rengøringsmaskiner,  
som vi sælger:
•  at produktet tager særlige hensyn til ergonomi, både i den måde produktet er udformet på og 

ikke mindst med stor hensyntagen til, hvor let produktet er at anvende
•  at vi altid kan stå inde for det, vi fortæller kunderne om produktet
•  at produkterne har et markant højere kvalitetsniveau end tilsvarende produkter på markedet
•  at alle reservedele og sliddele er lettilgængelige
•  at produkterne produceres af førende producenter på markedet, for at sikre reservedele og 

service på højeste niveau i fremtiden
•  at vi selv ville købe produktet

Service:
Vi leverer meget mere end maskiner – bl.a.:
•  proaktiv og forebyggende service-indsats
•  fast servicetjek af maskiner hver 3. måned
•  opfølgning på uddannelse af medarbejdere hver 3. måned

Referencer: 
Større institutioner bl.a. Skejby Sygehus
Leasingaftale tilbydes.

 

     
Ring, mail eller skriv, og få 
et uforpligtigende tilbud 
eller besøg.

Adiatek_180x262.indd   1 03/11/2016   13.40
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Helende arkitektur kan reducere 

medicinforbrug og stress samt 

afkorte indlæggelserne

Indtænk sikring og sikkerheds

løsninger fra starten af dit næste 

byggeprojekt

Udnyt teknologien til besparelse, 

effektivisering og produktivitet i 

sundhedssektoren

Nyt laboratorie giver blodprøve

svar på en time

Nr. 2 februar 2020

9. årgang

ISSN Nr. 22453997

Nordfløjen på Rigshospitalet

1119078 HDA2_2020.indd   1

17/02/2020   15.26

HYGIEJNE

Ny ergonomisk moppe sikrer 
ultrarene gulve
Virksomheden Curant Teknik på Fyn har lanceret en økologisk tørmoppe ”Blue Magic” til engangsbrug der 
er præpareret med harpiks og efterlader så rene gulve, at hospitaler og lægeklinikker m.m. kan overholde 
NIR, de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og samtidig reduceres miljøbelastningen

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Tørmoppen er specielt udviklet og vævet 
af et økologisk kunststof der er præpareret 
med økologisk harpiks. Monteret på en 
moppestav, suger moppegarnet snavset til 
sig uden brug af vand og tager alle de løst-
siddende urenheder der normalt kræver 
en omgang gulvvask.

Hospitaler og klinikker han ikke helt 
undgå gulvvask, når der fx spildes blod 
eller væske på dem. Indtørret væske kan 
moppen ikke fjerne, men den kan tage alt 
det løse snavs, fastslår Finn Schmidt, der 
er indehaver af Curant Teknik på Fyn som 
forhandler Blue Magic.

– Man kan minimere det antal gange 
man skal vaske gulv ved at bruge mop-
pen på de største arealer. Da den er præ-
pareret med harpiks, samler den alt op af 
mikropartikler og fastholder urenhederne. 
Det støver derfor ikke, når man kører rundt 
med den. Snavs, hår, smågrus fastholdes i 
moppegarnet.

Bagefter smider man blot moppegarnet 
ud. Det er både billigere og mere miljø-
mæssigt bæredygtigt at kassere dem end 
at vaske mopperne, der kræver en masse 
tid- og ressourcer inden et beskidt moppe-
garn er rengjort og kan genanvendes.

– Der er meget arbejde forbundet med 
at genanvende med tørmopper. Alle disse 
arbejdsgange slipper man for med tørmop-
pen. Den er produceret i Tyskland og an-
vendes på de større sygehuse dernede. 

Personalet er meget tilfredse med rengø-
ringen, siger Finn Schmidt.

Han stod på et tidspunkt med den ud-
fordring, at kunderne og hans eget rengø-
ringsfi rma skulle gøre rent på tandlægekli-
nikker efter de nye NIR-retningslinjer. Finn 
Schmidts kone er praktiserende læge og 
de diskuterede derfor, hvordan man bedst 
gør rent, når man ikke må støvsuge.

Samtidig mødte Finn Schmidt en for-
handler af produktet og så potentialet.

Gulvene bliver renere og renere

– Vi har haft mulighed for at teste produk-
tet mange steder. Når vi starter, ser gul-
vene mørke og grumsede ud, men efter to-
tre uger, ser de lyse og rene ud. Samtidig 
bliver det efterhånden lettere og lettere at 
gøre rent med systemet.

Moppen klistrer ikke fast til underlaget 
og man skal blot trække den let hen over 
gulvet. Så glider moppegarnet over gulvet. 
Friktionen kun en tiendedel af en normal 
moppe og moppegarnet vejer også kun 
en tiendedel. Ergonomisk får man ikke en 
bedre moppe, fastslår han.

Moppen sikrer en høj effektivitet. Den 
er en god løsning for at kunne overholde 
de Nationale Infektionshygiejniske Ret-
ningslinjer. Vi startede så småt salget i no-
vember 2019 og er nu oppe på at sælge 
2000-3000 mopper om ugen.

Kunderne er meget tilfredse for de gen-
bestiller igen og igen. Moppen har også 
vundet udbredelse på fi tnesscentre, hvor 
personalet lydløst kan sno den rundt om 

træningsredskaber og gæster i stedet for at 
skulle trække rundt med en stor støvsuger.

Den er samtidig billig i drift. I en typisk 
tandlægeklinik bruger man en moppe om 
dagen, så driftsudgiften er beskeden, siger 
Finn Schmidt, der med Blue Magic har fået 
væsentligt fl ere kunder. Hans fi rma star-
tede med at rengøre tre klinikker og tallet 
er siden vokset til 36.

Alternativet er vådvasker, hvor man 
skal tørre gulvene efter. Med Blue Magic 
kan klinikker let og hurtigt moppe gulvene 
fl ere gange om dagen. Bagefter kan gulvet 
eventuelt moppes med en hårdt opvreden 
mikrofi bermoppe.

– Vi kan helt sikkert se en øget renheds-
grad efter vi har taget moppen i brug. Den 
er også oplagt til hospitaler for at undgå 
smittespredning, da den reducerer antallet 
af luftbårne partikler og støv der kan bære 
bakterier, siger Finn Schmidt.

http://www.hospitaldrift.dk
http://www.hospitaldrift.dk
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Automatisk temperatur-
overvågning på hospitaler
Opbevaring af medicinalvarer kræver over-
holdelse af de rette temperatur- og fugtfor-
hold. Sygehuse skal opbevare medicin, 
vacciner, laboratorie- og blodprøver ved 
den korrekte temperatur for at sikre, at de 
beholder deres virkning og for at hygiejne-
krav overholdes. Hos Buhl & Bønsøe har 
man forhandlet måleudstyr til overvågning 
af temperatur på blandt andet hospitaler i 
mere end 40 år. Et eksempel er WiFi data-
loggersystemet testo Saveris 2, som måler 
temperatur automatisk, og uden at det 
kræver en stor indsats af sygehuspersona-
let.

Hvorfor er temperaturovervågning 
vigtig?

Lovmæssige krav gør, at temperaturen skal 
overvåges i medicinrum og – køleskabe. 
Temperaturovervågning sikrer desuden 
patienternes helbred. Dertil kommer det 
økonomiske aspekt ved temperaturover-
vågning af medicinalvarer: Opbevares de 
ved en forkert temperatur, kan det betyde, 
at hele partiet må smides ud, og det har et 
stort økonomisk tab forbundet med sig.

Løsningen er et testo Saveris 2 
WiFi data logger system

Med et testo Saveris 2 WiFi dataloggersy-
stem kan dataloggerne placeres hvor som 
helst. Måleværdierne bliver automatisk 
overført til Skyen og lagres her. Persona-
let kan tilgå data på alle tidspunkter via 
en webbrowser – og det kan selvfølgelig 
også gøres via smartphone eller tablet. 
Når temperaturen overskrider de define-
rede grænseværdier, vil personalet mod-
tage en alarm. På den måde er det muligt, 
at reagere hurtigt, og dermed forhindre, at 
medicinalvarerne tager skade og må de-
strueres.

Fordelene ved et testo Saveris 2 
dataloggersystem

Sygehuspersonalet vil opleve, at deres 
daglige arbejde effektiviseres ved at tem-
peraturovervågningen er blevet automa-
tiseret. De behøver ikke længere at lave 
manuelle aflæsninger eller dokumentation 
– det hele kører automatisk via datalogger-

systemet. Og data kan tilgås uanset hvor 
man befinder sig. Det giver personalet en 
større fleksibilitet. For at kunne skelne mel-
lem faktiske temperaturfald og små udfald, 
som hvis køleskabslågen åbnes, er der la-
vet et såkaldt køleskabssæt, til overvågning 
af køleskabe. Dataloggersystemerne kan 
selvfølgelig tilpasses det enkelte hospi-
tal, da der sjældent er to, som har samme 
behov. Og det er muligt at starte med et 
system af én størrelse, og så udbygge ef-
terhånden som behovet måtte opstå. Det 
kunne fx være i forbindelse med tilbygnin-
ger til hospitalet.

Akkrediteret kalibrering af 
dataloggere

Buhl & Bønsøe udfører også akkrediteret 
mapping af alle loggere, samt komplet ter-
misk validering af forskellige rum. Alt ud-
styr kan ind- og udgangskalibreres på eget 
DANAK akkrediteret kalibreringslaborato-
rie. Buhl & Bønsøe A/S udlejer desuden 
kalibreret akkrediteret måleudstyr til map-
ping projekter.

Overvåg indeklimaet på hospitaler 
med det rette måleudstyr

Der stilles høje krav til komfort og hygiejne 
på hospitaler, både i renrum, laboratorier 
og på operationsstuer. Ventilationssyste-
merne spiller en vigtig rolle, når det hand-
ler om et skabe et rent og behageligt inde-
klima, og dermed skabe de bedste rammer 

for patienternes sikkerhed, sundhed og 
velbefindende.

Identificer årsagerne til et dårligt 
indeklima

Årsagerne til et dårligt indeklima kan være 
varme, støv, mikroorganismer mm., der 
gør at luften opleves som tør. Til at påvise, 
om der er værdier fra indeklimaet som 
overskrider de acceptable/lovlige grænser, 
skal der laves en vurdering. Er der varme, 
kulde eller træk fra fx store glasruder el-
ler tagflader med dårlig isolation? Udleder 
lamper, radiatorer eller apparatur i lokalet 
for meget varme? Er koncentrationen af 
CO2 for høj?

Lav en vurdering af indeklimaet 
med henblik på forbedringer

Der findes et stort udvalg af instrumenter 
til at udføre opgaven med at kortlægge in-
deklimaet og derefter lave de nødvendige 
tiltag for at forbedre det. Buhl & Bønsøe 
er eksperter indenfor måleinstrumenter til 
vurdering af indeklima og arbejdsmiljø. I 
varesortimentet er bl.a. trådløse følere til 
måling af ventilationsudtag. Følerne kan 
betjenes med en smartphone eller tablet 
via en app. Lysmålere, som kan måle om 
belysningen er korrekt for ikke at anstrenge 
øjnene, termografikameraer til påvisning 
af varmetab, byggesjusk og utætheder og 
CO2 målere til måling af koncentrationen af 
CO2 i et lokale.
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Isolationsstuer

Sørgeligt aktuelt indeholder den kom-
mende Europæiske Tekniske Specifi kation 
også et afsnit om isolationsstuer. Her har 
vi i Danmark hidtil kun haft NIR og byg-
ningsreglementet at støtte os til som desig-
nvejledning. I disse kan man fi nde lidt om 
hvilket luftskifte man skal bruge i forhold til 
personkomfort, og at man skal sætte HEPA 
fi ltre på udsugningen, hvis man skulle få 
trang til at sætte kryds- eller rotationsveks-
lere på ventilationsanlægget. Der er også 
nogle gode forklaringer på hvorfor man 
anvender isolation.

Den kommende TS giver en bedre 
ramme for at designe isolationsstuer el-
ler afdelinger. Først skal sygehuset/ejeren 
bestemme sig for hvilken isolation man de-
signer til, her opererer man med 4 klasser: 
Beskyttelsesisolation, Kildeisolation SA og 
SB, samt en kombineret isolation. Det skal 
understreges at disse isolationsformer kun 
adresserer luftbåret isolation, som er det 
der stiller krav til ventilationssystemerne. 
SA er en normal eller kendt infektionsrisiko, 
SB er en høj eller ukendt infektionsrisiko.

Formål med isolationen

Koncepterne for disse klasser tager ud-
gangspunkt i et rumdesign af en isolati-
onsenhed, hvor sengestuen har en sluse 
foran, og et bad/toilet tilknyttet. I en be-
skyttelsesisolation, har man højest tryk i 
sengestuen og en luftbevægelse ud mod 
baderummet og sluserummet. Ved en kil-
deisolation har man højest tryk i slusen, 
derefter i sengestuen og lavest i bad/toi-
let. Den kombinerede isolationsenhed er 
kendetegnet ved at kunne anvendes til 
begge dele. Denne sidste er man ophørt 

med at anbefale i Danmark. Her har vi i 
en del år bygget isolationsstuer, som kan 
det ene eller det andet. Det ses desværre 
at den valgte isolationstype ikke kommu-
nikeres ordentligt til plejepersonalet, som 
derfor omtaler stuerne som isolationsstuer 
(punktum). Her lægger den tekniske spe-
cifi kation op til at skelne mellem formålene 
med isolationen. Samtidig lægges der også 
op til at man kan have en hvileposition for 
stuen, hvor ventilationen er som på en nor-
mal sengestue. Dette vil naturligvis kræve 
en grundig instruktion til personalet i funk-
tionen af isolationsstuen. Hvis man skal 
gennemføre dette, kan det være at der er 
mulighed for at genindføre kombinations-
stuerne med dobbelt formål.

Og hvorfor er der forskel på isolation 
og almindelige sengestuer? Det skyldes at 
man har en forurening, som man vil fjerne 
ved at fortynde den. Fortyndingsraten 
afhænger af hvilken infektion der er tale 
om, til en stue i klasse SA vil man opnå en 
fortynding på 1:105 og i SB vil man have 
1:106. I sengestuen kalkulerer man efter 
en konstant forureningskilde (patienten) 
og derfor må der konstant fortynding til. 
I slusen kalkulerer man efter forurening 
som ujævnt fordelt, og anvender derfor en 
oprensningstid efter der er trådt en person 
ind. I SA sluser skal man bruge 3 minutter 
og i SB skal der anvendes 5 minutter. Dette 
vælges fordi omklædningen til SB tager 
længere tid. Vi er altså væk fra tanken om 
at slusen er den mellemgang, hvor der 
også er skabe med sengelinned. Der er 
tale om en ægte sluse, med fuld omklæd-
ning af personale og pårørende. Der skal 
interlock på dørene så det ikke er muligt 
at holde begge åbent på samme tid. En 
kalkulation af luftskiftet i sådan en sluse vil 
vise at der skal bruges 46 ACH (Air Chan-
ges Per Hour).

Indeklima

I sengestuerne skal der skiftes luft 12 
gange i timen ved SA og 24 gange ved SB. 
Dette er ud fra et rumvolumen på 60 m3 for 
stuen. Der har været noget diskussion om 
dette tal, nogle mener det er alt for lavt, 
fordi man ikke har den forudsatte ventilati-
onseffektivitet (opblanding). Andre mener 
det er så højt at patientens indeklima bliver 
forfærdeligt på grund af træk og tørhed, og 

ikke mindst nogle meget høje temperatur-
gradienter i rummet.

Der stilles også krav til bygningens tæt-
hed, målt som total lækage i hele isolati-
onsenhedens afgrænsende væg, inklusive 
døre, vinduer og gennemrækningsskabe. 
Her vil vi gerne se 0,2 hhv. 0,1 l/s m2 for 
SA og SB stuer. For beskyttelsesisolation 
accepteres det dobbelte, men her skal vi 
jo også helst have en udadgående luftbe-
vægelse. Varmegenvinding skal være med 
væskekoblede batterier, og tilluft er 100 % 
udeluft.

Som noget nyt tænkes der rigtigt meget 
på det tekniske personale, i og med at der 
skal H13 fi ltre i udsugningen og dette fi lter 
skal kunne skiftes eller desinfi ceres uden 
at skulle berøres. Til beskyttelsesisolation 
og kombinationsisolation skal der også 
H13 fi ltre i indblæsningen. HEPA fi ltre skal 
kunne testes, så enten skal de placeres i 
rummet, eller i en speciel fi lterenhed, som 
muliggør dette. Spjæld skal være tætte og 
placeres så tæt på isolationsenheden som 
muligt, men de skal stadig være til at kon-
trollere og reparere uden at man skal ind 
i isolationsenheden. Udsugningsventilato-
ren skal så langt ud i systemet som muligt, 
for at holde undertryk i kanalen ud gennem 
bygningen.

Som noget næsten ukendt, undtagen 
for de som er vant til at lave installationer til 
forsøgsdyr, er der krav om at hele SB enhe-
den kan gasses. Det anbefales at man ikke 
laver nedhængte lofter, da man skal kunne 
få den desinfi cerende gas ind til alle instal-
lationer.

Sluttelig skal der være en trykmåler/
viser mellem isolationsenheden og omgi-
velserne, denne skal være synlig uden for 
adgangsdøren. Der skal være en teknisk 
alarm ved ventilationssvigt. Og alarmen 
skal være synlig uden for isolationsstuen, 
hvis den er akustisk, skal der være mulig-
hed for at slå lyden fra. Betjening for skift 
mellem drift/hvile eller isolation/normal og 
evt. overtryk/undertryk skal kunne foreta-
ges fra plejepersonalets ”kommandocen-
tral”, hvor også en ekstra alarm ved fejl skal 
vises.

Dette er et kort resumé af de foreslåede 
bestemmelser i den tekniske specifi kation, 
som er på vej til at blive sendt i høring.

AF DRIFTSKONSULENT, JESPER TANGGAARD, 

SWECO A/S
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Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Regionshospitalet Viborg

Flere ultra-rene 
operationsstuer på 
Regionshospitalet Viborg
En målrettet indsats har hævet renheds-klassen på fire nye operationsstuer i Viborg til en såkaldt kategori 4. 
Indsatsen er lykkedes så godt, at succesen nu gentages med de seks øvrige nye operationsstuer for at ruste 
hospitalet endnu bedre til fremtidens krav og operationsformer.

– Det er utrolig flot, at det er lykkedes at 
hæve renheds-standarden så meget på 
de nye operationsstuer, og resultatet har 
givet os blod på tanden og endnu højere 
ambitioner: Nu går vi også efter at få de 
resterende seks nye operationsstuer op på 
samme niveau, forklarer lægefaglig direk-
tør Claus Brøckner Nielsen.

De ultra-rene stuer har blandt andet 
betydning for det nuværende arbejds- og 
operationsmiljø og for hvilke operationer, 
der fremover vil kunne foretages på ope-
rationsstuerne.

– Kravene og mulighederne ændrer sig 
hele tiden, og renhedsklassen kan få stor 
betydning for, hvilke fremtidige operatio-
ner vi vil kunne gennemføre. Så med det 
flotte resultat står vi langt bedre rustet til 
fremtidige krav, siger lægefaglig direktør 
Claus Brøckner Nielsen.

Forbedring af det planlagte

Allerede i efteråret var de nye operations-
stuer i Regionshospitalet Viborgs nye akut-
center sådan set færdige og klar til god-
kendelse efter den oprindeligt besluttede 
standard. Vurderingen var dog, at man 
med en målrettet indsats ville kunne øge 
stuernes renhedsgrad endnu mere. Be-
slutningen blev derfor at udskyde indflyt-
ningen i de nye operationsstuer til uge 10 
for at forsøge, om man for en forholdsvis 
begrænset investering kunne hæve fire af 
stuerne fra en kategori 3 til en kategori 4.

De seneste måneder er der derfor ble-
vet installeret yderligere ventilation på stu-
erne, sænket lifte og justeret og reguleret 
teknik på de fire stuer. Og de nyligt afslut-
tede målinger viser altså, at operationen for 
alvor er lykkedes. Operation og Intensiv 
kan derfor den 2. marts tage fire ultra-rene 
operationsstuer i brug sammen med kirur-
gerne fra de forskellige specialer.

Samtidig har hospitalsledelsen beslut-
tet, at gentage øvelsen på de resterende 
seks nye operationsstuer i håb om, at også 
de fremover vil kunne leve op til kravene 
i forhøjede kategori. De sidste seks nye 
operationsstuer ventes derfor først taget i 
brug til maj.

Stolte byggefolk

For projektchef Jeppe Juul Hansen er op-
graderingen af de fire operationsstuer også 
lidt af en succeshistorie.

– Operationsstuer er noget af det, der 
for alvor kan give udfordringer, når man 
bygger hospitaler. Kravene til stuernes ren-
hed er i sagens natur utroligt høje, og det 
har andre steder i ind- og udland vist sig 
vanskeligt at opnå de ønskede renhedsgra-

der. Derfor er vi utroligt glade for og stolte 
over, at det er lykkedes så godt, siger pro-
jektchef Jeppe Juul Hansen fra Hospitals-
enhed Midts Byggeri og Projekt.

Han ser nu frem til at gå i gang med 
opgaven med at opgradere de seks reste-
rende nye operationsstuer til samme stan-
dard som de fire første. Lykkes det, vil Re-
gionshospitalet Viborg fremover have i alt 
10 operationsstuer, som kan klassificeres til 
kategori 4.
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Diffus ventilation igennem 
bæredygtige designløsninger
Forskning viser, at et godt indeklima har stor betydning for bl.a. koncentrationsevnen og det generelle 
well-being for mennesker, der opholder sig i rummet. I det gode indeklima er der stor gevinst at hente 
for både medarbejdere og patienter på landets sygehuse. Ventilation og udskiftning af luften er en stor 
brik i indeklimapuslespillet, og er vigtigt at tænke ind allerede fra projektstart for optimal integration og en 
totaløkonomisk løsning.

AF CHARLOTTE PABST ANDERSEN

Ventilation forbindes ofte med f.eks. træk-
gener og pladskrævende installationer, 
men hos DAMPA, Danmarks førende 
metalloftproducent, er dette absolut ikke 
tilfældet. Her er det nemlig lig med ro, be-
hagelig udskiftning af luften, nem integra-
tion og bæredygtige materialer. DAMPA’s 
anbefaling er at arbejde med diffus ventila-
tion: ”Den diffuse ventilation er baseret på 
princippet om, at der skabes overtryk over 
den tætte loftsflade, hvorefter indblæsnin-
gen af luften til lokalet sker gennem det 
udvalgte perforationsmønster i selve loft-
fladen. På den måde fordeles ventilationen 
ensartet i lokalet og trækgener minimeres.” 
Fortæller Mogens Kjærgaard, teknisk chef 
hos DAMPA.

Til ventilationsløsningen benytter den 
fynske virksomhed sig af sine kendte per-
forerede metalkassetter, ilagt akustikfilt 
og ophængt i et skjult bæresystem, kan 
der opnås en rolig loftsoverflade. Bæresy-
stemet og ventilationsprincippet betyder, 
at den fordelagtige ventilation er nem at 
integrere uden at gå på kompromis med 
de æstetiske ønsker til rummet: ”…således 
udnytter man desuden alle loftets akusti-
ske egenskaber igennem akustikfilten og 
perforationsmønsteret uden yderligere 
installationer” fortæller Mogens Kjærga-
ard. Dette er en fordel både på rolige sen-
gestuer og i hospitalernes mere offentlige 
rum, hvor lyd og efterklangstid er en væ-
sentlig faktor for indeklimaet.

”Det helt unikke, diffus ventilation kan, 
er at transportere luften uden de store 
traditionelle rørinstallationer. Det betyder, 
at man sparer på byggehøjden, fordi man 
undgår den unødvendige spildplads, der 
normalt er mellem etagerne når man bru-
ger traditionel ventilation. Man sparer der-
ved f.eks. på byggematerialer og opnår en 
særdeles bedre totaløkonomi. Desuden er 
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det ikke nødvendigt at bryde loftets rolige 
overfl ade med forskellige outputs, fordi 
man udnytter den akustiske perforation i 
metalloftet.” fortæller Michael Nykjær, ad-
ministrerende direktør hos DAMPA. Man 
opnår således en ensartet fordeling af ind-
blæsningsluften over hele loftsoverfl aden 
ved lavere tryk, uden brug af diffusere i 
loftet. 

Nem integration og individuel 
temperaturstyring

På grund af pladsbesparelsen ved løsnin-
gen kan indeklimaet optimeres igennem 
andre integrationer, der nemt gemmes væk 
og kamufl eres i det æstetiske metalloft.

En værdifuld kombination med dif-
fus ventilation er DAMPA’s klimaloft, der 
integreres direkte i de perforerede me-
talkassetter. Klimaloftet, eller køleloftet 
som det også kaldes, temperaturregulerer 
hurtigt og effektivt ved ændrede forhold 
i rummet, forklarer Mogens Kjærgaard: 
”Klimaloftkassetten reagerer på personers 
strålevarme, der afgives mod loftet og der-

igennem skabes en behagelig temperatur 
for den enkelte, uden at man manuelt skal 
regulere temperaturen og uden yderligere 
ventilation.” Den ventilationsfrie tempera-
turregulering kan kun lade sig gøre pga. 
stål og aluminiums varme/kuldeledende 
egenskaber, der derigennem skaber well-
being for alle personer i lokalet.

Byggeriets klimaguld skaber de 
gode indeklimaløsninger

Det er dog ikke kun, de varme/kuldele-
dende egenskaber stål og aluminium kan 
prale af. De er nemlig også med til at sætte 
den bæredygtige dagsorden: ”På grund af 
metallerne og vores høje kvalitetskrav har 
alle vores loftsløsninger en dokumenteret 
levetid på minimum 50 år og kan genan-
vendes 100%” fortæller Michael Nykjær 
om DAMPA’s bæredygtige løsninger og 
fortsætter: ”Metal kan bruges igen og igen, 
uden at miste de mekaniske egenskaber 
eller at kvaliteten og holdbarheden bliver 
forringet. Ved at genbruge metallet opnår 
man store ressourcebesparelser på mate-

rialeforbruget og CO2-udslippet. F.eks. er 
det 10 gange mindre ressourcebelastende 
at producere aluminium fra genbrugsma-
teriale end produktion med nye råvarer.” 
Dette er en af årsagerne til at DAMPA’s 
løsninger kan genbruges tæt på 100%, 
samt bliver produceret af store dele af gen-
brugsmateriale. 

Ved at vælge DAMPA’s metalloftsløs-
ning kommer fl ere faktorer altså i spil. Bl.a. 
pga. den minimale vedligeholdelse og den 
dokumenterede levetid på minimum 50 
år, sørges der for at holde funktionalitet 
og totaløkonomi i fokus, med positiv ind-
virkning på driftsbudgettet. Man ser ofte, 
at når der skal bygges nyt, er der fokus på 
anlægsudgifterne, men ikke samme fokus 
på driftsøkonomien: ”Det er igennem in-
vesteringer i totaløkonomien at man opnår 
værdiskabende løsninger, der kan holde 
mange år ud fremtiden – og det er her de 
store besparelser opnås på længere sigt.” 
fastslår Michael Nykjær og slutter: ”Dette 
både på det økonomiske budget, men lige 
så vigtigt også på klimabudgettet”.
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Tid til ny risikovurdering ved 
valg af ventilationsanlæg for 
design af ventilationssystemer?
Det er svært ikke at være påvirket af den situation vi som nation befi nder os i p.t. Men situationen kan også 
give anledning til refl eksion.

Er tiden ikke moden til at vi tilstræber sy-
stemer som højner patient og personale-
sikkerheden med samme vægtning som 
besparelser på energi, og især hvis det ikke 
behøver at kompromittere energihensy-
net, investerings- og drift omkostningerne?

Man kunne også spørge: Laver vi den 
rigtige risikovurdering når vi designer vo-
res ventilationsanlæg i forhold til patient og 
personale sikkerhed?

Ja, vil det prompte svar nok være. Men 
alligevel, ved gennemgang af nogle de-
signvalg for et af vores nye hospitalsbyg-
gerier, vil jeg mene man godt kunne stille 
spørgsmål ved valg af systemer for gen-
vinding af varme og køle energi i ventilati-
onsanlæggene i relation til både patient og 
personalesikkerhed.

Af de gængse energigenvindingssystemer 
der vælges er:
• Rotorveksler
• Krydsveksler
• Væskekoblet systemer 

For projektet her har man valgt rotorveks-
ler for luftbehandling af sengestuer.

For operationsstuer, ambulatorier, op-
vågning, intensiv, trauma, fødeafdeling, 
dagbehandling, diagnose, kontorer, kon-
ferencerum, auditorium, kantine, labora-
torier, har man valgt krydsvekslere. Denne 
løsning antages valgt med afsæt i bedst 
mulige energi genvindingsudnyttelse, og 
er af den grund også det naturlige valg.

Af alle disse funktioner er der 2 funk-
tioner ”Cytostatika lab” og ”Hot lab”, hvor 
man har valg et væskekoblet system. An-
tagelsen her er, at man har vurderet, at de 
2 funktioner kræver en højre vægtning af 
sikkerhed frem for et energihensyn. Her vil 
det ligeledes være det rigtige valg.

Men, er der ikke nogen af de funktioner 
hvor der er valgt krydsveksler som energi-
genvindingssystem for luftbehandlingen 
med, som man burde vægte anderledes. 
Det vil jeg vove at påstå der er! 

Faktisk vil jeg sige, at for samtlige funkti-
oner kunne man fordel ændre sin vægtning 
uden at kompromittere energihensynet el-
ler de økonomiske hensyn, måske ligefrem 
tværtimod! 

Hvilke andre forhold kunne 
vægtes enten højere eller om ikke 
andet lig med energibesparelser

Krydskontaminering er et forhold, jeg 
mener der skal vægtes højere også for 
funktioner som ikke er i en direkte proces-
relateret funktion som på laboratorierne. 
Situationen, vi netop nu befi nder os i, in-
dikere måske mere end aldrig før, at har 
man 100 procent adskilte luftstrømme, 
kan med ro i sindet garanter at der ingen 
spredning/overførelse kommer fra venti-
lationssystemernes udsugningssystemer 
dvs. intern overførsel af mikroorganismer 
fra udsugning til indblæsning. Det kan i 
øvrigt anbefales at læse SSI’s Nationale In-
fektionshygiejniske Retningslinjer om sup-
plerende forholdsregler ved infektioner og 
bærertilstand i sundhedssektoren.

Tiltag for optimering af luft-
kvaliteten og ved begrænsning 
af krydskontaminering

FläktGroup tilbyder i dag et system som 
minimerer, ja helt udelukker nogle af de 
risici der kan være forbundet med kryds-
kontaminering. Et system som samtidig 
kan reducere investeringsomkostninger og 
energiforbruget.

Energigenvindingssystemet 
ECONET® Premium

ECONET® Premium er et driftssikkert og 
effektivt energigenvindingssystem som 
passer sammen med vores væskekoblet 
aggregater i serien eQ®. Systemet er et 
resultat af 20 års udvikling og erfaringer 
for mere end 4000 installationer verden 
over. Ud over hospitaler har systemet også 
fundet anvendelse for f.eks. Lufthavne, 
storcentre, lejligheder, skoler, lægemid-
delsproduktion, industribygninger, og kon-
torlokaler, for at nævne nogle.
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eQ væskekoblet anlæg sammen med 
ECONET® Premium fra FläktGroup
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PRESSENYT

Modulvirksomhed øger kapaciteten i 
Corona-presset sundhedsvæsen
Coronakrisen sætter stort pres på det dan-
ske og nordiske sundhedsvæsen. Derfor 
har modulleverandøren Adapteo nu le-
veret midlertidige modulløsninger til en 
række danske regionshospitaler. Modu-
lerne bliver brugt til screening af patienter 
og administration samt indkvartering af 
sundhedspersonale.

– Vi gør alt, hvad der står i vores magt, for 
at håndtere situationen på den bedst mu-
lige måde for vores medarbejdere, kunder 
og for samfundet. Vi er en anerkendt part-
ner i udviklingen af social velfærd, og vi fø-
ler et stort ansvar for at hjælpe og bidrage 
til denne ekstraordinære situation, hvor 
mange patienter har brug for ekstra læge-
hjælp, fortæller Philip Isell Lind af Hageby, 
President og CEO hos Adapteo Group.

De seneste dage er Adapteos modul-
løsninger blevet leveret til regionsho-
spitalerne i Randers, Køge, Roskilde og 
Aabenraa.  For Regionshospitalet Randers 
fi k Adapteo opgaven kl. 14, og kl. 20 selv-

samme aften var modulerne leveret og 
monteret.

– At levere fl eksible modulløsninger, 
hvor sundhedspersonale kan behandle 
syge patienter i et godt arbejdsmiljø, er 
vigtigt for os – både som virksomhed og 

som mennesker, der arbejder i Adapteo. 
Vi har stadig enheder på vores varelager, 
og vi er klar til at sende modulerne ud med 
det samme til dem, der har brug for dem, 
fortæller Mads Blom, adm. direktør hos 
Adapteo Danmark.

VENTILATION

I modsætning til rotorveksler og kryds-
veksler, eliminerer væskekoblede aggre-
gater risikoen for krydskontaminering og 
lugtoverførelse, da luftstrømmene gen-
nem aggregatet er 100% separeret.

Effektivt og fl eksibelt

Med ECONET®Premium energigenvin-
dingssystem øges energieffektiviteten og 
energiomkostninger sænkes. Systemet 
kan nå op til 80% temperaturvirkningsgrad 
og har et afi sningssystem som sikrer selv 
når det er koldt en høj virkningsgrad. Et 
intelligent styresystem optimerer energi-
genvindingen ved variable belastninger, 
hvilket gør det særdeles velegnet til VAV-
systemer.

I ECONET®Premium er et fl eksibelt ener-
gigenvindingssystem idet alle energifunk-
tionerne er integreret i et fælles kredsløb 
til varme- og kølegenvinding, opvarmning 
og køling. Systemet kan tilsluttes alle forme 
for varme og køleforsyning.

Ønsker du, at vide mere om fordelene 
ved ECONET®Premium er du velkommen 
til at kontakte FläktGroup på tlf. 7022 
2622. Og/Eller eksempelvis se denne 

”Husk Ventilation er en stor del af vores liv. Nok større end vi tror. Vi spiser dagligt ca. 
1 kg kød, vi drikker ca. 2 liter vand, men inhalere ca. 20.000 liter luft hver dag. Med op 
til 90 % af vores tid brugt indendørs har luftkvalitet en stor betydning på vores helbred, 
velbefi ndende og produktivitet.”

Skemaet viser en sammen-
ligning af en række system-
faktorer i de forskellige 
systemer

youtube video på 
https://youtu.be/zAjjXM_6Eck

https://youtu.be/zAjjXM_6Eck
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VANDBEHANDLING

Unikt design sikrer konstant 
forsyning af ultrarent vand
Med fuldautomatiserede laboratorier kan patienter og læger få svar på blod- og urinprøver inden for en 
time. Men adgangen til ultrarent vand er afgørende. Derfor er Amager Hospitals analysemaskiner koblet til 
to vandanlæg i et parallelt loop.

Klinisk Biokemisk Afdeling på Amager Ho-
spital analyserer blod- og urinprøver fra 
patienter på hospitalet, fra praktiserende 
læger og fra Psykiatrisk Center på Amager 
og i Hvidovre. Prøverne bliver analyseret 
døgnet rundt, 365 dage om året. De fleste 
prøvesvar kommer inden for en time. Det 
er med til at sikre, at patienten får den rette 
behandling så hurtigt som muligt.

– Tidligere var der meget manuelt ar-
bejde forbundet med blodprøveanalyse. I 
dag foregår det hele automatisk, forklarer 
Randi Voss, der er superbruger på analyse-
instrumenterne Cobas fra Roche Diagno-
stics. Det, der tager længst tid, er faktisk at 
få prøverne frem til laboratoriet. At sende 
prøverne igennem selve analyseinstru-
mentet tager nærmest ingen tid.

Analyseinstrumentet sender automatisk 
prøvesvaret til læge og patient via Sund-
hedsplatformen.

En oppetid på 100 procent

Med så kort en svartid på prøverne, er det 
vigtigt, at analyseapparaterne altid funge-
rer optimalt. Oppetiden skal være på 100 
procent. En af de få ting, der kan forstyrre 
analyseinstrumenterne, kan være util-
strækkelig forsyning af rent vand, fx forår-
saget af service på vandanlægget.

På Amager Hospital har man to ens ana-
lyseinstrumenter, der består af forskellige 
moduler. Oprindeligt var der kun tilkoblet 
et vandanlæg, der producerer ultrarent 
vand, til de to analyseinstrumenter.

Analyseinstrumenterne er svært afhæn-
gige af adgangen til ultrarent vand. Hvis 
vandanlægget af en eller anden grund ikke 
fungerer – fx på grund af service – stopper 
analyseinstrumentet, og blodprøvesvaret 
bliver forsinket.

Det oplevede Klinisk Biokemisk Afde-
ling jævnligt tidligere.

– Hvis der var problemer med vandan-
lægget – fx på grund af service – kunne vi 
ikke bruge analyseinstrumenterne – og det 
gav kø. Derfor måtte vi ind imellem sende 
prøver til analyse på Hvidovre Hospital 
med yderligere forsinkelser til følge, forkla-
rer Randi Voss.

Det var sårbart, stressende og uhold-
bart i længden. Det var baggrunden for, 
at Klinisk Biokemisk Afdeling på Amager 
Hospital søgte en mere driftsikker løsning 
med forsyning af rent vand. Den fandt de i 
samarbejde med Krüger Aquacare.

Loops sikrer forsyningen af 
ultrarent vand

Sammen med Krüger Aquacare, som har 
leveret ELGA vandanlæggene, har Klinisk 
Biokemisk Afdeling fået løst problemet 
med den sårbare vandforsyning. Løsnin-
gen er simpel, men effektiv.

Krüger Aquacare har sikret en konstant 
vandforsyning til begge analyseinstru-
menter ved at koble et vandanlæg til hvert 
analyseinstrument og sikre forsyningen af 
ultrarent vand via et parallelt loop (duplex 
loop). Det betyder, at to identiske vand-
anlæg leverer rent vand til begge analyse-
maskiner samtidig, og det ene vandanlæg 
vil automatisk tage over, hvis det andet 
vandanlæg ikke producerer nok rent vand, 
eller der udføres service på det ene van-
danlæg. Derfor er analyseinstrumenterne 
aldrig tvunget til at stoppe på grund af en 
utilstrækkelig forsyning af ultrarent vand.

På Klinisk Biokemisk Afdeling er man 
glade for løsningen.

– Der er ikke noget, vi skal holde øje 
med eller gøre noget ved, fortæller Randi 
Voss. Skiftet fra den ene vandforsyning til 
den anden foregår automatisk. Det er su-
persmart og en stor tryghed for os at vide, 
at analyseinstrumenterne altid får tilstræk-
keligt med ultrarent vand til at foretage de-
res analyser.

AF SØREN JENSEN

VANDANLÆG MED RECIRKULATION

Vandanlæggene til analyseinstrumenterne på Amager Hospital er to identiske ELGA-anlæg, der er designet til at levere ultra-
rent vand til analyselaboratorier. Vandanlæggene producerer hver 120 liter i timen, og begge har et indbygget reservoir på 50 
liter, som sikrer, at de kan levere en konstant forsyning af ultrarent vand. Vandanlæggene er et komplet kabinet som indehol-
der alle vandsrensningskomponenter og er blandet andet installeret med EDI – dvs. elektronisk deionisering. Det betyder, at 
anlæggene anvender elektrisk strøm til at fjerne de sidste ioner. Vandanvendelsen er på 100 pct., og EDI er med til at reducere 
driftsomkostningerne ved et højt dagligt vandforbrug. Vandkvaliteten lever op til CLSI-standarden, og vandanlæggene er plads-
besparende og fleksible.
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EXCELLENCE IN SOLUTIONS

DET RIGTIGE VALG FOR ELIMINERING 
AF KRYDSKONTAMINERING

FLEKSIBEL ENERGIGENVINDINGSSYSTEM FOR eQ® VENTILATIONSAGGREGATER 
MED OP TIL 80% EFFEKTIVITET OG 0% KRYDSKONTAMINERING

Med eQ® ventilationsaggregat og Econet® Premium energigenvindingssystemet minimeres alle 
risici for snavs, smitte og lugt i eks. hospitaler, universiteter, lufthavne, & pharmacuetisk produktion, 
da indblæsning- og udsugningsluften er fuldstændigt adskilte. Samtidig betyder det helt unikke 
varmegenvindningsmuligheder, når op til 80% af al varmen fra udsugningsluften kan genvindes. 
Econet® Premium - det rigtige valg for optimal energigenvinding og lufthygiejne.

> Kontakt os på tlf.: +45 7022 2622 • www.flaktgroup.dk

• op til 80% virkningsgrad
• 95% årlig energieffektivitet
• 0% risiko for krydskontaminering
• > 4000 Econet® installationer

ECONET
PREMIUM

by FLÄKTGROUP

®

VANDBEHANDLING

Ingen afbrydelser af 
prøveanalyserne

Efter at det nye såkaldte duplex-loop med 
to identiske vandanlæg er etableret på Kli-
nisk Biokemisk Afdeling på Amager Hospi-
tal, har afdelingen ikke været tvunget til at 
afbryde analyseinstrumenterne på grund 
af manglende forsyning af ultrarent vand. 
Det er en kæmpe fordel. Det betyder, at 
produktionen kan køre uændret uden af-
brydelser – også selvom det ene vandan-

læg skal repareres eller serviceres. Det gi-
ver stor sikkerhed i driften, som betyder, at 
patienter og læger kan få svar på prøverne 
som planlagt, så den rette behandling kan 
iværksættes hurtigst muligt.

– Det giver tryghed for afdelingen og 
personalet, som kan koncentrere sig om 
deres job uden at spekulere på, om analy-
seinstrumentet bliver påvirket af nedbrud 
eller service på vandanlæggene, fortæller 
Søren Jensen, produktspecialist hos Krüger 
Aquacare. Det letter også vores arbejde, 

da vi kan foretage service i ro og mag og 
i samarbejde med personalet i afdelingen, 
som vi har en tæt og god kommunikation 
med. Og så kommer det selvfølgelig læger 
og patienter til gavn, fordi den rette be-
handling hurtigt kan iværksættes. Det er 
rent win-win.

SPECIALDESIGNEDE LOOPS

De specialdesignede loops har recirkulation over EDI, UV- og sterilfi lter, så det sikres, at vandkvaliteten altid er høj. 
Opbygningen kaldes duplex loop.

Systemdesignet er gennemtestet, og Krüger Aquacare har installeret duplex loops på adskillige kliniske biokemiske afdelinger 
på landets hospitaler, hvor Krüger Aquacare i forvejen har installeret vandanlæg. Krüger Aquacares teknikere er uddannet hos 
ELGA i England og har mange års erfaring i at udføre både installationen af vandanlæg og de specialdesignede loops. 
Teknikerne varetager efterfølgende service for at sikre, at anlæggene altid lever op til de høje krav til gavn for personale, læger 
og patienter.

http://www.flaktgroup.dk
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INNOVATION

Nyeste teknologi og innovativ projekt-
ledelse fremtidssikrer patientforflytningen 
på Rigshospitalets Nordfløj
Normalt vil man sige, at bygningsintegrerede samt nagelfaste installationer hører ind under den tekniske entreprise i et hospitalsbyggeri. 
Dette er dog langt fra tilfældet på Rigshospitalets nye Nordfløj, idet man har erkendt at disse installationer er en vital del i optimeringen 
af de enkelte afdelinger. Derfor valgte Rigshospitalet, i forbindelse med opførslen af den nye nordfløj, at udlægge nogle områder som 
bygherreleverance, selvom det også betyder, at hospitalet derved påtager sig et stort ansvar for at koordinere installationerne med de 
øvrige entrepriser. Til at styre bygherreleverancen blev Ole Bergsten (mangeårig chef for medicoteknik på Rigshospitalet) ansat som 
projektchef.

De tilvalg viste sig kombineret at være en 
økonomisk fordelagtig løsning, idet den 
umiddelbare meromkostning blev rigeligt 
opvejet af, at Rigshospitalet herved fik 
kernebrugernes foretrukne løsninger samt 
den allernyeste teknologi. Ole Bergsten 
udtaler: ”Det er af stor vigtighed for hospi-
talerne, at være dybt forankret og styrende 
i forbindelse med udbud for indkøb af me-
dicoteknik, idet man hermed selv kan fast-
sætte tildelingskriterierne, hvilket igen gør, 
at kernebrugerne kan være med i bedøm-
melsen og beslutningen for købet”.

Brugerinddragelse, kriterier og 
udbud

Beslutningen om at pille de valgte områder 
ud som bygherreleverance blev truffet i 
2014. Herefter fulgte en længere proces 
med at definere ønsker og krav – og derpå 
med at tilrettelægge og gennemføre ud-
buddene.

”Det er jo ikke raketvidenskab at orga-
nisere et sådant udbud. Men de ting vi 
definerer og bygger ind i det nu, skal vi 
formentlig leve med de næste femten-tyve 
år, så vi har valgt at bruge en del kræfter på 
at sikre, at vi vælger det rigtige”, siger Ole 
Bergsten.

For hvert af de udvalgte områder, her-
under patientlifte, etablerede man en tvær-
faglig brugergruppe med repræsentanter 
for alle relevante faggrupper – portører, 
fysioterapeuter, sygeplejersker, læger: ”De 
har været med gennem hele processen, fra 
de allerførste drøftelser om de løsninger, vi 
ønskede. 

I Rigshospitalets udbud valgte man som 
udgangspunkt at vægte prisen med 40 % 
i tildelingskriterierne. Den tungeste vægt 
tilfaldt dermed ’funktionalitet, kvalitet, ar-
bejdsmiljø og patientsikkerhed’ med 60 %. 
Netop retten til selv at definere tildelings-
kriterierne har været omdrejningspunktet 

for Rigshospitalets selvbestemmelse på 
medico-indkøbene: 

”Der gælder selvfølgelig samme regler 
for udbuddet, når vi selv står som udby-
der, men entreprenøren vil jo alt andet lige 
vægte prisen som det afgørende parame-
ter ved udvælgelsen. Vi, derimod, er ikke 
nødvendigvis interesseret i at få det aller-
billigste. Vi vil have det bedste til den bed-
ste pris. For vi stiller altså ret høje krav til 
kvalitet og brugersikkerhed. Og det kræver 
stor indsigt og brugererfaring at foretage 
en kvalificeret vurdering af de udbudte løs-
ninger”, understreger Ole Bergsten. 

Et af områderne var Patientlifte, der 
normalt ikke betragtes som medicoteknik, 
men det har ændret sig. ”Patientliften er 
ikke længere ’bare’ et hjælpemiddel for 
personalet. Det er et felt under hastig ud-
vikling, og de nye generationer patientlifte 

har nu indbyggede funktioner som fx per-
sonvægt, samt indbygget vægtaflastning 
til genoptræning, hvilket pr. definition gør 
dem til medicoteknisk udstyr og underlagt 
tilsvarende kontrolfunktion”, forklarer Ole 
Bergsten. 

Den produktudvikling ville man gerne 
have med på Rigshospitalet – og det får 
man nu, understreger Ole Bergsten: ”Vi 
ville sikre os at få et fremtidssikret system, 
som rummer de seneste teknologiske ud-
viklinger. Og det har udbuddet hjulpet os 
med at få – oven i købet til en rigtig fornuf-
tig pris.” 

”At det er den danske leverandør Guld-
mann, der kender danske hospitaler og 
den danske måde at gøre tingene på, har 
alt andet lige også gjort processen noget 
nemmere. Og det har været vigtigt, for det 
er et avanceret byggeri med masser af nye 
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PATIENTSIKKERHED
Angrebet af Corona virus bekræfter vigtig-
heden af at afbryde smitteveje, både hjemme, 
i det offentlige rum og i høj grad på vores 
hospitaler. Alle steder vi færdes, alle overfla-
der der berøres af patienter, personale og 
besøgende ved indlæggelser. Covid-19 og 
andre virus partikler overlever fint og studier 
viser, at den kan leve op til tre dage på plast 
og ståloverflader. Især i disse kritiske tider 
har hygiejnen topprioritet på hospitaler og 
det gælder også de synlige rene overflader 
som stadig kan være kontamineret med høje 
niveauer af Covid-19.

Semi Staal installerer automatisk senge- og 
madras desinfektionssystemer der både 
rengøre senge, madrasser og hjælpemidler på 
sygehuse i Danmark såvel som i Norden.

Der er udført dokumenteret videnskabe-
lige bakteriologiske tests efter desinfektion. 
Hospitalsbakterier som Staphylococcus aure-
us, Enterococcus spp., E. coli, Pseudomonas 
aeruginosa, MRSA, Enterobacteriaceae, Clo-
stridium difficile, VRE, TVC og ESBL har påvist 
en reduktion på ca. 95-100%.

Det nye Akut sygehus i Aabenraa som dagligt rengør 
og desinficerer omkring 100 senge/madrasser samt 
hjælpemidler. Emner er efter processen, ikke bare synlig 
rene men bakteriefrie og tørre.

Kontakt: Helle Bugge-Hansen 
Tlf. +45 61 43 58 34  
hb@semistaal.dk · www.semistaal.dk

AFBRYD SMITTEVEJE PÅ 
HOSPITALSSENGE OG MADRASSER 
ved at sikre en effektiv mekanisk 
bearbejdning kombineret med 
desinfektion.

Semi-Staal_2020_72x297.indd   1Semi-Staal_2020_72x297.indd   1 20.03.2020   10.2120.03.2020   10.21

En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

INNOVATION

løsninger, også rent konstruktivt, som har 
givet leverandøren masser af udfordringer 
undervejs. Det har krævet ikke så lidt ’Ole 
Opfi nder’ at få tingene bakset på plads, 
så det har været særdeles værdifuldt med 
en leverandør, som Guldmann. De gik til 
opgaven med stor fl eksibilitet og commit-
ment”, fortæller Ole Bergsten. 

Forløbet omkring patientliftene blot-
lægger dog også de udfordringer, der kan 
følge med, når bygherren vælger selv at 
stå for udvalgte installationer. Den valgte 
løsning bygger patientliftenes skinnesyste-
mer ind i lofterne, så man undgår et klodset 
system af synlige skinner nedhængt under 
loftet. Imidlertid er det jo i sagens natur 
nogle temmelig kraftige skinner, der skal 
kunne bære op imod et halvt ton. At få dem 
integreret og gemt pænt væk i lofterne åb-
nede en vifte af grænsefl adeproblematik-
ker i forhold til den øvrige teknik og de en-
treprenører, der skulle montere dem.

Løsningerne har skullet fi ndes i et sam-
arbejde mellem adskillige involverede 
parter: De projekterende arkitekter, el-
ingeniørerne, el-installatøren – og dertil de 

forskellige leverandører, såvel Guldmann 
med liftsystemet som leverandørerne 
af hængeloftet: ”Alle disse parter skulle 
fi nde sammen om at fi nde de løsninger, 
der skabte plads til skinnesystemet oppe i 
loftet. Det har selvsagt været tidsmæssigt 
krævende, og det har jo givet nogle ekstra-
regninger hele vejen rundt. Det skal man 
være opmærksom på”, siger Ole Bergsten.

Den samlede regning er dog ikke blevet 
dyrere end forventet, understreger projekt 
chefen: ”Det har unægtelig været kræ-
vende, men det er lykkedes rigtig godt og 
vi har fundet nogle gode og pæne løsnin-
ger. Samtidig får vi den lift, som brugerne 
ønskede. Den fremtidssikrede teknologi, 
vi gerne ville have. Og til en fornuftig øko-
nomi.”

mailto:hb@semistaal.dk
http://www.semistaal.dk
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BELYSNING

Center 2 skal se dagens lys
Nu er det Center 2’s tur til at blive ombygget: Den gamle vinterhave skal rives ned, og der vil blive skabt 
mere lys og åbenhed. Center 2 vil dog adskille sig lidt fra de tre andre centre.

I Center 1, 3 og 4 har dagslyset allerede 
fået fri adgang til hele bygningen gennem 
store gennembrydninger i gulv og loft. Ti-
den er nu kommet til, at også Center 2 skal 
lyses op.

Optisk illusion

Til forskel fra de andre centre får Center 2 
ikke et hul fra Vandrehallen og ned til Am-
bulatorieetagen. I stedet bliver der lavet en 
lysinstallation:

”Lysinstallationen bliver en slags optisk 
illusion. Vi bryder ikke hul i bygningen, 
men det vil se sådan ud, og lyset vil minde 
utrolig meget om rigtigt dagslys,” fortæl-
ler arkitekt på projektet Abelone Dyrup fra 
Plan og Byg i Center for Ejendomme.

Fordelen ved en lysinstallation frem for 
en gennembrydning er, at den er væsent-
ligt billigere og meget nemmere at lave. 
Og selvom man ikke vil kunne se gennem 
etagerne, som man kan i de andre centre, 
vil man stadig få fornemmelse af, at der 
kommer mere dagslys ned i Ambulatorie-
etagen.

”De nye lysfelter vil blive nøjagtigt lige 
så store, som lysskakterne i de øvrige cen-
tre, og de vil åbne hospitalsgangen op, så 
den ikke føles ligeså mørk og indelukket,” 
forklarer Abelone Dyrup.

Udfordringen med dagslys 

En af de helt store udfordringer i den 
80.000 kvadratmeter store Ambulato-
rieetage er, at dagslyset har svært ved at 
trænge ind i den lange ambulatoriegang.

”Man føler jo, at man går rundt i en kæl-
der, selvom Ambulatoriegangen faktisk lig-
ger i stueetagen. Der er ingen vinduer, og 
de mørke lofter skaber et indelukket klima, 
der påvirker både patienter og personale. 
Det forsøger vi at løse ved fx at lave for-
skellige måder, hvor lyset kan trænge ind 
og åbne bygningen op,” fortæller Abelone 
Dyrup.  

Ruth Campau leger med den blå 
palet

Det er dog ikke kun hospitalets håndvær-
kere, der de næste måneder vil rumstere i 
Center 2. Kunstneren Ruth Campau rykker 

nemlig også ind med sine pensler og sin 
farvepalet, da hun skal sætte fjerde del af 
sit store kunstværk op.

Det nye kunstværk bliver overvejende 
blåt og skal underbygge den blå farve, der 
dominerer i Center 2. Værket bliver pla-
ceret på samme måde, som man kan se i 
Center 1, 3 og 4, hvor det går hele vejen fra 

toppen af taghuset og ned til gulvet i Am-
bulatorieetagen.

Kunstværkerne har til formål at give 
patienter, pårørende og personale adspre-
delse, og noget opløftende at se på, når de 
færdes på hospitalsgangene. Derudover 
skal værkerne hjælpe folk med at finde 
rundt på hospitalet.
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Udgivelsesplan for HDA nr. 4-9/2020
Nr. Udgi-

velse
Annonce-
materiale-
frist

Tema

4 15.5 29.4 Energioptimering, medicinske luftarter, kunstig intelligens, CTS, robotteknologi, commissioning, 
armaturer og tagdækning

5 12.6 27.5 Indeklima, design & indretning, hygiejne, patientinddragelse, FSSDs årsmøde, strømforsyning, 
dørteknik og autoklaver

6 28.8 12.8 E-sundhedsobservatoriet 2020, digitaliseringsmessen 2020, hospitalslaboratorier, it-sikkerhed, 
3D-print, el-tavler, drikkevandskølere, om – tilbygning og OP-stuer

7 2.10 16.9 FSTAs årskonference, afløbssystemer, bygningsvedligehold, pumper, brandsikring, sundheds-it,  
sterilcentraler, hospitalssenge og patientsikkerhed

8 27.11 11.11 FSTAs årskonference

9 18.12 2.12 Hospitalsspildevand, hygiejne, digitalisering, gulvbelægning, sundhedsdata, el-installationer, 
drikkevandskølere, og wayfinding           
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STYRINGSTEKNIK

Nyt domicil bliver digitalt 
levende
Når Henrik møder ind på arbejde i Beckhoffs nye domicil vil hans arbejdsstation med alt hvad dertil hører af 
lys, varme og luft tilbyde ham mest mulig komfort. Nøgleordet er intelligent styring af alt på én platform.

AF HENRIETTE DRAGØ

Det er august, og en varm og solrig dag 
venter forude. Henrik møder ind tidligt for 
at kunne nå en dukkert i Kolding Fjord om 
eftermiddagen. Han møder ind som den 
første og slår via en håndscanner automa-
tisk tyverialarmen fra. Bygningen genken-
der Henrik og ved, hvor han sidder. Lyset 
tænder automatisk i hans arbejdszone, 
solgardinet tilpasser sig automatisk mor-
genstrålerne, og klimaanlægget indstil-
ler sig på tør luft. Farvetemperaturen fra 
loftsbelysningen er desuden lidt koldere i 
dag, da solen skinner, end i går, hvor det 
var gråvejr.

I løbet af få sekunder har lys, varme og 
luft tilpasset sig den komfort, der er bedst 
for Henrik – lige netop i dag. 

”Da beslutningen om at bygge et nyt do-
micil blev truffet, gik vi straks i gang med 
at drømme stort. Inden for bygningsauto-
matik er det muligt at skabe intelligente 
bygninger, der sætter medarbejderne i 
centrum, samtidig med at energiforbru-
get optimeres. Huset optimerer ikke alene 
lys, varme og luft i forhold til alle de live-
værdier, vi kan monitorere, herunder ude-
temperatur, luftfugtighed, vindretning og 
strålingsniveauet fra solen. Vi vil også ved 
hjælp af sensorer kunne få et ret præcist 
billede af, hvordan vores bygning lever i 
hverdagen, og hvor vi kan skabe energi-
besparelser,” siger Michael Nielsen, adm. 
direktør i Beckhoff Automation.

Lysstyring i en klasse for sig

Stadig flere bygninger bliver intelligente, 
men den automatiske styring af farvetem-
peratur i Beckhoffs domicil er state-of-the-
art.

”Det særlige er, at både lyset i loftet til-
passer sig dagslysets rytme afhængigt af 
årstiden. Farvetemperaturen er varm, hvis 
det er mørkt og gråt udenfor, men kold 
hvis det omvendt er solrigt udenfor. Far-
vetemperaturen tilpasser sig mange gange 
om dagen, så arbejdslyset til enhver tid er 

optimalt. Også når alle årstider synes at 
passere i løbet af en enkelt arbejdsdag,” si-
ger Henrik M. Byrialsen, Support Engineer, 
Beckhoff Automation.

Alt på én platform

Det kan være vanskeligt at spotte med det 
blotte øje, om en bygning er intelligent el-
ler ej. For kabler og sensorer er gemt bag 
vægge og paneler. Netop derfor er det vig-
tigt for den efterfølgende styring og drift, 
at alt snakker sammen fra start via én fælles 
platform, mener Henrik Byrialsen.

”Skal noget ændres eller udskiftes, kan 
vi nøjes med at konfigurere frem for at 
planlægge besøg af en håndværker, der 
skal tjekke kabelfejl eller koble nye kabler 
sammen inde i væggen. Når alt fungerer, er 
det knap så vigtigt, hvor mange systemer 
tingene er bygget op i. Men den dag noget 
fejler, er det en stor fordel kun at have ét 
system, dvs. konfiguration, styring og drift 
ét sted fra. Det handler om at tænke digitalt 
fra start,” siger han. 

Med alt samlet på én platform bliver 
omkostningerne til styring og drift lavere. 
Selvom investeringsomkostningerne i gen-
nemsnit er 20% dyrere, er besparelsen på 
drift tilsvarende 40% i gennemsnit. Dertil 
kommer energibesparelsen.

”Der er meget tid at spare, når drift og 
styring kan foregå i ét system. Det er vig-

tigt at tage med i beregningen, hvor nemt 
det er at servicere bygningen og brugerne 
efterfølgende,” siger Henrik M. Byrialsen. 

Med en fælles platform er huset frem-
tidssikret, da Beckhoff meget nemt kan 
implementere nye funktioner ved hjælp 
af software moduler. Kun fantasien sætter 
grænser.

Kjærgaard er integrator på Beckhoffs 
domicil, der også vil fungere som levende 
showroom. Ventilations- og køleanlægget 
er fra Climaveneta – alt andet er baseret på 
Beckhoffs egne løsninger. Beckhoff flytter 
ind i sit nye domicil på Birkemose Allé 1 i 
Kolding i august 2020.

OM BECKHOFF 
AUTOMATION APS

Beckhoff Automation er global udby-
der af universelle og åbne kontrol- og 
automationsløsninger med kontorer i 
75 lande. Produkterne kan anvendes 
som enkeltkomponenter eller integreres 
i komplette kundetilpassede kontrolsy-
stemer inden for alle industrier. Beck-
hoff arbejder tæt sammen med andre 
førende teknologiudbydere for at bringe 
de nyeste teknologier og mest effektive 
løsninger til markedet.



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

— 
Undgå nedbrud 
hvis netspændingen stiger 
Transientbeskyttelse er løsningen

Selv en lille stigning i spændingen på nettet kan have enorme konsekvenser, hvis den 
ødelægger hospitalets fintfølende elektroniske udstyr. Løs problemet med ABB’s 
transientbeskyttelse. abb.dk
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KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

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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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

LOGISTIK

INTELLIGENT
HOSPITALSLOGISTIK 

LOGI SYSTEMS - VI ER EKSPERTER I

LOGIsystems
T: +45 3132 7060 · www.logisystems.dk

Optimering af vareflow  
på eksisterende og nye hospitaler

Automatisering af servicefunktioner

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

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

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

FACILITY MANAGEMENT

ØNSKER I STABIL 
DRIFT 24/7

ÅRET RUNDT?
I Wicotec Kirkebjerg tilbyder vi 

hospitaler totale tekniske 
 systemløsninger og kan  

 kombinere alle nødvendige 
tekniske kompetencer tværfagligt, 
så I kun skal henvende jer ét sted. 

Vi er med hele vejen fra projektering, 
udførelse af entrepriser og 

efterfølgende drift og vedligehold.

LÆS MERE OM VORES 
FACILITY MANAGEMENT LØSNINGER

PÅ WWW.WK.DK 

NETVÆRK

Styrk dit netværk 
inden for: 

medicinske gasser,  
el-installationer, 

ventilation, 
commissioning, 

kritiske forsyninger 
og genbehandling af 

medicinsk 
fl ergangsudstyr

www.fsta.dk

Tilmelding og 
information:
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RENGØRING

Rengøringsmaskiner  
og I-Mop

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima og  

bedre rengøring

adiatek@adiatek.dk 
www.adiatek.dk

Tlf. 5376 7644
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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

INFECTION CONTROL

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

Steelco Nordic A/S
Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 6913 6040
E-mail: info-nordic@steelcogroup.com

www.steelcogroup.com
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TAGE

Eurotag Danmark A/S er eks-
pert i membraner til grønne 
tage, samt i at bruge tagpap 
der skal anvendes til såvel 
tage med hældning som ikke 
hældning.

Eneforhandler af Derbigum, 
som er meget efterspurgt til 
tagdækning af hospitaler.

Derbigum er UV-resistent 
tagpap uden styrener og SP4 
uden skiffersten på overfladen, 
hvilket bevirker lavere drifts-
udgifter.

Vi yder 15 års forsikrings-
dækket garanti på produkter, 
udførsel, og følgeskader.

Specialist i
tagpap-tage

Rosbjergvej 48
8220 Brabrand
Tlf. 70 15 15 17 

Ulrik Hoffmann
uh@eurotag.dk

Tlf. 20 13 50 26

Peter Kranz
kranz@eurotag.dk

Tlf. 20 13 50 02

www.derbigum.dk
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TEST

•  Test til damp og lavtemperatur autoklaver 
samt vaskemaskiner og ultralydskar.

•  Bowie Dick og Batch test og biologiske 
sporeprøver.

•  Børster og artikler til genbehandling af 
instrumenter.

•  Restproteintest – både manuel og elektronisk.

Tlf.: 2285 1145
Mail: info@asfergmedical.dk
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VALIDERING

Validering af desinfektion 
og steriliserings

processer er vores 
kernekompetence.

+45 27 82 58 58 · nkri@valitech.dk
www.valitech.dk
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KULTUR

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

NETVÆRK
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LOGISTIKKEN ER 
HOSPITALETS LIVSNERVE

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

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

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

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

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

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

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

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

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