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En del af ÅF

Midtconsult er en del af den 
svenske koncern ÅF. 

Vores ambition er at opbygge ÅF’s organisation i Danmark med 
udgangspunkt i de værdier og den kultur, Midtconsult har udviklet 
gennem mere end 40 år. 
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kan tilbyde en bredere vifte af ydelser og kompetencer. 

Vi tror på, det skaber den største værdi for vores kunder. 
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VÆRDIBASERET STYRING

Regionerne skal styre 
efter værdi for patienten
Værdibaseret sundhed vinder større og større indpas – ikke kun i Danmark, men i mange lande verden 
over – og antager forskellige former. Men hvad er værdibaseret sundhed, og hvad er det danske fokus i et 
værdibaseret sundhedsvæsen?

Sundhedsvæsenets fornemmeste op-
gave er at opnå gode behandlingsresul-
tater for patienterne. Det gennemgå-
ende princip i værdibaseret sundhed er, 
at det er effekten for patienten, der sty-
res efter. Det handler om at holde fokus 
på den faglige kvalitet og på de resulta-
ter, der har størst værdi for patienten.

Samtidig skal ressourcerne bruges 
effektivt, så vi kan løfte opgaven i lyset 
af det store opgavepres. Regioner og 
sygehuse skal hele tiden arbejde for at 
fremelske effektive arbejdsmetoder med 
et minimum af spild. På den måde sikrer 
vi mest sundhed for pengene. 

Ny kurs er nødvendig for 
sundhedsvæsenet

Der er behov for en grundlæggende ny 
kurs, hvis vi også i fremtiden skal tilbyde 
et sundhedsvæsen med lige adgang til 
sundhed for alle.

Regionerne mener derfor, at statens 
styring og finansiering af regionerne skal 
ændres. Den nuværende styring, der er 
lagt ned over regionerne fra staten, frem-
mer ikke altid regionernes opgave med 
at forbedre indsatsen til patienternes 
bedste og tilskynder ej heller til at løse 

opgaverne bedst og billigst. I stedet skal 
statens styring af regionerne baseres på 
populationsbaseret finansiering, patient-
rettigheder og de nationale mål.

Regionerne vil generelt arbejde hen 
imod, at der i sundhedsvæsenet skabes 
mest mulig værdi for borgerne. Den 
samlede styring af sundhedsvæsenet 
skal således indrettes, så styringen un-
derstøtter den bevægelse.

Nuanceret styring med 
personalet som drivkraft

Drivkraften til at forandre og forbedre 
skal komme fra ledelsen samt persona-
let på hospitalerne og i praksissektoren. 
Som dygtige fagfolk motiveres de af at 
opnå fagligt gode resultater og gøre det 
bedste for patienterne. Der er således 
behov for at skabe de rigtige rammer til 
formålet. Løsningen er at udvikle mere 
differentierede styringsmodeller, der un-
derstøtter dette.

I regionerne tror vi på, at ledelser 
med friere rammer og større ansvar samt 
medarbejdere, der kan sætte deres fag-
lighed i spil, er dét, der skal til, for at vi 
også fremover kan levere en ensartet høj 
kvalitet og sikre bedre og mere sammen-
hængende patientforløb i sundhedsvæ-
senet.

Regionerne er i fuld gang med 
forsøg med at styre efter mere 
værdi for patienten

Værdibaseret sundhed er en klar ambi-
tion, men metoderne til at ændre styrin-
gen er fortsat på tegnebrættet. Regio-
nerne har i et fælles udviklingsprojekt sat 
forsøg i gang med at styre efter effektmål 
på syv forskellige behandlingsområder. 
Projektet trækker på erfaringer og meto-
der fra udlandet.

Med effektmålene vil vi stille skarpt på, 
hvilken effekt patienten har af et samlet 
behandlingsforløb. Vi skal vide, hvilken 
effekt der er på indsatserne i sundheds-
væsenet. Og for patienten handler det 
ikke alene om, hvad der er sket gennem 
behandlingen på sygehuset, men også 
det samlede patientforløb.

Til opfølgning på målene vil man både 
anvende nationale registre, kliniske kva-
litetsdata og patientrapporterede oplys-
ninger. Sidstnævnte indsamles ved, at 
man spørger patienten selv – hvordan vil 
du beskrive dine smerter? Vanskeliggør 
de dine daglige gøremål? Kan du gå på 
arbejde?

Vi skal kende svaret på den type 
spørgsmål i fremtiden. For værdibaseret 
sundhed skal ikke kun bruges til at følge 
op på resultatet efter en behandling er 
afsluttet, men også til at inddrage patien-
ten undervejs i selve behandlingen. Det 
vil især kunne forbedre behandlingen af 

Regionerne ser følgende elementer i 
et værdibaseret sundhedsvæsen:

•  Effekten (outcome) af indsatserne 
for patienterne skal kendes og 
anvendes til forbedring.

•  Regionerne styrer så vidt muligt 
efter effekt og med fokus på om-
kostninger.

•  Sygehuse, praksissektor og kom-
muner samarbejder om at sikre 
kvalitet og sammenhæng.

•  Regionerne udvikler finansiering 
og afregning af sygehusene ud fra, 
hvad der understøtter arbejdet 
med værdi for patienterne.

AF FORMAND FOR DANSKE REGIONER 

BENT HANSEN
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Vi bygger den rigtige 
vogn til jeres behov

■  anæstesivogne
■  isolationsvogne 
■  hjertestopvogne 
■  akut- & dropvogne  
■  behandlingsvogne 
■  flexvans
■  tilbehør

+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/vogne

Få en vogn på prøveTEST 
SELV

Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

 
Exigos innovative metode til pro-
jekt- og risikostyring, sikrer dig: 

• Overblik over tidsplanen
• Mængder der stemmer
• Kollisionsfrie 3D-modeller 
• Bedre IKT-aftaler

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

 
Kontakt: Kristian Birch Pedersen
Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk
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VÆRDIBASERET STYRING

kroniske sygdomme som diabetes, hvor 
patienten med tiden bliver ”ekspert” på 
sin egen sygdom og tilstand.

Samtidig med effektmål skal vi også se 
på, om patientforløbene kan forbedres 
og planlægges mere hensigtsmæssigt. 
Eksempelvis ved at bruge ny teknologi 
eller at aftale en standardprocedure, 
hvor de rette kompetencer inddrages.

Nye afregningsmodeller skal 
supplere og ikke erstatte DRG-
systemet

I arbejdet med værdibaseret sundhed 
sættes der derudover forsøg i gang med 
udvikling af nye afregningsmodeller, der 
bedre understøtter opgaven med at ef-
fektivisere de samlede patientforløb. 
Der er ikke tale om én ny afregnings-
model, som regionerne indfører som al-
ternativ til DRG-afregning. Regionerne 
ønsker ikke at fjerne DRG-systemet, 
men at ændre måden det anvendes på. 
DRG-systemet skal således fortsat bru-
ges til at opnå gennemsigtighed omkring 
omkostninger.

Vejen til et værdibaseret 
sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen er hidtil ble-
vet styret med budgetter, aktivitetsmål 
og ventetider. Vi er på vej mod et sy-
stem, som i højere grad bidrager til kva-
litet og sammenhæng. Det er der brug 
for, hvis vi skal designe patientforløb på 
tværs af sektorer for at opnå de bedst 
mulige resultater hurtigt på den måde, 
der er mest effektiv og griber mindst ind 
i patientens liv.Det er ikke et administra-

Figur 1: For patienter med 
epilepsi er læger, patienter og 
eksperter eksempelvis nået 
frem til, at man skal følge op 
på anfaldsreduktion, patient-
tryghed, livskvalitet og seks 
andre effektmål.

tivt projekt. Opgaven involverer i høj 
grad patienter og fagpersoner. De kom-
mende år skal vise os, om vi på grundlag 
af sundhedsdata og analyser af resultater 

og arbejdsgange kan lykkes med at opnå 
endnu bedre resultater for patienterne. 
Det både tror og håber vi på.
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FSTA/NETVÆRK

Derfor er MOE med i FSTA 
fagnetværket for hospitals-
ventilation
AF HENRIK DAM, KOMPETENCECHEF FOR  

RENRUM & VVS HOS MOE A/S I AALBORG

MOE har gennem mange år været in-
volveret i flere store hospitalsbyggerier 
og en lang række andre projekter inden 
for laboratorie og renrum. Derfor har vi 
et stærkt incitament til at tage aktivt del i 
vidensdelingen på tværs af branchen og 
de forskellige interessentgrupper på ho-
spitalsområdet. I FSTA netværket indgår 
et bredt spektrum af deltagere, hvilket 
netop giver et nuanceret forum af eks-
perter.

Set fra mit eget perspektiv har labo-
ratorier og renrum altid været mit store 
faglige interessefelt. Jeg er uddannet ci-
vilingeniør inden for indeklima og ener-
giøkonomi, og i min 17–årige karriere 
har jeg primært beskæftiget mig med 
projektering af vvs-installationer og ven-
tilationsanlæg til laboratorier, hospitaler 
og den farmaceutiske industri, hvor ren-
rum selvsagt spiller en stor rolle. På di-
verse hospitalsprojekter har jeg ligeledes 
kunne drive fordel af min renrumsmæs-

sige tilgang ved sterilcentraler, cytosta-
tika produktion, operationsstuer mm.

Som rådgiver på hospitalsområdet 
finder jeg det meget værdifuldt at høre 
andres interessenters erfaringer med 
hospitalsventilation. Jeg mener, at vi kan 
lære af hinandens fejl, og mindst lige så 
vigtigt: Vi kan lære af hinandens succeser 
og tage den erfaring og viden med i nye 
projekter. Videndeling, lader til at være 
det rette spor, hvis vi sammen skal blive 
bedre til at bygge de gode hospitaler. Net-
værket er med til at åbne op for innovative 
løsninger, diskussion af ny viden og nye 
relationer mellem netværket medlemmer. 
Videndeling er specielt vigtig nu, hvor der 
designes nye hospitaler. For her opstår 
der nye idéer, som enten implementeres 
eller kan trykprøves i et netværk.

Hvad laver vi i netværket?

Mit kendskab til FSTA skyldtes primært 
årskonferencerne, ventilation i operati-
onsstuer samt rekommandation for medi-
cinske gasser. Mit første møde i netvær-
ket var således d. 28. november 2016.

Temaet ved mit første møde hos net-
værket var at definere principper, meto-
der, systemer og udfordringer i relation 
til ventilation på sygehusene. Allerede 
efter første møde bemærkede jeg, at 
det egentlig var de samme udfordringer, 
som hver af de implicerede interessent-
grupper havde, selvom tilgangsvinklen 
var forskellig. Netop denne forskellighed 
i fagnetværket, så jeg med det samme 
som en styrke ved netværket. Flere af 
netværkets deltagere har stor erfaring på 
området og virker villige til at dele erfa-
ringer og viden med netværket.

Mit andet møde i netværket omhand-
lede vejledende værdier for luftskifter 
og anlægsopbygning iht. SSI Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer for 
nybygning og ombygning. Her bidrog 
overlæge Elsbeth Tvenstrup Jensen med 
tabeller, der viste amerikanske standar-
der for luftskifte på de forskellige kliniske 
lokaliteter. Formålet med skemaerne er, 
at starte en dialog om standard for luft-
skifte på de kliniske lokaliteter på danske 
hospitaler. Målet er at komme til enighed 
om en tabel.Netværksmøde i ventilationsgruppen

Henrik Dam
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Indkaldelse til FSTA’s generalforsamling 
onsdag d. 4. oktober kl. 16.30 på  
Hotel Comwell, Kolding.

Forslag til dagsordenspunkter på generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 12. 
september, og fremsendes til: info@fsta.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
FSTA

www.fsta.dk
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FSTA/NETVÆRK

LIDT KORT OM MOE

MOE er en nordisk koncern med mere en 650 medarbejdere fordelt på kon-
torer i Danmark og Norge. MOE løser opgaver indenfor forretningsområderne 
Byggeri, Energi- og industri og infrastruktur. MOE deltager lige nu på hospitals-
projekter som Nyt hospital Nordsjælland, Gødstrup hospital, Nyt Psykiatrisk 
Sygehus i Vejle, Udflytning af Psykiatrien til Nyt Aalborg Universitetshospital, 
udvidelse af Slagelse Sygehus samt Regionshospital Nordjylland, Hjørring. 

OM VENTILATIONS FAGNETVÆRKET

Ventilations fagnetværket består aktuelt af 27 medlemmer og har til formål at 
udveksle viden og erfaringer inden for ventilationsområdet på de danske hospi-
taler. Deltagerne er drifts- og projektafdelinger på hospitalerne, entreprenører, 
leverandører af tekniske løsninger og teknologisk udstyr, rådgivende ingeniører 
samt sundhedspersonale.

Efterfølgende diskuterede vi bl.a. luft-
skiftets indflydelse på partikeltallet og 
de biologiske målinger i OP-stuen; om 
luftskifte er defineret ved en bestemt 
højde; og om luftskifte udelukkende 
skal defineres som et friskluft skifte eller 
recirkulation gerne må indgå. Ud over 
luftskifter blev krav til overtryk eller un-
dertryk vendt og ligeledes kravene til tæt 
installation samt tætte bygningsdele og 
gennemføringer. Netop luftskifter syntes 
alle i netværket at have en holdning til.

Der blev også holdt et indlæg omkring 
ventilation med ringforbundne kanaler, 
hvor ventilationsaggregater er tilsluttet i 
en manifold. Ringforbindelse og samti-
dighedsfaktorer blev diskuteret. Slutte-
ligt blev to koncepter for detektering af 
personbelastning og regulering af tilste-
deværelse diskuteret. Det var følere for 
CO2 kontra følere for VOC som var em-
net. Følerne implementeres for at spare 
energi afhængig af luftbehovet. Netop 
VOC følgere som målere på flygtige or-
ganiske forbindelser gav anledning til 
diskussion, da dette var en ny type føler.
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EFTERUDDANNELSE

Mål for fremtidens akuthospital 
stiller krav om nye kompetencer
Hospitalsenheden Horsens gennemgår frem til 2023 en omfattende ud- og ombygning for at optimere 
varetagelsen af funktionen som akutsygehus i Region Midtjylland. Dette er imidlertid en krævende opgave 
og involverer en del nytænkning og optimering inden for byggeri, tekniske installationsfag og de daglige 
arbejdsrutiner. Derfor opgraderer teknisk chef Jan Cæcilius Christiansen sine kompetencer med én af 
Danmarks mest krævende MBA-uddannelser.

Det danske sygehusvæsen er i disse tider 
under kæmpe forandring. Med nøgle-
ord som effektivisering og centralisering 
gennemgår mange af landets sygehuse 
lige nu omfattende udbygnings- og re-
noveringsprocesser. Det er også tilfæl-
det med Hospitalsenheden Horsens, 
hvor en generalplan for ud- og ombyg-
ning er igangsat i 2010 for at opgradere 
bygningerne og tekniske installationer, 
således hospitalets akutfunktion i Region 
Midtjylland kan varetages.

De første faser af generalplanen er 
gennemført, men de største udfordrin-
ger begynder først nu, hvor der frem til 
2023 skal etableres ca. 11.000 m2 hospi-
talsbyggeri, ligesom renoveringen af ho-
spitalets otte-etagers behandlingsbyg-
ning udføres i etaper, mens den daglige 
drift skal opretholdes. Generalplansar-
bejdet er budgetteret til en samlet inve-
stering på 900 mio. kr.

Hospitalets nu sammenlagte afdelin-
ger ”Service og Teknik” spiller en vigtig 

rolle i forbindelse med renoveringen, da 
personalet bl.a. har til opgave at sikre de 
rette installationsprincipper og en sta-
bil drift i byggeprocessen. I spidsen for 
denne opgave står teknisk chef Jan Cæ-
cilius Christiansen sammen med service-
chefen om at lede et team på 300 med-
arbejdere, der skal føre hospitalet sikkert 
igennem udvidelsesetaperne:

– Vi er lige nu midt i en meget spæn-
dende proces, hvor vi dels på den tek-
niske side skal stå for, at bygningernes 
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installationer er korrekte, og dels på ser-
vicedelen skal sikre en optimal logistik og 
drift, sådan at patienterne mærker mindst 
muligt til forandringerne. Og det er i høj 
grad en udfordring, som kræver en god 
portion koordinering, planlægning og 
desuden et meget tæt samarbejde med 
sundhedspersonalet og afdelingerne, 
hvor vi sammen er med til at opretholde 
hospitalets eksisterende funktioner, si-
ger Jan Cæcilius Christiansen.

Med en baggrund som maskinmester 
trådte Jan Cæcilius Christiansen for før-
ste gang ind i sygehussektoren i 2010, 
hvor han startede som teknisk souschef 
ved Hospitalsenheden Horsens. Inden 
da arbejdede han i private virksomhe-
der hos Danisco Sugar, Powerlynx og 
Danfoss. Med muligheden for nu at sam-
menligne de to sektorer, har Jan Cæcilius 
Christiansen erfaret, at der ikke er den 
store forskel i at være ansat i en offentlig 
kontra en privat organisation: 

– I Horsens opererer vi med forhold 
og termer, som sagtens kan genkendes 
fra den private sektors produktions- og 
servicevirksomheder. Det primære er at 
dække et behov ved optimerede proces-
ser, som for den private virksomhed er at 
skabe en økonomisk gevinst og for den 
offentlige virksomhed er at skabe et ef-
fektivt og sikkert patientforløb inden for 
budgettet, forklarer han og fortsætter:

– I den serviceorganisation, som jeg 
repræsenterer, ligger der et stykke opti-
meringsarbejde og en tiltrængt kulturfor-
andring foran os, der skal bringe organi-
sationen fra et ad hoc-stadie til et mere 
proaktivt stadie med fokus på at opsøge 
de interne ”kunder” og undersøge, hvad 
de efterspørger. På den måde skal vi 
gerne blive bedre til at planlægge akti-
viteterne og vores budget gennem året.

Sygehuse skal tænke i innovation 
og produktudvikling

Generelt ses der i sygehussektoren en 
tendens til, at flere ønsker at videreud-
danne sig – netop for at kunne imøde-
komme de stigende krav til at operere 
som en optimeret og innovativ organisa-
tion. Og hvis man spørger Jan Cæcilius 
Christiansen, er det offentlige faktisk et 
godt skridt foran, når det kommer til ef-
teruddannelse:

– Der er forholdsvis mange på ho-
spitalet, som er i gang med at videre-
uddanne sig, og generelt er der bred 
opbakning til netop at opkvalificere sine 
kompetencer. Uddannelse er her et mid-
del til at imødekomme de strategiske ud-

fordringer, vi står over for i det daglige, 
hvor der er færre penge, men omvendt 
flere patienter. Derfor bliver vi nødt til at 
tænke i innovative baner for at optimere 
vores produkter på hylderne og gene-
relle arbejdsgang, siger han.

Det var også fra en kollega, at MBA-
uddannelsen MMT blev introduceret for 
Jan Cæcilius Christiansen, og det blev 
altså startskuddet til at søge ind på én af 
de mest krævende uddannelser i Dan-
mark. MMT står for Master in Manage-
ment of Technology og er klassificeret 
som en Executive MBA af højeste inter-
nationale standard. MMT gennemføres 
hvert år af 15-20 topledere eller ledelses-
talenter fra erhvervslivet – blandt andet 
fra store danske industrivirksomheder 
som Danfoss Grundfos, Vestas og LEGO. 
Uddannelsen varer i alt to år og koster 
ca. 300.000 kroner at gennemføre:

– Fordelen ved MMT er, at det er en 
fremtidssynet MBA-uddannelse, og 
derfor går den rigtig godt i spænd med 
vores udvidelses- og udviklingsplaner i 
Horsens. Jeg brænder samtidig for at ud-
vikle mig fagligt, og det får jeg rig mulig-

hed for på MMT, som både kombinerer 
den tekniske, innovative og strategiske 
del, hvilket rammer plet i forhold til mine 
daglige arbejdsområder, forklarer Jan 
Cæcilius Christiansen.

I mellem seminarerne skal der læses 
20-30 timer om ugen. De ekstra timer i 
døgnet finder han plads til, ved i høj grad, 
at strukturere både fritid og arbejdslivet. 

– For mig er det ikke en leg at studere. 
Det kræver dyb koncentration og hårdt 
arbejde. Derfor bruger jeg også al den 
tid, jeg kan slippe af sted med på at læse, 
da det for mit vedkommende er nødven-
digt for at gennemføre uddannelsen. 
Heldigvis er der meget støtte at hente fra 
min kone, og børnene er samtidig blevet 
så store, at de kan og vil klare sig selv. Så 
med benhård prioritering kan det hele 
lade sig gøre, slutter Jan Cæcilius Chri-
stiansen.

For yderligere oplysninger, kontakt ven-
ligst Teknisk chef, Hospitalsenheden 
Horsens, Jan Cæcilius Christiansen, e-
mail: jcc@outlook.dk og mobil: 51 300 
100.

OM MMT – MASTER IN MANAGEMENT OF 
TECHNOLOGY (EXECUTIVE MBA)

Uddannelsessted: Aalborg Universitet

Akkreditering: Ministeriel godkendelse. Underviserne er fortrinsvis tilknyttet 
civilingeniør- og cand.merc.-studierne. Derudover anvendes eksterne undervisere 
fra ind- og udland samt fremtrædende personer fra erhvervslivet.

Uddannelsestype: Deltid.

Primært undervisningssprog: Dansk.

Varighed: 2 år.

Studiestart: 1. september.

Ansøgningsfrist: 1. juni i optagelsesåret.

Pris: 236.000 kr. Herudover må der påregnes 16.000-18.000 kr. pr. semester til 
bøger og ophold i forbindelse med seminarerne. Endelig vil der være tilbud om 
studietur på 3. semester til udlandet, pris ca. 20.000 til 25.000 kr.

Optagelseskrav: Udover et uddannelsesniveau svarende til bachelorniveau lægges 
der vægt på ledelseserfaring. Som typisk rettesnor kræves der mindst 3 års rele-
vant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Forventet arbejdsbyrde: Hver måned i semestrene afholdes et seminar, der 
strækker sig fra torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Herudover projekt-
skrivning, selvstudie og forberedelse.

Andet: Det er muligt at tage MMT-uddannelsen i flere trin, og der kan efter aftale 
udstedes diplom for 1. og 2. semester. Det er muligt at genoptage MMT-uddannel-
sen på et senere tidspunkt.

Læs mere på www.mmt.aau.dk 
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Midtconsult opruster med 
specialistafdeling
En voksende andel af selskabets fremtidige markedsvækst skal hentes i kraft af en styrkelse af en 
række specialer inden for akustik, brandsikring, commissioning og CTS. Disse områder opprioriterer 
ingeniørvirksomheden med oprettelse af en ny specialistafdeling

AF IB ERIK CHRISTENSEN

Målet er at bygge videre på de senere års 
meget positive udvikling i selskabet. Et 
af de konkrete tiltag, der nu er planlagt, 
er oprettelse af en specialistafdeling for 
akustik, brand, commissioning og CTS, 
som alle er områder i vækst i ingeniørfir-
maet.

I spidsen for den nye specialistaf-
deling står ingeniør Johnny Reinholdt 
Mørch, som kommenterer baggrunden 
for satsningen sådan:

– Vi forsøger på at udvikle forretnings-
områder vi allerede har i huset i dag. Det 
vil vi blandt andet gøre ved hjælp af den 
nye afdeling. Den skal øge synligheden 
af vores ydelser overfor vores nuvæ-
rende, men også fremtidige kunder.

Jeg håber at vi på den måde kan 
komme ud og rådgive vore kunder spe-
cifikt på disse områder. Det har vi hidtil 
ikke gjort i det omfang, som vi selv har 
ønsket. Brand og akustik har i kraft af stor 
efterspørgsel udviklet sig meget positivt 
de seneste to år og er blevet så store, at 
vi nu gør det til en del af vor nye afdeling.

Fokus på overdragelse

Commissioning er den nyeste ydelse i vor 
portefølje. Vi ser også et stort behov for 
det i fremtiden for de nye byggerier, så 
vi kan sikre, at de tekniske installationer 
indbyrdes fungerer optimalt, således at 
brugerne oplever den ønskede komfort 
ved det laveste mulige energiforbrug. 
Det forudsætter, at alle installationer kan 
fungere sammen og at grænseflader er 
afklaret til fulde.

Specialafdelingen indgik som en del 
af vor strategi inden vi blev overtaget. 
Vi ønsker at øge vor tilstedeværelse på 
markedet generelt med højtuddannede 
specialister som har stor fokus på at ind-

fri vores kunders forventning og god, 
troværdig rådgivning.

Vi forventer at kunne styrke alle om-
råder inden for specialistafdelingen indi-
viduelt. Planen er, at de på et tidspunkt 
kan stå alene som en stor afdeling orga-
nisatorisk ligesom eksempelvis el, VVS 
og konstruktion, siger Johnny Reinholdt 
Mørch.

Midtconsult er nu en del af  
ÅF Group

Ingeniørvirksomheden Midtconsult er 
efter mere end 40 år under ejerskab af in-
geniører som partnere fra årsskiftet over-
taget af den store, svenske, men interna-
tionalt opererende ingeniørvirksomhed 
ÅF Group med hovedsæde i Stockholm.

Vi har valgt at blive en del af ÅF, da 
de har musklerne og ydelserne som kan 
bidrage til den videreudvikle af Midt-
consult, fastslår selskabets salgschef Per 
Overgaard Nielsen:

– ÅF er en stor international spiller 
med omkring 8.900 ansatte med hoved-
sæde i Stockholm og afdelinger blandt 
andet også i Norge, Finland, Tjekkiet, 
Schweiz og i Kina.

De visioner ÅF har for en arbejdsplads 
og udarbejdelse af projekter, stemmer 
meget godt overens med de visioner 
som Midtconsult har. De syntes godt om 
processerne for vore projekter og måden 
vi servicerer vore kunder på.

Fortsætter uændret

Det er i den forbindelse vigtigt at få sagt, 
at Midtconsult fortsætter på samme 
måde som hidtil. At vi er blevet en del af 
ÅF Group giver ikke anledning til nogen 
ændringer i måden vi gør tingene på.

Så vores kunder og samarbejdspart-
nere vil opleve, at vi forsætter som hidtil 
og de vil opleve, at vi udnytter de nye 

stærke kompetencer, der er kommet ind 
i huset i kraft af ÅFs ejerskab.

Vi gik på markedet for at få en stor 
international spiller som samarbejds-
partner og kunne vokse på en række 
områder. Vi er store på totalrådgivning 
og totalentrepriser, som vi er vant til at 
arbejde med inden for stort set alle for-
mer for byggeri.

Disse aktiviteter skal gerne fremover 
udvides med opgaver inden for eksem-
pelvis motorvejsprojekter, jernbanebyg-
geri og energiforsyning. Det kræver en 
samarbejdspartner som ÅF, der kan no-
get inden for disse områder.

Stærke på hospitaler

Vi er vokset meget i de senere år og er 
klar til sprede os med vore ydelser. Vi 
skal kunne noget mere for at stå stærkere 
på markedet. ÅF Hansen & Henneberg, 
samt ÅF Ligthing er rådgivere som har 
været i Danmark i flere år og som Midt-
consult nu er i tæt samarbejde med, såle-
des at vi kommer til at stå som en enhed.

Hospitalerne er kunder som vi forsat 
vil være meget aktive og stærke indenfor. 
ÅF har været involveret i en række store 
hospitalsbyggerier i Sverige, siger Per 
Overgaard Nielsen, der oplyser, at Midt-
consults ledelse og alle partnerne fort-
sætter med de samme ansvarsområder.

Afdelingsleder, Johnny Reinholdt Mørch
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Et sundt servicesystem
Amphia er et fremsynet hospital, der prioriterer kvaliteten af plejen. For at sikre den bedst mulige pleje i 
fremtiden har Amphia investeret i et værktøj der gør det muligt at strømline interne processer, men frem for 
alt yde endnu bedre service til deres slutbrugere.

AF MILOU SNATERSE OG BETINA SNEATH

Med over 4.000 ansatte fordelt på fire 
lokationer i den sydlige del af Holland, 

er Amphia et af Holland største og mest 
innovative hospitaler. Innovation og digi-
talisering har altid været et vigtigt para-
meter for Amphia, og hospitalet var ét af 
de første til at introducere elektroniske 

sundhedsjournaler (EHR). Hospitalet ar-
bejder i dag aktivt med digitalisering til 
at forenkle og effektivisere arbejdspro-
cesser og dermed frigive ressourcer til 
endnu bedre patientpleje.

Et enkelt servicesystem

I 1997 var Center for Information og 
Medicinskteknologi (IMT) den første 
afdeling hos Amphia til at introducere 
et digitalt servicesystem. Valget faldt på 
TOPdesk hvilket aldrig er fortrudt, da 
løsningen siden da har udviklet sig eks-
plosivt.

Mirjam Spanjaardt, Sektionschef for 
IMT, forklarer hvordan TOPdesk bruges: 
“Vi bruger TOPdesk til alt. Lige fra noget 
simpelt som en glemt adgangskode til 
de mest komplekse ting, som medicinsk 
udstyr, der ikke virker. I de fleste tilfælde 
skal vi finde ud af om vi kan løse proble-
met internt eller om vi skal have hjælp 
udefra.” Uanset om opgaven løses in-
ternt eller eksternt har Amphia altid fuld 
indsigt i sagens historik og fremdrift.

Ét program der gør livet lettere

Facility Management-afdelingen hos 
Amphia fik hurtigt øjnene op for de posi-
tive udbytter. Og det stoppede ikke bare 
der. Siden introduktionen har flere andre 
serviceafdelinger koblet sig på. I dag 
bruges servicesystemet både indenfor 
IT, Facility. HR og Medicin. At alle hospi-
talets bagvedliggende støttefunktioner 
har taget løsningen til sig, har haft posi-
tiv betydning. Alle ansatte har i dag én 
indgangsvej til at oprette sager – ligesom 
alle processer er bundet sammen digi-
talt. Det betyder at portøren der oplever 
en fejl på hospitalsgangen, ikke skal tage 
stilling til hvem der skal løse opgaven. 
Han opretter blot en sag og sagen hav-
ner digitalt ved den rette serviceafdeling.

Richard Kamman, Chef for IMT siger: 
“Vi ser altid efter systemer som kan gøre 
livet lettere. Vi vil implementere de sy-
stemer, på så stor en skala som muligt, Mirjam Spanjaardt og Richard Kamman fra Amphia Hospital
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så vi ikke ender med mange forskellige 
systemer. Det var en vigtig årsag til, at 
vi valgte TOPdesk, da vi kunne udrulle 
TOPdesk på tværs af hele organisatio-
nen. På et hospital skal hele værdikæ-
den bag patientpleje arbejde sammen. 
Da plejen er så afhængig af forskellige 
afdelinger og kompetencer, kan vi sim-
pelthen ikke kan tillade os at arbejde i 
forskellige systemer.”

Det lette ved at samarbejde i ét 
system

At arbejde sammen i ét system har vist 
sig at være en succes. ”Vi ser flere og 
flere fordele,” siger Kamman. “For ek-
sempelvis, oplevede vi før i tiden, at når 
en ny medarbejder skulle begynde, var 
der et bjerg af papirarbejde der skulle 
udfyldes og praktiske opgaver der blev 
glemt. Nu registrerer vi hele processen 
én gang. Der oprettes en række aktivi-
teter, og digitalt sikres det, at de rigtige 
opgaver finder sted på rette tid. Når da-
gen kommer hvor medarbejderen star-
ter, er alt det praktiske på plads, så den 
nye kollega reelt set kan arbejde med 
det samme. Omvendt findes der er en 
lignende proces når en medarbejder for-
lader organisationen. Det her eksempel 
viser os, at selvom der er tale om en HR-
proces, så afhænger opgaveløsningen af 
mange andre serviceafdelinger, herun-
der Facility Management. Derfor bruger 
vi systemet på tværs.

Øget effektivitet

Én af de vigtigste årsager til at Amphia 
samler arbejdsopgaver og processer i ét 
servicesystem, er effektivitet.

Tidligere fandtes et utal af forskellige 
systemer: “Alle havde deres eget hobby-
projekt, og hvis ikke vi havde taget nogle 
hårde beslutninger, er der en rimelig stor 
chance for, at vi den dag i dag, havde 
haft flere sammenlignelige – men for-
skellige værktøjer uden sammenhæng” 
siger Kamman.

Løbende forbedringer

“På hospitaler har alle travlt,” siger Kam-
man. Vi oplevede ofte at opgaver blev gi-
vet på gangene, over telefon og på post-
its. Og opgaver blev glemt. Det må ikke 
ske. Det er meget lettere, hvis brugeren 
selv kan registrere egne sager via én fæl-
les indgangsportal. Det giver brugeren 
mulighed for at registrere sit problem 
med det samme og de får en bedre op-

følgning på sagen. Når brugeren har op-
rettet sin sag, kan vi straks se hvem der 
oprettet den, og vi har adgang til alle de 
oplysninger, vi har brug for til at reagere 
effektivt.

Kamman siger, at han ikke ser TOP-
desk som et system til serviceafdelin-
gerne, men snarere et system til slut-
brugere. Spanjaardt tilføjer: “Brugerne 
oplever en bedre service. De skal ikke 
rykke for svar – det er lettere og bedre 
for alle. Alt i alt har vi taget et skridt mod 
mere professionalisme og brugervenlig-
hed til slutbrugeren. Vi arbejder på at 
skabe mere kædedannelse, samarbejde 
og klarhed.”

Et kig i krystalkuglen

Der er store forandringer i sigte for Am-
phia. Et nyt Amphia hospital vil være klar 
til brug i 2018. I øjeblikket er det under 
opførelse som et fremtidssikret, mo-
derne hospital, der kan tilbyde højkva-
litetspleje. En ny bygning medfører en 
stor flytning og mange ændringer for de 
bagvedliggende støttefunktioner. Kam-
man siger, “Hele flytningen vil påvirke 
vores kontorer og laboratorier. Under 
flytningen vil vi arbejde sammen digitalt 
og de forskellige serviceafdelinger kan 
arbejde effektivt uden at vente forgæves 
på opgaver som ikke er udført.

Spanjaardt og Kamman har store pla-
ner for fremtiden. “Det vi gerne vil opnå, 

er at slutbrugerne registrerer deres sa-
ger på deres Smartphone. Måske kan 
slutbrugeren vedhæfte et billede eller 
scanne et objekt ved hjælp af en streg-
kode. Hvis det sker, får alle mulighed 
for at registrere deres problem på få se-
kunder, og vi kan behandle sager hurtigt 
og effektivt inden de påvirker resten af 
organisationen. Vores mål er, at gøre det 
så let for slutbrugerne, så de kan koncen-
trere sig om patientpleje.

TIPS FRA AMPHIA

At bringe forskellige serviceafdelinger sammen er ikke nemt. Kamman og Spanja-
ardt gav nogle tips til en vellykket integration.

1 Definer problemet, og kig efter den bedste løsning.  
Kan digitalisering hjælpe?

2 Involvering: Start med at involvere udvalgte brugergrupper. Jo mere involve-
ring desto større forståelse vil du få i resten af organisationen.

3 Gennemgå dine processer: Sørg for, at vælge et system der understøt-
ter dine processer og ikke omvendt. Brug muligheden til at strømline dine 
processer og undersøg hvor du kan tilføre merværdi.

4 Vær omstillingsparat: Da du i sidste ende skal samarbejde på tværs, skal du 
være åben for andres ideer og input. Måske har de tænkt smartere end dig 
selv?

5 Standard: Du må derfor ikke gøre det til en teknisk proces. Vælg et standard 
system der nemt kan tilpasses jeres unikke behov. Du må ikke falde i fælden 
omkring specialudvikling.

6 Kommunikation med leverandør: Sørg for at I forstår hinanden. Der kan 
være risiko for misforståelser mellem dig og en leverandør. Hvis det er nød-
vendigt så lav en ordliste.
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Er tørre bygninger årsag til 
forøget infektionsrate?
AF: JESPER TANGGAARD, SWECO DANMARK A/S

Som lovet i min artikel fra ASHRAE Win-
ter Conference, vil jeg her gå i dybden 
med et enkelt indlæg fra konferencen.

Dr. Stephanie Taylor, MD, M Arch., 
har som onkologisk børnelæge haft et 
indtryk af at ”hendes” patienter blev 
kureret af den medicinske behandling, 
men efterfølgende døde af hospitalser-
hvervede infektioner (HAI). Ifølge Dr. 
Taylors tal er det den 6. mest forekom-
mende dødsårsag på hospitalerne. Der 
foregår nøjagtigt som i Danmark en stor 
målrettet indsats på hygiejneområdet, 
men over årene har det ikke givet det 
ønskede fald i infektionsraten. Påstan-
den er at flere mennesker dør af hospi-
talsinfektioner end af AIDS, brystkræft 
og trafikuheld tilsammen.

Derfor har Dr. Taylor valgt at studere 
bygningernes fysik (og har således to 
uddannelser), og har gennemført en 
undersøgelse på et nybygget hospital i 
Chicago. Undersøgelsen er foregået på 
den måde at 10 patientstuer fik logget de 
fysiske parametre med 5 minutters mel-
lemrum i et helt år. Dr. Taylor fik adgang 
til patientjournalerne for de patienter 
som under indlæggelsen var placeret i 

disse stuer, og noterede de hospitalser-
hvervede infektioner. Efterfølgende blev 
kurverne for de forskellige målinger lagt 
over antallet af infektioner. Den eneste 
kurve som korrelerede perfekt, var den 
relative fugtighed, som ved fugtighed 
over 40 % RH ligger på de laveste ni-
veauer mellem 0 og 1 tilfælde. De tørre-
ste måneder på 32 % RH, ligger mellem 3 
og 9 tilfælde pr. måned.

Situationen i Danmark

Den danske nationale database (HAIBA) 
går tilbage til 2012, og her kan man se at 
situationen omkring infektionsrater er ret 
statisk. Så vi har ikke set nogen positiv 
effekt af den enorme indsats på hygiej-
neområdet herhjemme. Det kan man 
så undre sig over, og amerikanerne har 
også brugt tiden efter undersøgelsen til 
at finde forklaringer. De har taget de ny-
ere DNA metoder i brug, fordi der også 
er taget systematiske mikrobiologiske 
prøver på de 10 stuer, over 6000 prøver 
i det år der er overvåget. Det har ført til 
flere interessante opdagelser, blandt an-
det at de hidtidige metoder til at under-
søge for infektioner med eks. slitsampler 
eller klæbeplader, hvor prøven siden 
dyrkes op, er misvisende, fordi patogene 

bakterier evner at gå i dvale ved udtør-
ring. Derved får man kun vist de bak-
terier som er i live. Hvis man derimod 
anvender PCR teknologien, kan man 
finde DNA og RNA ”fingeraftryk” fra alle 
bakterier. Dette har givet mulighed for at 
bekræfte eller afkræfte nuværende teo-
rier om smittevejene på et hospital. Det 
er meget komplekst, og der er ikke no-
gen enkeltmekanisme i spil, men et helt 
system af faktorer som hver især påvirker 
situationen.

Udtørring af slimhinder

Den første er selve patienten, som i me-
get tørre omgivelser oplever den biologi-
ske svækkelse, at slimhinderne tørrer ud, 
og bliver tyndere, så smitten lettere trans-
porteres til blodbanen. Desuden svæk-
kes den anden forsvarsmekanisme vi har, 
nemlig slim til opfangning af partikler i 
luftvejene, som transporteres til de øvre 
luftveje, og hostes ud eller ender i mave-
sækkens syrebad. Denne slim bliver så 
tyktflydende at den ikke fanger så meget, 
og heller ikke transporterer sig selv og de 
fangede partikler ud af luftvejene.

Hygiejneindsatsen

Den anden mekanisme er at hospitaler-
nes hygiejneindsats handler om at rense 
overflader, forhindre dråbesmitte ved 
berøring eller hoste og i meget lille grad 
fokuserer på luftbårne partikler. I meget 
tørre omgivelser bliver dråber i luften 
gjort mindre, da noget af dråbens over-
flade fordamper. Herved bliver dråben 
lettere, og kan svæve længere tid, og 
dermed blive ført længere bort af luftens 
bevægelser. Dette har vist at mange af 
de patogene bakterier transporteres fra 
kilde til patient, evt. med mellemlandin-
ger, i en tilstand af dvale, og man ved at 
de kan holde sig svævende i mere end 
24 timer. Når de så lander på patien-
ten, eller på en fugtig overflade, kan de 
trække fugt til sig og blive aktive igen. I 
omgivelser hvor fugtigheden er mellem 
40 og 60 % RH, vil dråberne bevare stør-
relsen og derved ikke svæve så langt, 
men lande på overfladerne, og derved Kurve for målt relativ fugtighed i forhold til Hospitalserhvervede infektioner 1
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blive neutraliseret af den hygiejneindsats 
man allerede har kørende på hospitalet.

Sterilisering

Det lader til at selve vandindholdet har 
en bakteriedræbende virkning, hvilket 
blandt andet kendes fra vore autoklaver, 
en dampsterilisator ved 121 °C, er mere 
effektiv end en tørsterilisator ved samme 
temperatur. Den eneste fysiske faktor 
som er forskellig er vanddamp. Noget 
tyder på at virkningen indtræffer uanset 
temperatur, man har ved forsøg vist at 
fugtigheder over 40% RH dræber 80 % af 
influenzavirus på 15 minutter.

Konklusion

Med disse tre argumentationer bør vi 
ændre vore krav til indeklima, hvor vi i 
dag kun stiller krav til en maksimal fugtig-
hed på grund af barriereindpakning om-
kring sterilt gods (maksimalt 70 % RH). 
Der burde i stedet være et generelt krav 
til relativ fugtighed mellem 40 og 60 % 
RH. Jeg har selv været med til at skrotte 
befugtningsanlæg (både de gamle vand-
måtter og nyere dampbefugtere), med 
den begrundelse at intet personale 
kunne mærke forskellen mellem 30 og 
70 % RH. Når vi samtidig kunne undgå 
risikoen for svampevækst og dermed 
spredning af sporer, var det et let valg 
at træffe. Det har fra 90’erne været helt 
gængs opfattelse at udeluftens vandind-
hold var helt tilstrækkelig, og at det er en 
fordel at tørre bygningerne fuldstændigt 
ud, så vi eliminerer svampevæksten to-
talt. Men det er på tide at tage dette op 
til revision, hvis vi kan sænke risikoen for 
hospitalserhvervede infektioner ved et 
så forholdsvist enkelt tiltag. Hussvamp 
og mug kan ikke leve af fugtighed i luf-
ten, kun af vand som enten kondenserer 

Forekomst af hospitalserhverde 
infektioner (Bakteriæmi) i 
 Danmark 2012-2017 2

eller lækker så der bliver en ”pyt”. Det 
handler derfor om at vi har dugpunktet 
til at ligge et andet sted end inde i byg-
ningen, og det kan vi godt, der findes 
museumsmagasiner som holder en fug-
tighed på 50 % RH med en tolerance på 
få procent, og en konstant temperatur 
inden for 1 °C, uanset årstiden og ude-
temperaturen. Så det er en teknisk mu-
lighed at udføre anlæg og styring, som 
kan opnå at holde fugtigheden mellem 

40 60 % RH, vi skal bare overbevise en 
bygherre om at dette er vigtigt nok til at 
bruge den ekstra økonomi i både anlæg 
og drift af sådan et anlæg.

Referencer

1:  Breathe Easy, Whitepaper by Dr. Stephanie 
Taylor. Tilsendes gerne ved henvendelse til 
jesper.tanggaard@sweco.dk

2:  HAIBA, (HAIBA, Hospital-Acquired Infec-
tions dataBAsen)
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A&H Medical bringer 
tyske kvalitetsautoklaver 
tilbage til Danmark
Hospitalerne i Danmark og Sverige har atter mulighed for at investere i kvalitetsautoklaver fra den 
velrenommerede tyske koncern MMM, idet A&H Medical har indgået eneforhandleraftale vedrørende 
autoklaver og vaskemaskiner fra MMM til den danske og svenske sundhedssektor

Med en ordre på levering og installation 
af 18 high-end autoklaver til Region Ho-
vedstadens to store fremtidige sterilcen-
traler på Rigshospitalet og Herlev Hospi-
tal, har A&H Medical markeret sig som en 
interessant spiller på markedet i forhold 
til levering af autoklaver godt bakket op 
af den tyske koncern Münchener Medi-
zin Mechanik, i daglig tale kaldet MMM.

– MMM har tidligere været på det 
danske marked, men trak sig efter en 
årrække tilbage. Vi er meget stolte og 
glade for, at MMM igen har bevæget sig 
ind på det danske marked med A&H Me-
dical som samarbejdspartner, siger Klaus 
Vognbjerg, som startede A&H Medical 
i 2012. – Og at vi så kunne vinde auto-
klaverne til sterilcentralerne sammen var 
unægtelig en god start på samarbejdet 
og en bekræftelse på, at MMM for alvor 
er tilbage i Danmark, fortsætter Klaus 
Vognbjerg. 

Et state-of-the-art projekt

De 2 nye sterilcentraler på Rigshospitalet 
og Herlev Hospital skal betjene alle regi-
onens hospitaler. Førhen havde alle ho-
spitaler en mindre sterilcentral til vask og 
sterilisation af fx operationsudstyr, men 
nu samler man opgaven i to store topmo-
derne og automatiserede sterilcentraler. 
Det beskidte operationsudstyr vaskes i 
vaskemaskinen, herefter steriliseres det i 
autoklaven for til sidst at blive sorteret af 
robotter og lagt på lager. Når den næste 
læge skal bruge operationsudstyr så be-
stilles det via et computersystem, robot-
ter pakker de pågældende instrumenter 
og kasserne sendes til det givne hospital 
i regionen.

Inden for den offentlige sundheds-
sektor bliver sterilcentralerne en højtek-
nologisk og prestigefyldt affære med an-
vendelse af højteknologisk automation 
som robotter og avancerede selvkontrol-
lerende autoklaver med høj kapacitet. 
-Sterilcentralerne bliver så avancerede, 
at man rundt omkring i Europa følger 
meget med i, hvordan løsningerne kom-
mer til at fungere. Og selv om MMM 
leverer maskiner til hele verden, har de 
aldrig deltaget i et så automatiseret pro-
jekt tidligere, fastslår Kenneth Thomsen, 
autoklavespecialist hos A&H Medical, og 
fortsætter: – Projektet er meget interes-
sant for alle i branchen. Rigshospitalet 
har altid været flagskibet, hvor man kig-
gede hen for at se, hvad der rører sig i 
branchen. 

Et ønske til autoklaverne er, at så me-

get som muligt kan styres automatisk. 
Til forskel fra andre autoklaver, så kan 
autoklaverne fra MMM udføre en Bowie 
Dick test og en lækagetest automatisk. 
Disse tests udføres dagligt for at sikre, at 
vakuum i maskinen er tæt og for at over-
våge dampforsyningen. Autoklaverne 
fra MMM kan programmeres til at udføre 
disse tests på et givent tidspunkt, hvilket 
betyder, at autoklaverne er klar til brug, 
når personalet møder ind på arbejde 
om morgenen. Dette er ikke standard 
for autoklaver, men det sparer en masse 
personaletimer og er derfor eftertragtet. 
En anden forskel fra andre sterilcentraler 
er placeringen af dampgeneratoren og 
vakuumpumpe. Ofte er autoklaverne 
og dampgeneratoren placeret samlet i 
et rum, hvilket kan belaste arbejdsmil-
jøet på grund af støj. Men på de to nye 
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sterilcentraler bliver autoklaverne meget 
støjsvage, idet vakuumpumpe og damp-
generator placeres separat i kælderen. 
Opstillingen af autoklaverne i Køben-
havn starter i august-september 2017 og 
ventes overdraget til Rigshospitalet til ja-
nuar og et par måneder senere får Herlev 
Hospital sine maskiner.

A&H Medical og MMM kendt i 
industrien

MMM er et meget anerkendt firma, der 
producerer gedigne, tyske, højteknolo-
giske kvalitetsprodukter til hele verden. 
Firmaet har 1100 ansatte om omsætter 
årligt for 120 mio. Euro.

– Ud af Tysklands omkring 2.000 ho-
spitaler står der MMM autoklaver på 
rundt regnet 1.000 hospitaler. Det bor-
ger for kvaliteten, mener Klaus Vogn-
bjerg. Også i Danmark står der en række 
MMM autoklaver, både fra MMMs tidli-

gere periode i Danmark og en række nye, 
som A&H Medical har installeret. Flere 
og flere hospitaler gør som i København 
og bygger store decentrale sterilcentra-
ler. Men det er ikke alle autoklave- og 
vaskemaskineproducenter, som kan le-
vere så store ordrer, men det kan MMM, 
som i 2016 udvidede produktionen, for 
at kunne følge med den stigende efter-
spørgsel.

Udover autoklaver producerer MMM 
også vaskemaskiner. Her kan A&H Me-
dical tilbyde MMMs komplette vaskema-

skineprogram herunder kabinetvaskere 
og store vaskemaskiner til sterilcentraler 
med alt i tilbehør som for eksempel ud-
styr til vask af Da Vinci robotudstyr. Både 
MMMs autoklaver og vaskemaskiner 
produceres på egen fabrik i Tyskland og 
køres derefter med egen bil til Danmark, 
hvor de installeres af MMM og A&H Me-
dicals autoklaveteknikere i samarbejde.

Udover sundhedssektoren er A&H 
Medical aktiv i den pharmaceutiske in-
dustri, hvor firmaet leverer vaskemaski-
ner, autoklaver, UDF og LAF løsninger til 
de store pharmaceutiske virksomheder i 
Norden.

Alt samlet i en pakkeløsning

Ud over high-end autoklaver og vaske-
maskiner tilbyder A&H Medical sine 
kunder at vedligeholde og servicere 
maskinerne efter endt installation. Det 
indebærer kontrol og tests efter fastlagte 
skemaer med halvårlige eller helårlige 
eftersyn. A&H Medical har de vigtigste 
reservedele liggende på laver i Brøndby 
for derved at kunne rykke hurtigt ud, 
mens større og mere sjældne reserve-
dele sendes fra fabrikken i Tyskland in-
den for 24 timer.

– A&H Medical er en mindre spiller 
på det danske marked, men med MMM 
i ryggen kan vi tilbyde gennemtestede 
kvalitetsprodukter til en fair pris og med 
en god serviceorganisation. Det viste 
udbuddet på sterilcentralerne tydeligt, 
siger Kenneth Thomsen og slutter med 
et smil: – Det er forhåbentlig ikke det 
sidste I ser til MMM og A&H Medical. 
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Reformation af 
stærkstrømsreglerne
AF CARSTEN BAGGER-HAUSTRØM, NIRAS A/S

Den 3. juli 2014 indgik og vedtog den da-
værende Socialdemokratiske regering, 
sammen med flere af folketingets øvrige 
partier, ”En aftale om en Vækstpakke 
2014”, bl.a. omfattende vækstinitiativ 47 
– Stærkstrømsreglerne og standarderne 
for arbejdspladsbelysning internationali-
seres og forenkles med henblik på at øge 
konkurrencen på markedet for elinstalla-
tioner, elforsyningsanlæg og belysning, 
uden at gå på kompromis med den tek-
niske sikkerhed.

El-sikkerhedsloven

Vækstpakke 2014 blev startskuddet til 
en reformation af stærkstrømsreglerne, 
der i første omgang førte til en revision 
af Stærkstrømsloven og dermed, ef-
ter vedtagelse i folketinget d. 16. april 
2015, tilblivelsen af El-sikkerhedsloven 
– lov nr. 525 af 29. april 2015 – med 
ikrafttræden d. 1. januar 2016, der ska-
ber rammerne for de nye danske regler 
om elsikkerhed.

El-sikkerhedsloven – ”lov om sik-
kerhed ved elektriske anlæg, elektri-
ske installationer og elektrisk materiel” 
og angiver jf. §3 at elektriske anlæg og 
elektriske installationer skal være udført 
og drives, så de ikke frembyder fare for 
personer, husdyr eller ejendom. Sikker-
hedskravet anses jf. §7, stk. 1 for opfyldt, 
hvis de fastsatte regler og de standarder, 
som reglerne henviser til, er fulgt.

Samtidig gives der jf. §7, stk. 2 mu-
lighed for at vælge andre løsninger, hvis 
det kan dokumenteres, at man lever op 
til de generelle sikkerhedskrav jf. §3.

Denne dokumentation skal være på 
dansk eller engelsk og skal senest 14 
dage efter arbejdets udførelse indberet-
tes til Sikkerhedsstyrelsen ved indtast-
ning af oplysninger på en digital blanket, 
samt upload af relevante dokumenter.

Dokumentationssystemet er endnu 
ikke tilgængeligt. Den digitale blanket vil 
blive tilgængelig på Virk.dk.

Hvad betyder ændringen fra Stærk-
strømsloven til El-sikkerhedsloven i ho-
vedtræk?
•  Bindende regler, der skal følges, bliver 

til vejledende normer
•  Standarder skal fremover afløse detal-

jeret beskrevne lovkrav i Stærkstrøms-
bekendtgørelsen 

•  En række danske særkrav forsvinder
•  Reglerne flytter tilbage i de standarder 

de kommer fra. Langt det største ind-
hold i stærkstrømsbekendtgørelsen har 
i forvejen afsæt i standarder. Bestem-
melserne i del 1 til 7 i afsnit 6 er f.eks. 
baseret på dokumenter fra 90’erne (IEC 
standarder og HD’er fra CENELEC).

Nye bekendtgørelser

Tilblivelsen af El-sikkerhedsloven følges 
derefter af ialt 5 nye bekendtgørelser, 
der oprindeligt også var tiltænkt ikraft-
træden d. 1. januar 2016, men som efter 
en række udskydelser nu alle træder i 
kraft d. 1. juli 2017:
•  BKG nr. 1082 af 12. juli 2016 – Om sik-

kerhed for udførelse og drift af elektri-
ske installationer

•  BKG nr. 1114 af 18. august 2016 – Om 
sikkerhed for udførelse af elektriske 
anlæg

•  BKG nr. 1113 af 18. august 2016 – Om 
sikkerhed for drift af elektriske anlæg

•  BKG nr. 1112 af 18. august 2016 – Om 
sikkerhed for udførelse af ikke-elek-
trisk arbejde nær elektriske anlæg

•  BKG nr. 1285 af 04. november 2016 – 
om sikkerhed for elektrisk materiel

I en installation er alt hvad der ligger på 
højspændingssiden og umiddelbart efter 
transformeren på lavspændingssiden de-
fineret som anlægs-del, og resten derfra 
betragtes som installations-delen, hvor 
standarder i HD60364-serien kan følges 
jf. installationsbekendtgørelsen.

Ad. BKG nr. 1082 – også kaldet Instal-
lationsbekendtgørelsen (IB) – er baseret 
på HD 60364-standardserien og består 
af 14 sider og 89 paragraffer fordelt på 
i alt 10 kapitler og erstatter grundlæg-
gende Stærkstrømsbekendtgørelsen, 
afsnit 6 idet der nu er luset ud i de i alt 
326 danske særregler og 16 kapitler (del 
8 – udelukkende nationale bestemmel-
ser) – Herunder også SB afsnit 6A, 6B, 
6C, 6D, 8 samt SIK-meddelelser, med 
det udgangspunkt, at standarderne er 
uden nationale tillægsbestemmelser. 
I det omfang nationale tillægsbestem-
melser bevares, er disse anført i Instal-
lationsbekendtgørelsen (IB). Således er 
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Stærkstrømsbekendtgørelsens 240 dan-
ske særregler i del 1-5 og 86 danske sær-
regler i del 6-7 reduceret til Installations-
bekendtgørelsens 61 danske særregler 

og præciseringer, idet SB700-kapitlerne 
samtidig erstattes af 21 selvstændige 
standarder og SB800-kapitlerne udgår. 
Danske særregler og fagudtryk reduce-

res dermed i stor udstrækning til fordel 
for standardiserede europæiske regler 
og begreber og de danske særregler og 
fagudtryk, der består, udgøres i hoved-
træk af SB afsnit 6B, 6C, 6D, SB6 del 8 og 
enkelte SIK-meddelelser.

De nye regler ophæver bl.a. en række 
danske særregler såsom muligheden 
for at udelade beskyttelsesleder i bo-
liger opført før 1975 og de forenklede 
danske regler for kabeldimensionering 
– bedre kendt som ”75%-reglen” – bort-
falder. I stedet for ”75%-reglen” benyt-
tes IEC60364-5-52 eller dimensionering 
med en max. belastning af kabler på 
30%. Det overvejes dog i sikkerheds-
styrelsen om der alligevel er behov for 
en xx% regel for eksisterende hhv. nye 
installationer.

Samtidigt øges kravet til frit service-
areal foran tavler til 1,0m og der indføres 
krav om at tilslutningssteder i faste elek-
triske installationer med overstrømsbe-
skyttelse op til og med 32 A, skal være 

Fortsættes næste side
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omfattet af RCD-beskyttelse. Desuden 
tillades TN-C ikke længere som jordings-
system ved ny-installation efter første 
tavle eller fordelingspunkt, og der indfø-
res dokumentationskrav for test, idet in-
stallatørerne fremover i højere grad ved 
afslutningen af et installationsarbejde 
skal dokumentere deres arbejde og ud-
arbejde en rapport (en førstegangsveri-
fikation) til kunden med dokumentation 
for eftersyn og afprøvning af det pågæl-
dende arbejde.

Når de nye regler træder i kraft senere 
i år, vil der være en overgangsperiode 
på to-tre år, hvor installatørerne frit kan 
vælge, om de vil følge de nye eller gamle 
regler. Med de nye regler skal installatø-
rerne aflevere en testrapport til kunden, 
hvilket ikke er et krav efter de gamle reg-
ler.

Der sker også ændringer på drift af 
elektriske installationer, det som i dag 
betegnes som L-AUS bestemmelserne, 
hvor standarden EN50110 som omhand-
ler drift af elektriske installationer og 
elektriske anlæg kan anvendes. F.eks. 
fremgår af DS/EN50110-1 ift. L-AUS 
arbejde et dokumentationskrav på til-

gængelige og opdaterede tegninger og 
registreringer over den elektriske instal-
lation.

Ad. BKG nr. 1114 omfatter både lav-
spænding og højspænding. Til lavspæn-
dingsområdet knytter sig den samme 
standardserie – HD 60364 – som til in-
stallationsområdet. Denne bekendtgø-
relse svarer på højspændingsområdet i 
hovedtræk til indholdet i Stærkstrøms-
bekendtgørelsen, afsnit 2.

Ad. BKG nr. 1113 tager i vid udstræk-
ning udgangspunkt i standarden DS/
EN50110 omkring drift af elektriske an-
læg. Derudover indeholder bekendtgø-
relsen bestemmelser, som har betydning 
for den tekniske sikkerhed omkring drift 
af elektriske anlæg, bl.a. anlægsejerens 
pligter, driftslederen og kvalitetsstyrings-
systemet.

Drift af elektriske anlæg er i dag dæk-
ket af den nuværende Stærkstrømsbe-
kendtgørelse, afsnit 5, der er baseret på 
samme standard og også har bestemmel-
ser om driftsledere og kvalitetsstyring. 
Driftsleder ændres til driftsansvarlig og 
SKS-D ændres til KLS-D. Bekendtgørel-
sen og KLS-D skal følges, mens EN50110 
(L-AUS) kan følges.

Ad. BKG nr. 1112 indeholder bestem-
melser for byggeri, vejarbejde, land-
brugsarbejde og andet arbejde, som 
udføres i nærheden af elektriske anlæg.

Bekendtgørelsen svarer i hovedtræk 
til den nuværende Stærkstrømsbekendt-
gørelse, afsnit 5A, men suppleres med 
bestemmelser omkring forhold af betyd-
ning for sikkerheden i nærheden af elek-
triske anlæg.

De 5 nye bekendtgørelser, der erstat-
ter afsnittene i den nuværende stærk-
strømsbekendtgørelse, tager udgangs-
punkt i europæiske og internationale 
standarder. Bekendtgørelserne, der skal 
følges, fastlægger hver især det over-
ordnede sikkerhedsniveau på området 
og fastsætter dermed sikkerhedskrav 
ud over de overordnede krav i El-sik-
kerhedsloven, dels ved nationale krav 
og dels ved at henvise til standarder, der 
kan følges.

Foruden de 5 nye bekendtgørelser er 
der under El-sikkerhedsloven udstedt 
yderligere to bekendtgørelser, som alle-
rede er trådt i kraft d. 20. april 2016 og 
som implementerer to EU-direktiver – 
Lavspændingsdirektivet (LVD) og ATEX-
direktivet:
•  BKG nr. 311 af 30. marts 2016 – om 

elektrisk materiel bestemt til anven-
delse inden for visse spændingsgræn-
ser (LVD). 

•  BKG nr. 289 af 17. marts 2016 – om 
elektrisk materiel og elektriske sik-
ringssystemer til anvendelse i en po-
tentielt eksplosiv atmosfære (ATEX)

Øvrige forskelle mellem SB og IB

Af øvrige interessante, væsentlige for-
skelle mellem Stærkstrømsbekendtgø-
relsen (SB) og Installationsbekendtgørel-
sen (IB) kan nævnes:

Ifm. definitioner jf.IB §2:
–  beskyttelse mod indirekte berøring 

(BIB) i IB benævnes Fejlbeskyttelse
–  beskyttelse mod direkte berøring 

(BDB) i IB benævnes Grundbeskyttelse
–  en HFI/HPFI fejlstrømsafbryder i IB be-

nævnes RCD
–  en lampestikprop i IB benævnes DCL
Ifm. Tavler:
Jf. IB §29 (SB kapitel 814) – Foran tavler 
over 1 meter (højde eller bredde), skal 
der være fri plads på mindst 1 meter.

Jf. IB §68 – En eksisterende tavle kan 
indenfor eksisterende ydre kapsling ser-
viceres, repareres, ændres og udvides i 
henhold til fabrikantanvisninger. Udvi-
des tavlen udenfor eksisterende ydre 
kapsling betragtes udvidelsen som en ny 
tavle. Flyttes en eksisterende tavle, skal 
den opfylde regler på flytningstidspunk-
tet.

Ifm. Boliger:
Jf. IB §56 (SB 801.314) – begrebet “lys-
grupper” erstattes af ”grupper”.

Jf. IB §57 (SB 801.53) – øvre grænse 
er hævet fra 8 til 10 stikkontakter i hvert 
rum. Der er ikke længere krav til indbyr-
des afstand og ”lysgrupper” udgår.

FSTA EL-netværksgruppe

Som følge af de mange igangværende 
sygehusbyggerier landet over og i sam-
tidig erkendelse af de omfattende, ved-
rørende ændringer i el-lovgivningen, 
er der i FSTA-regi nedsat en landsdæk-
kende EL-netværksgruppe med delta-
gelse fra sygehusenes driftspersonale, 
herunder FSTA’s bestyrelsesformand Kaj 
Hyldgaard, interesserede El-rådgivere, 
fabrikanter og leverandører etc.. I FSTA 
EL-netværksgruppen, der mødes 4-5 
gange årligt, drøftes og videndeles aktu-
elle og vedrørende elektriske emner.  
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Ny innovativ funktion til 
loftliften gør den værdifuld på 
Operation og Intensiv stuen
Der opnås mange flere muligheder med loftliften ved hjælp af en ny innovativ funktion.

AF DORTHE EMPACHER

Umiddelbart er loftliften udviklet og 
anvendes primært til forflytning af men-
nesker, der ikke kan selv. Men den kan 
meget mere. Ved hjælp af en ny innova-
tiv elektronisk funktion, kaldet GH Posi-
tionslås, kan loftliften nu også anvendes 
til træning, til behandling, og ikke mindst 
som en hjælpende hånd på operations-
stuen.

Træning og selvtræning

En loftlift hænger i forvejen ofte på 
mange stuer på et hospital, og nu har den 
også fået potentiale som rehabiliterings- 
og træningsredskab. GH Positionslåsen 
består af en tillægsfunktionalitet til loftlif-
ten, som kan låse liften fast i stabile posi-
tioner, og derfor gøre det muligt at bruge 
loftliften til elastiktræning og andre øvel-

ser. Ved at montere træningselastikker i 
en fastlåst loftlift, der kan holde til træk 
i alle retninger, så giver man patienterne 
mulighed for at genoptræne både arme, 
skuldre og ben m.m., mens de stadig 
ligger eller sidder i sengen. Det er også 
muligt for patienten at foretage selvtræ-
ning, derved behøver personalet ikke 
nødvendigvis at være til stede, mens pa-
tienten træner. Det frigiver tid til andre 
opgaver. At patienter træner og selvtræ-
ner i sengen, formodes at have en positiv 
indvirkning på indlæggelsestiden. Man 
må forvente at patienterne får et bedre 
velbefindende, idet de selv i langt højere 
grad, kan gøre sit til, at de kommer hurti-
gere på benene.

Behandling

Kobles en GH Positionslås på loftliften 
kan den låste loftlift nu også anvendes 
ved behandling af sår på ekstremiteter – 

for eksempel et sår på hælen. Der mon-
teres en hælstrop i loftliften og, at loftlif-
ten samt traversskinnen den hænger i er 
låst fast, betyder at benet hænger roligt 
og sårplejen forsvarligt kan foretages.

Positionslås på Operation og 
Intensiv stuerne

Den nye funktion giver mulighed for at 
loftliften også kan få en yderligere funk-
tion på for eksempel operationstuen eller 
intensivstuen. Vi ved at omkostningerne 
er tårnhøje for et døgns indlæggelse på 
en intensiv stue, men med mulighed for 
træning og rehabilitering direkte fra sen-
gen, vil muligheden for en synlig gevinst 
være til stede for flere faggrupper på 
hospitalet samt patienter. På operations-
stuen kan loftliften holde en ekstremitet 
i ro i stedet for, at det er personalet der 
skal belastes længe i en fastlåst arbejds-
stilling. Derved bidrager positionslåsen 
også til et bedre arbejdsmiljø.

Dette er blot nogle af de nye funk-
tioner man fremover vil kunne anvende 
loftliften til med den nye GH Positionslås. 
Tankerne går også i retning af, at man 
vil kunne opnå en mere effektiv gang-
træning af for eksempel neurologiske 
patienter. Og mulighederne er givetvis 
mange flere.

GH Positionslås er udviklet af loftlift 
producenten V. Guldmann A/S i samar-
bejde med Hospitalsenheden Horsens.
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KNX og Smissline 
fremtidssikrer hospitaler
Sygehus Sønderjylland i Aabenraa får Danmarks mest avancerede tekniske installationer, når man går i 
gang med omfattende renovering og benytter komponenter fra ABB. 

KNX-komponenterne skal være med til 
at give Sygehus Sønderjylland komfort 
og sikkerhed på alle områder, da man får 
en avanceret styring af lys, solafskærm-
ning med videre, som vil reducere ener-
giforbruget.

Bedre komfort

Sygehus Sønderjylland satser stort med 
moderniseringen, som også handler om 
bedre forhold for patienter og personale. 
Ved valget af KNX er der især lagt vægt 
på den store fleksibilitet, der opnås på 
hospitalet, og der bliver en bedre kom-
fort for patienter og personale, når det 
25.000 kvadratmeter store hospital ta-
ges i brug. Lyset sænkes om aftenen på 
gangarealerne til tryghedsskabende 50 
lux, mens lysstyrken stiger til 200 lux, 
når sensorerne registrerer bevægelse 
fra personale og patienter. Installationen 
bliver den mest moderne på et dansk ho-
spital.

– 20-30 pct. i energibesparelse er me-
get realistisk. En af de vigtig- ste fordele 
er, at brugerne opnår en langt bedre 
komfort. En anden stor fordel er den 
store fleksibilitet, som hospitalet opnår, 
Dette fastslår salgsdirektør Flemming 
Folkvardsen, ABB. KNX sikrer, at der lyn-
hurtigt kan omstilles til konkrete behov 
for personale og patienter. Hospitalet har 
flytbare vægge og skillerum. Tidligere 
skulle store dele af de tekniske instal-
lationer flyttes, men med KNX ompro-
grammeres komponenterne til den nye 
opgave. Det er højst et par brydere, der 
skal flyttes. Forsyningskablerne og ud-
tagene i loftet sikrer, at den nødvendige 
forsyning altid er lettilgængelig.

KNX giver frihed

En af de helt store styrker ved KNX er, at 
man ikke er bundet til en bestemt leve-
randør. KNX er et åbent system, så øn-

sker man senere at skifte produkter ud, 
kan de kobles på systemet og program-
meres. Flere end 200 producenter kan 
levere komponenter til KNX-systemet, 
og det giver en åben og fair konkurrence. 
ABB er en af de førende leverandører af 
KNX-produkter i Danmark og udgør i 
kraft af størrelse og global udbredelse 
en forsyningssikker professionel service 
over alt i verden.

Færre strømafbrydelser med 
Smissline

Når der skal renoveres og installeres 
nyt på et hospital, er det et krav, at der 
ikke må være strømafbrydelser, som 
kan få fatale konsekvenser. Skal der af-
brydes, må det planlægges i god tid, så 
det ikke forstyrrer patientbehandlingen. 
Med Smissline i forsyningstavlerne byg-
ges tavlerne op omkring et IP2X plug-in 
skinnesystem, som giver mulighed for 
at montere eller fjerne komponenter i 

tavlen, uden at strømmen afbrydes. Og 
så kan hospitalet planlægge ændringer 
uden at skulle tage hensyn til, hvornår 
forsyningstavlen kan afbrydes. Foran de 
strømførende skinner i tavlen er monte-
ret et pillesikkert isolerende gitter, der 
gør det umuligt at berøre de strømfø-
rende dele. Der opnås også besparelser 

Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Salgsdirektør, Flemming Folkvardsen



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4   23 

Er du ansvarlig for 
brandsikkerheden på hospitalet?

Det kræver både de rette kompetencer, viden og overblik.
Lad DBI klæde dig godt på til opgaven, så både liv og værdier 
sikres. Og du får en lettere hverdag.

•  Inspektion af brandsikringsanlæg
    – vi kontrollerer, at sikkerheden er i orden

•  Digital Egenkontrol via mobil og tablet
    – klar tjeklisterne nemt og hurtigt

•  CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse
    – bliv eksperten på brandsikkerhed  

Kontakt DBI på 
36 34 90 00 

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut l dbi@dbi-net.dk l www.dbi-net.dk  CE
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Berøringssikkert plug-in system

ved opbygning af tavler med Smissline, 
da der ingen fortrådning er på tilgangs-
siden af komponenterne. De sættes blot 
på skinnesystemet. 

– Omkostningerne reduceres bety-
deligt i tavlens levetid, og personsikker-
heden er væsentligt højere end i tradi-
tionelle tavler med DIN-skinner, udtaler 
Flemming Folkvardsen.

– Hospitalerne kan med Smissline 
langtidsplanlægge uden at vide, hvordan 
den færdige installation skal se ud. Med 
systemet kan de ændre installationen 
direkte uden ekstra omkostninger ved 
at bytte om på enhederne, der kan mon-
teres i hvilken som helst orden, uanset 
polantal. Formonterede reservegrupper 
af beskyttelsesudstyr bliver overfl ødige. 

Nye kan monteres til lave omkostninger 
uden strømafbrydelser, ligesom senere 
udvidelser af installationen kan gen-
nemføres hurtigt med minimale omkost-
ninger. ABB leverer automatsikringer, 
kombirelæer, fejlstrømsafbrydere, over-
spændingsafl edere samt lastafbrydere 
og motorværn, der alle kan kobles di-
rekte på Smissline-systemet.



24   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4

BRANDSIKRING

Hurtigere bygge tilladelse 
med ny certificeringsordning
Byggeprocessen skal optimeres, og det skal gå hurtigere at få byggetilladelse. Den længeventede ordning 
med certificerede brandrådgivere er lige på trapperne og får betydning for alle byggeriets aktører. Få 
overskrifterne for forandringen her.

AF ANDERS BIRCH BREUNING, JOURNALIST, 

CONTEXT MEDIA

Arbejdet har stået på i årevis, og resulta-
tet har været længe undervejs. Men nu 
ser det ud til, at man fra 1. januar 2018 
skal have sit byggeris tekniske bygge-
sagsbehandling – herunder brandsik-
kerheden – håndteret ved en certifice-
ret byggesagsbehandler fremfor ved de 
kommunale myndigheder. Det sker, når 
Bygningsreglement 2018 (BR18) træder 
i kraft.

– Den nye certificeringsordning skal 
optimere byggeprocessen for bygher-
rer og rådgivere. Desuden ønsker man 
at forhindre, at en bygning godkendes 
af myndighederne i én kommune, men 
afvises i en anden, fordi der er forskel på 
de brandtekniske kompetencer og sags-
behandlingen i kommunerne, sådan som 
det sker i dag, siger Ib Bertelsen, der er 
direktør for Kunder & Relationer i DBI.

I korte træk medfører ordningen, at 
brandteknisk byggesagsbehandling og 
statikken (beregning af bærende kon-
struktioner) flyttes fra kommunale byg-
gesagsbehandlere til certificerede rådgi-
vere, som til gengæld dokumenterer og 
kvitterer for, at løsningerne lever op til 
reglerne i det kommende BR18.

– Vi ved endnu ikke, hvordan løsnin-
gen præcist kommer til at se ud. Der er 
afholdt møder mellem byggeriets parter 
og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så 
baseret på den proces har vi dog en fair 
idé om de overordnede linjer i ordnin-
gen, siger Ib Bertelsen.

Præaccepterede løsninger

Når myndighederne forsvinder ud af lig-
ningen, vil der blive stillet krav til bran-
drådgiverens kompetence- og certifi-
ceringsniveau afhængig af bygningens 

Den nye certificeringsordning indeholder fire brandklasser og fire risikoklasser, der afgør, 
hvilke præaccepterede løsninger der skal anvendes for det pågældende byggeri. 
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Vi brandbeskytter de største sygehuse
SEM-SAFE® højtryksvandtågesystem yder optimal brandbeskyttelse af dit hospital, fordi det
· Sikrer betydelige besparelser i byggeriet
· Holder vandskader nede på et minimum
· Er nemt at implementere og kombinere med øvrige installationer
· Er den optimale teknologi til følsomt hospitalsudstyr
· Tillader sikker evakuering
· Reducerer tiden hvor hospitalet er ude af drift, hvis uheldet er ude
· Er miljøvenligt og 100% uskadeligt for mennesker

DNV Gødstrup, det nye hospital i vest  Installatør: Brøndum

Illustration: Arkitema Architects

DNU Skejby universitetshospital  Installatør: Kemp & Lauritzen

Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S

www.danfoss-semco.com

Vi brandbeskytter de største sygehuse
SEM-SAFE® højtryksvandtågesystem yder optimal brandbeskyttelse af dit hospital, fordi det

BRANDSIKRING

kompleksitet. For at bestemme kom-
pleksiteten indeholder ordningen fi re 
brandklasser og fi re risikoklasser. Hvilke 
klasser et byggeri er i, afhænger bl.a. af 
bygningstypen, højden over og under 
terræn, hvor mange personer bygningen 
er beregnet til samt dens anvendelseska-
tegori.

– Bygningens brandklasse og risiko-
klasse afgør, hvilke løsninger der skal 
anvendes. Samtidig forventes den nu-
værende ’Eksempelsamling om brand-
sikring af byggeri’ at blive ændret til en 
vejledning om brandteknisk dimensio-
nering, som indeholder løsninger, der på 
forhånd er godkendte, så længe der ikke 
er nogen afvigelser, siger Ib Bertelsen og 
fortsætter:

– Det er meningen, at den certifi ce-
rede brandrådgiver fremlægger doku-
mentation for en bygnings brandklasse 
og risikoklasse for kommunen og for-
tæller, hvilke præaccepterede løsninger 
man agter at anvende. Herefter er det op 
til kommunen at sige OK, da kommunen 
stadig er den myndighed, der udsteder 

byggetilladelse og endelig ibrugtag-
ningstilladelse, siger han.

For brandklasse 1 og 2 er præaccep-
terede løsninger de eneste muligheder. 
Afviger man fra de præaccepterede løs-
ninger, eller laver man brandteknisk di-
mensionering, kommer byggeriet auto-
matisk op i brandklasse 3 eller 4.

– Der er blandt nogle arkitekter en 
vis bekymring for, at det vil lede til mere 
fastlåst arkitektur for byggeri i brand-
klasse 1 og 2, som vi har set det i Norge, 
der har en lignende løsning. Der er dog 
stadig arkitektoniske udfoldelsesmulig-
heder, selvom man følger præaccepte-
rede brandtekniske løsninger, siger Ib 
Bertelsen.

Krav til rådgiverens kompetencer

Uanset om byggeriet lever op til de 
præaccepterede løsninger for sin brand-
klasse eller ej, skal brandrådgiveren have 
kompetencer svarende til bygningens 
brandklasse for at blive certifi ceret.

Der er ingen specielle krav for brand-

klasse 1, mens der for brandklasse 2 kræ-
ves en uddannelse som ingeniør, kon-
struktør, arkitekt eller tilsvarende plus to 
års erfaring fra byggebranchen og et vist 
brandteknisk vidensniveau. For brand-
klasse 3 svarer certifi ceringskravet til en 
Master i brandsikkerhed, og for brand-
klasse 4 er kravene de samme, men blot 
med krav om endnu mere erfaring.

– Man skal dog være opmærksom på, 
at et byggeri, der i løbet af byggefasen 
afviger fra de præaccepterede løsninger, 
kan skifte brandklasse. Det vil kræve en 
ny byggetilladelse og muligvis også nye 
brandrådgivere, advarer Ib Bertelsen og 
tilføjer: 

– Som det ser ud nu, skulle det ikke 
desto mindre blive hurtigere at få en 
byggetilladelse med den nye ordning 
med certifi cerede brandrådgivere.

Både certifi ceringsordningen og BR18 
træder efter hensigten i kraft ved årsskif-
tet, hvorefter der forventes at følge en 
overgangsperiode på to år.
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Brandautomatik udfordrer 
standarden
Standarden udfordrer driftsafdelingerne.

AF SALGSCHEF MARTIN OLSEN

I DS 428-4 afsnit 6 ”Drift og vedligehold” 
står der bla. følgende:
(3) P Brandsikringsautomatik omfat-
tende automatikenheder, temperatur-
følere og røgdetektorer, samt spjæld og 
røgventilatorer, der anvendes til brand 
og røgsikring, skal manuelt afprøves 
mindst en gang årligt. Der skal foreligge 
dokumentation for, at afprøvningen er 
udført.

(5) I forbindelse med ovenstående 
skal der som minimum en gang årligt ud-
føres en samlet kontrol og afprøvning af 
ventilationsanlægget, således at anlæg-
gets kravspecifi kationer dokumenteres 
opfyldt.

Den årlige funktionskontrol af brandsik-
ringsautomatikken omfatter minimum:
•  Brand-, fl amme-, røg- og røgevaku-

eringsspjæld:
•  Funktionstest foretages via testknap 

på brandsikringsautomatik for kon-

trol af signalvej og kontrol af, om alle 
spjæld giver tilbagemelding til brand-
sikringsautomatikken.

•  Alle spjæld inspiceres for kontrol af 
motoren er korrekt fastspændt på 
spjældhus og akslen, spjældpladen 
kan bevæge sig frit og åbner/lukker 
helt ved brandaktivering og ved nor-
maldrift.

I forbindelse med overdragelse af et 
komplet brandsikringsanlæg, bestående 
af brandsikringsautomatik, brandspjæld 
og røgspjæld, blev der ved gennemgang 
af anlægget stillet følgende spørgsmål 
fra en af driftsteknikkerne: ”Og… hvor-
dan skal vi konkret udføre den årlige 
kontrol og afprøvning. Det vil jo kræve 
mindst 2 mand og hvordan vil man have 
vi skal fi nde tid til det, det vil jo tage en 
krig.!? ”

Og med mere en 1000 spjæld, kan 
man godt forstå teknikerens første ind-
skydelse. Lignende bekymring har jeg 
mødt fra andre drift-afdelinger med an-
læg på mere end 1000 spjæld.

Med teknikerens øjne så han opgaven 
planlagt som følgende.
1.  Jeg skal lokaliserer spjældet. og i fl est 

tilfælde tilse spjældene fra en stige, 
eventuelt at nedtage loftplade såfremt 
spjældet ikke er placeret i teknikrum/
skakt.

2.  Jeg skal kontrollerer at motoren sider 
korrekt fastspændt på spjældhus og 
akslen.

3.  Jeg skal aktiverer en funktionstest fra 
brandautomatikken, hvilket betyder 
jeg skal have en kollega til hjælp. Via 
inspektionslemmen kontrollere at 
spjældet kan bevæge sig frit og lukker 
og åbner.

4.  Lukke inspektionslem, ilægge loft-
plade og så videre til næste spjæld.

Teknikeren resonerer, hvis jeg regner 
med 15 min. pr. spjæld x 1000 spjæld, vil 
det for 2 personer svare til 31 dage til at 
udføre servicet på. Og et samlet timefor-
brug på ca. 500 timer.

Teknikerens tanke for planlægning 
af den årlige kontrol, er en rimelig an-
tagelse. Tidsforbruget er nok svær at 
generalisere, grundet bygningers form 
(etager, sektionsinddeling), placeringer 
af spjæld, spjæld tilgængelighed osv., 
men som et gennemsnit nok ok. 

Haltons brandautomatik 
udfordrer denne fremgangsform

Her kommer Halton’s brandsikrings-
automatik ”Haltons SAFE” teknikeren i 
møde idet teknologien bag automatik-
ken og motorerne på Halton’s brand og 
røgspjæld, muliggør et større informa-
tionsniveau, samt betjeningsfunktion 
af det samlede system. Testfunktion 
og statusbillede over samtlige spjæld 
tilknyttet styringen sikrer servicetek-
nikeren et hurtigt samlet overblik over 
anlægget.

Brandsikringsautomatikken (Halton 
SAFE) og kontrolenhederne(SAFE Link) Komplet komponentpakke til spjældsikret system
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kommunikerer med hinanden via en 
Modbus RTU protokol, og betyder at 
serviceteknikeren altid fra brandsikrings-
automatikken ”Haltons SAFE” har over-
blik over samtlige spjælds positioner.

De indbyggede kontaktsæt i moto-
rerne på spjældende, betyder at man for 
en tilbagemelding, fra motorren om den 
enten har nået sin åbne position eller 
sin lukke position, samt på sin vandring 
fra den ene position til den anden, en 
indikering at motoren er i en midtepo-
sition. Dette visualiseres via centralens 
5,7” grafi sk touchskærm. Eller hvis man 
vælger at anvende netværksopkoblings-
muligheden, at kunne se det fra sin PC 
skærm.

Så med Halton Safe Brandsikringsauto-
matik, kan en fremgangsmåde for en test 
være som følger:
1.  jeg lukker samtlige spjæld via en 

brandaktivering på brandsikrings-
automatiksystemet. Jeg kontrollerer 
på brandsikringsautomatiksystemets 
skærm at samtlige spjæld er lukket.

2.  Jeg lokaliserer spjældet. og i fl est til-
fælde tilser spjældene fra en stige, 
eventuelt nedtage loftplade såfremt 
spjældet ikke er placeret i teknikrum/
skakt.

3.  Jeg kontrollerer motoren sidder kor-
rekt fastspændt på spjældhus og aks-
len står i lukket position.

4.  Via inspektionslemmen kontrollerer 
spjældet har bevæget sig frit og er 
lukket.

5.  Lukker inspektionslem, ilægger loft-
plade og så videre til næste spjæld.

6.  Når samtlige spjæld på systemet er 
kontrolleret. Resetter jeg brandak-
tiveringen via en funktion på bran-
dautomatikkens skærm og vender 
tilbage til normaldrift som åbner for 
samtlige spjæld. Jeg kontrollerer via 
brandautomatikkens skærm at samt-
lige spjæld står åbne, samt at ventilati-
onsanlægget starter op.

Dermed kan teknikeren vinge af:
  Inspiceret alle spjæld for kontrol af 

motoren er korrekt fastspændt på 
spjældhus og akslen.

  Inspiceret alle spjæld for kontrol af, 
spjældpladen kan bevæge sig frit og 
åbnerlukker helt ved brandaktivering.

  Inspiceret alle spjæld for kontrol af, 
spjældpladen kan bevæge sig frit og 
åbnerlukker helt ved normaldrift.

  Kontrol af signalvej og kontrol af tilba-
gemelding fra alle spjæld til brandsik-
ringsautomatikken.

Dette betyder at en person kan udføre 
kontrollen. Dermed er der sparet dyr-
bare drift timer på budgettet, såfremt 
man har regnet med 2 personer. Det kan 
ligeledes betyde en relativ kort tilbage-
betalingstid ved implementering af Hal-
ton Safe fremfor en automatik som ikke 
kan betjenes af kun en person.

Intelligent brandstyring Halton 
SAFE

Halton SAFE brandsikringsautomatik kan 
styre op til 200 brandspjæld og røgde-
tektorer. Og en central kan styre op til 
fl ere ventilationsanlæg

Systemet består af en centralenhed 
der kan udvides modulært med Hal-
ton SAFE LINK kontrolenheder, hvortil 
brandspjæld og røgdetektorer er tilslut-
tet. Der kan tilsluttes 1-4 brandspjæld 
og røgdetektorer til én SAFE LINK kon-
trolenhed. Enhedens interne styringslo-
gik styrer de tilsluttede enheder. Brand-
spjæld og røgdetektorer kan grupperes i 
helt op til 15 zoner, så systemet reagerer 
på en brandalarm ved kun at lukke de 
brandspjæld, der er i den berørte brand-
sektion.

Hvert brandspjæld eller SAFE LINK 
kontrolenhed kan også indstilles til 
at fungere som en selvstændig zone. 
Brandspjældene kan automatisk testes 
ugentligt, på et tidspunkt angivet af bru-

geren. Systemet opretter en rapport om 
de gennemførte prøvninger, der angiver 
funktionaliteten af hvert brandspjæld.

Systemet betjenes via en 5,7” grafi sk 
touchskærm, hvorigennem alle nødven-
dige brugerfunktioner kan udføres. Med 
systemets indbyggede netværkskort kan 
styringen via en web-browser betjenes 
fra en ekstern computer.

Nem og overskuelig brugerfl ade 
gør service af anlægget til en leg

Testfunktion og statusbillede over samt-
lige spjæld tilknyttet styringen sikrer ser-
viceteknikeren et hurtigt samlet overblik 
over anlægget.

Centralenheden (Halton Safe) og 
kontrolenhederne(SAFE Link) kommuni-
kerer med hinanden via en Modbus RTU 
protokol, og betyder at serviceteknike-
ren altid fra centralenheden har overblik 
over samtlige spjælds positioner.

Halton Brandspjæld Type FDT

Hurtig overblik over systemet fra skærmbil-
lede på Halton SAFE

Netværksopkobling gør det 
nemt at tilgå Brandsikrings-
automatikken fra ekstern hold
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Brandsikkerheden er 
hullet som en si
Imprex Brandsikring A/S har registreret 40.000 lukninger hos medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S 
i Valby. Registreringen omfatter brandsikring af 27 bygninger med 2000 ansatte. Projektet vidner om, at 
mange håndværkere og byggefirmaer sjusker groft med brandlukningerne.

Imprex Brandsikring A/S har minutiøst 
registeret samtlige 40.000 brandluknin-
ger hos H. Lundbeck i Valby. Ved gen-
nemgangen er eksisterende lukninger 
kontrolleret, ødelagte lukninger repare-
ret og helt nye huller er brandsikret.

Konklusionen af dette store projekt er, 
at danske håndværkere og entreprenø-
rer enten er uvidende om reglerne eller 
de tilsidesætter vigtigheden af brand-
lukningerne. Et overraskende stort antal 
lukninger hos Lundbeck var ikke i orden 
og udgjorde en unødig risiko.

Vores erfaring er, at brandtætningerne 
på vore hospitaler, er hullet som en si. Vi 
har desværre, ved selvsyn, konstateret at 
brandlukningerne ikke overholder lov-
givningen siger Søren Tofte fra Imprex 
Brandsikring.

Nedenstående billede viser med klar 
tydelighed, at brandlukningen er forsøgt 
reetableret, men der er brugt de forkerte 
materialer til udførelsen. Hvis der opstår 
brand ved denne lukning, vil det lyse-
røde skum smelte og udvikle røg. Der-

ved vil brand og røg kunne sprede sig til 
andre sektioner af bygningen. Dette kan 
selvfølgelig have katastrofale følger.

Katastrofen lurer lige om hjørnet, da 
mangelfuld passiv brandsikring øger risi-
koen for, at den aktive brandsikring som 
sprinkler, branddøre etc. ikke kan klare 
opgaven, når der opstår en brand, fast-
slår direktør Søren Tofte, Imprex Brand-
sikring A/S, Brøndby.

I dag er der stor fokus på aktiv brand-
sikring, så som sprinkler, varslingsanlæg 
og branddøre. Den passive del er deri-
mod en helt anden snak. Det skyldes, 
at den enkelte installatør typisk brand-
tætner egne huller, efter installationen 
af rør, kabler og kanaler. At hver enkelt 
installationsfirma lukker efter sig selv, 
vanskeliggør i høj grad en sikker passiv 
brandsikring. Både i forhold til registre-
ring og vedligeholdelse af brandluknin-
gerne.

Kvaliteten af de udførte arbejder og 
anvendte materialer er meget svingende 
og de færreste hospitaler har et samlet, 

opdateret overblik over deres passive 
brandsikring. Derfor tilbyder Imprex 
Brandsikring A/S rådgivning og udfø-
relse af en total gennemgang af hospita-
lerne.

Imprex Brandsikring er specialist i pas-
siv brandsikring og indgår både total-
entrepriser og serviceaftaler, der sikrer 
kunderne en samlet registrering, et totalt 
overblik og løbende, årlige kontroller.

I vores kvalitetssikring er den enkelte 
lukning unik. Alle lukninger registreres 
og mærkes med unikke numre, så vi til 
hver en tid kan identificere hvordan de 
er lukket, hvilken dato det er sket og pla-
cering af lukningen. Alt dette afleveres 
i en lukningsoversigt og tegninger med 
placeringer, siger Søren Tofte.

Passiv brandsikring bør udbydes i en 
selvstændig entreprise til specialfirmaer, 
der kan sikre hospitalerne et samlet over-
blik, en god kvalitet og total dokumenta-
tion. Den får de ikke, når det hele lægges 
ud til mange forskellige installationsfir-
maer.

Et sengeafsnit er placeret under disse lukninger.
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Det er elementært og helt nede på jorden, at den passive 
brandsikring skal være i orden, for at redde menneskeliv. Sik-
kerhedsbranchens fagudvalg passiv brandsikring arbejder i 
øjeblikket med en certificeringsordning, som forhåbentlig er 
færdig til sommer, siger Søren Tofte.

Med en certificeringsordning underlægges det enkelte firma 
en kontrolordning. På den måde vil der være en løbende kon-
trol af udført arbejde, brug af materialer og registrering.

Helle Vilsner er tiltrådt som 
kundechef pr. 1. januar.  
Helle har en fortid i Rockwool og 
arbejdet med brand.

Helles ansvarsområder er at 
styrke vores kunde relationer og 
løfte salget. 

e-mail: helle@imprex.dk

www.imprex.dk
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Den magiske kasse på 
Wilhelmina børnehospital, 
Holland
Universitet Medicinsk Centrum Utrecht 
(Hollandsk: Universitair Medisch Cen-
trum Utrecht) eller UMCU er hovedho-
spitalet i byen Utrecht i Holland. Siden 
grundlæggelsen af hospitalet i 1636 har 
et akademisk hospital eksisteret i mange 
former. Nu om dage består UMC Utrecht 

af det akademiske hospital, medicinsk 
fakultet samt Wilhelmina børnehospital. 
Omkring 10.000 ansatte har deres dag-
lige gang på UMCU, hvilket gør det til et 
af Hollandsk største hospitaler.

For flere år siden startede UMCU et 
program for at forbedre brandsikkerhe-

den i bygningsmassen på UMCU. Et af 
de tiltag, som kom ud af programmet, var 
at forbedre brandsikkerheden i børneaf-
delingen på Wilhelmina børnehospital 
ved at installere et højtryksvandtågean-
læg.

Rick Broere (projektleder for byg-
geprojekter og installationsafdelingen 
på fakultetets service center i UMCU) 
fortæller: ”Startskuddet var at vi sendte 
opgaven i licitation. Her endte vi med at 
vælge Unica (Danfoss Semcos samar-
bejdspartner i Holland). Unica udmær-
kede sig igennem udbudsprocessen ved 
at tage hensyn til den daglige drift på en 
kreativ måde. Den største udfordring i 
projektet var ”hvordan kan vi undgå at 
påvirke driften samtidig med at der in-
stalleres for at forbedre brandsikkerhe-
den?” Ved daglig drift forstås den læge-
lige behandling og patientpleje.

Rick Broere fortsætter: ”Så hvorfor 
vandtågesystemet? Det afføder langt 
færre problemer i forbindelse med instal-
lation og langt færre forstyrrelser for den 
daglige drift. Dertil kommer at der efter 
aktivering af systemet er mindre følge-
skade og hurtigere opstart af driften på 
hospitalet”.

Den magiske kasse gør projektet 
ekstraordinært…

”Unica opfandt konceptet ”den magiske 
kasse” med hvilken den daglige drift blev 
adskilt fra byggeriet. Sikkerhed for bør-
nene og sikkerhed for Unica”. 

”Den magiske kasse er et stillads af-
dækket med plader og udsmykket med 
glade og optimistiske billeder. Kassen 
gav mulighed for, med Unicas servicefolk 
indeni, at installere vandtågesystemet til 
minimal gene for patienter og personale 
på børneafdelingen. Et fremragende 
koncept”. siger Rick Broere

”Vi er meget tilfredse med resultatet. 
UMCU fik et mere brandsikkert Wil-
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helmina børnehospital, alt imens den 
daglige drift kunne fortsætte. Som pro-
jektleder har jeg været minimalt belastet 
i installationsperioden takket være en 
gennemtænkt løsning leveret af Unica 
og Danfoss Semco. Jeg er utrolig stolt 
af slutresultatet. I starten tænkte jeg: 
”hvordan skal vi gøre det her i omgivel-
ser, hvor den daglige drift skal fortsætte? 
Opgaven er blevet løst effektivt og suc-
cesfuldt sammen med Unica, og det gør 
mig meget stolt” slutter Rick Broere. 

Pålidelighed og høj kvalitet med 
et højtryksvandtågesystem

På linje med det avancerede medicinske 
udstyr på et hospital er et højtryksvand-
tågesystem et banebrydende brandsluk-
ningssystem, der giver patienter, perso-
nalet og deres omgivelser den optimale 
beskyttelse.

Sådan virker det: Når vand passerer 
gennem dyserne ved højt tryk, dannes 
der en meget fin tåge, som har en dob-
beltslukkende effekt – den køler hurtigt 
ilden ned og kvæler ilten ved flammerne, 
så ilden undertrykkes, og skader reduce-
res.

Fordelene ved et højtryksvandtågesy-
stem er at det bekæmper brand hurtigt 
og effektivt og har et minimalt vandfor-
brug. Strålevarme hæmmes effektivt 
og systemet beskytter bygningens kon-
struktioner mod skader, idet flammerne 
ikke får mulighed for at brede sig. Takket 
være de ultrasmå vanddråber er syste-
met ikke skadeligt for elektrisk udstyr, 
funktionaliteten ødelægges ikke, og data 
vil fortsat kunne lagres sikkert.

Dertil er systemet en økonomisk løs-
ning. Systemet kræver færre dyser tak-
ket være den optimerede dyseafstand, 
og da der kun vil være behov for én 
pumpeenhed, reduceres installationstid 

og -omkostninger betragteligt. Omkost-
ningerne til vandforsyning reduceres be-
tragteligt som følge af mindre rørsystem, 
reduceret krav på vand fra vandforsynin-
gen, lavere afgifter og ingen eller bety-
deligt mindre vandbeholdere

Slutteligt er der intet behov for sup-
plerende teknologier. højtryksvandtåge 
er den perfekte løsning til brandsikring 
af mere følsomme områder såsom ser-
verrum og arkiver.
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Loftdiffusor til effektiv og 
trækfri luftfordeling
KE Fibertec har løsningen når der skal etableres en effektiv ventilationsløsning på hospitaler, kontorer,  
i skoler og andre komfortmiljøer, der kræver et godt indeklima.

FBS paneler er loftpaneler til diffus venti-
lation, og de er særligt velegnede til rum 
med lav loftshøjde og til renoverings-
opgaver. Det kompakte design kan let 
integreres i bygningen uden at skulle gå 
på hverken pladsmæssig eller æstetisk 

kompromis. Panelerne fås i forskellige 
farver og kan dermed bruges som en del 
af arkitekturen, eller gøres helt diskrete, 
så de går i ét med loftpladerne.

Hele tekstiloverfladen bliver aktivt ud-
nyttet i forbindelse med luftfordelingen, 

hvilket giver meget lave indblæsningsha-
stigheder og dermed en trækfri luftfor-
deling.

Læs mere på fbspanels.com

Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk
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Kvalitet gummikomponenter 
med moderne vakuum teknologi
Størstedelen af de produkter der bliver 
produceret hos Datwyler Pharma Pack-
aging Italy Srl, er mindre gummikompo-
nenter til medicinsk udstyr.

På selskabets produktionsanlæg i 
Montegaldella (VI) er det primært pro-
duktion af gummi dele til sprøjtestempler 
og forseglingshætter til sterile produkter.

Datwyler’s termoformning maski-
ner bruger skrue vakuumteknologi fra 
Busch.

Et vakuumsystem med 4 COBRA 
skrue vakuumpumper, giver en kvalitets 
sikker produktion, da virksomheden kan 
eliminerer forekomsten af luft- og gas-
bobler under støbeprocessen.

Datwyler Pharma Packaging Italy Srl 
er en del af den internationale Datwyler 
Sealing Solution Group, som er ejet af 
Datwyler selskabet.

Datwyler Pharma Packaging Italy Srl 
driver 2 produktionsanlæg I Italien.

På produktionsanlægget i Montegal-
della (VI) fremstilles komponenter som 
propper til blodprøverør, og dele til en-
gangssprøjter. Anlægget beskæftiger 
140 ansatte, og kører døgnet rundt, i 
tremands hold. Fremstillingsprocessen 
omfatter alle led i produktionen, lige 
fra blanding af råvarer, til forberedelse 
af færdige sterile gummi- komponen-
ter, til forsendelse. Datwyler’s kunder 
er teknologiske virksomheder indenfor 
medicinalbranchen, fordelt over hele 
verden.

Det første trin i produktionen, er 
blandingen af gummi, tilsætningsstoffer 
og kemikalier til dannelse af strimler af 
basismaterialet. Sammensætningen af 
basismaterialet afhænger af dens senere 
anvendelse, og kundens specifikationer. 
To produktionslinjer bestående af tolv 
termoformning maskiner, skærer basis-
materialet i mindre stykker automatisk. 
De klippede stykker, bliver derefter pres-
set under vakuum, hvorefter de enkelte 
komponenter bliver stemplet, vulkanise-
ret, afprøvet, vasket og pakket.

Støbeprocessen foregår under højt 
mekanisk tryk, ved temperaturer mel-
lem 175-180°C, og under vakuum ved 1 
mbar (-999 mbar).

Dette vakuumniveau er nødvendigt 
for at udelukke luftbobler fra de færdige 
komponenter, og til at fjerne damp ge-
nereret af både den høje temperatur, og 
tryk.

Støbemaskinerne var oprindeligt ud-
styret med oliesmurte lamelvakuum-
pumper, dette gav dog hurtigt et alvor-
ligt problem. Olien fra vakuumpumpen 
reagerede med dampen fra maskinen, 
denne interaktion forårsagede emulsio-
ner og fedtaflejringer, hvilket endte med 
at ophobe sig i vakuumpumpen.

På grund af disse fedtaflejringer, 
kunne pumpen ikke opnå det krævede 
niveau, og pumpehastighed. Der blev 
afprøvet flere, kostbare muligheder, for 
at holde vakuumpumperne kørende, 
blandt andet via olieskift hver anden 
uge.

I 2009 indgik Datwyler en serviceaf-
tale med Busch, som skulle stå for ser-
vice på deres vakuumudstyr. Efter Busch Gummipropper
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havde undersøgt problemet, præsente-
rede de deres anbefalinger til Datwyler 
servicechef på produktionsanlægget i 
Montegaldella, Alessandro Piccoli.

Deres løsning lød på at udskifte de 
oliesmurte lamelvakuumpumper, med 
tørtløbende skruevakuumpumper fra 
Busch.

Herefter udførte man fl ere tests på 
en COBRA skruevakuumpumpe, for at 
afprøve dens evner under forskellige 
forhold.

Disse vakuumpumper arbejder uden 
drift-væsker i kompressionskammeret, 
det betyder der ingen kontakt er mellem 
den ekstraherede damp og ethvert an-
det medium i vakuumpumpen. Desuden 
arbejder en COBRA vakuumpumpe 
med en driftstemperatur som tillader 
at damp, og andre luftarter kan passe-
rer igennem pumpen uden kondense-
ring. Resultaterne fra de teste der blev 
foretaget, var meget tilfredsstillende, 
så Alessandro Piccoli bestilte 2 COBRA 
vakuumpumper, til at forsyne vakuum til 
en produktionslinje med 6 termoform-
ningsmaskiner.

Begge vakuumpumper fi k påført en 
Panda vakuumbooster.

Denne sammensætning gjorde at va-
kuumsystemet kunne installeres udenfor 
produktionsrummet, og via rørsystemer 
kunne forsyne produktionsmaskinerne.

Et vakuum reservoir sikre at det kræ-
vede vakuumniveau altid er til stede. 

I 2012 blev yderligere 2 lignende sy-
stemer installeret, for at supplerer en 
produktionslinje på op til 12 termoform-
ningsmaskiner.

Alle vakuumenheder er udstyret med 
et fuldautomatisk kontrolsystem, som 
overvåger vakuumniveauet, og samtidig 
kun aktiverer det nødvendige antal vaku-
umpumper, for at matche efterspørgslen 
fra de 12 maskiner.

Det betyder at alle vakuumpumperne, 
kun kører når hele produktionslinjen 
kører, ved maksimal kapacitet. I daglig 
brug, er kun tre COBRA / Panda syste-
mer nødvendig.

For Alessandro Piccoli, hvis mål er at 
have maksimal energieffektivitet i sin 
produktion, er dette endnu et argument 
for at bruge COBRA tørtløbende skrue-

teknologi, i forbindelse med centraliseret 
vakuumforsyning.

Planen for udvidelse af vakuumsy-
stemet, til at omfatte alle 24 termoform-
ningsmaskiner er allerede blevet udfor-
met, og vil blive igangsat inden for kort 
tid.

For Alessandro Piccoli, har Busch løsnin-
gen medført følgende fordele:
•  Ingen reaktion mellem udtrukne damp- 

og drift væsker, på grund af tør skrue 
vakuum teknologi

•  Betydelige energibesparelser, på grund 
af centralisering af vakuumsystemet, 
og automatisk behovsstyring

•  En yderst pålidelig vakuumforsyning
•  Betydelig reducering i vedligeholdelse, 

og derved lavere omkostninger til ser-
vice, reparationer og produktionstop

•  Nem adgang til vakuumsystemet selv -
om maskinerne opererer, vedligehol-
delse muligt under produktionen

•  Ingen støj i produktionsbygningen el-
ler på arbejdsstederne, grunden den 
ekstern placering af den centrale va-
kuum forsyning
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

SIKKERHEDSBELYSNING

Sikkerhedsbelysning
Emergency Light.dk har leveret fl ere central batterier til forskellige institutioner i Danmark – 
herunder el diagrammer for montering til den udførende del, samt indkøring og service.

Teknisk beskrivelse

Central batteriet kan tilsluttes lysrør, 
halogen, samt led lamper ud fra hvilken 
model der vælges og op til 24 udgangs 
kredse, samt op til 64 understationer. 
Max udgangs kredse 1536, som bevir-
ker, at der kan tilsluttes op til 30720 lam-
per. Tilslutning 230volt ac. Batteri spæn-
ding fra 186 til 254 volt dc.

Lead-acid vedligeholdelses fri batte-
rier, som giver en levetid mellem 10-12 
år. Dette er afhængigt af rum temperatur, 
hvor anlægget er placeret.

Isolations klasse 1

Conformity med standarder EN 50171 – 
En 50172 – Din VDE 0108. Systemet er 
modul opbygget. Daglige og årlig tester, 
kontrolleret af mikroprocessor. Blandet 
udgangs kort som kan styre både Exit-
skilte, samt paniklys. Blandet udgangs-

kort som kan styre både Exitskilte, samt 
paniklys. Gruppe overvåget udganskort. 
Enkelt overvåget udgangskort. Overvåg-
ning af isolations modstand på installa-
tion og lamper. Styring af kombinations 
armaturer, eksempelvis gange og trap-
per. Mulighed for Wireless ændring af 
modul adresser. Mulighed for option til 
samarbejde med Building management 
systemer, ved hjælp af modbus TCP.

www server

Mulighed for Ethernet Network tilslut-
ning. Emergency Light.dk har i mange 
år, handlet med Tm Technologie, der 
har været fl ere medarbejdere på kursus 
i polen. Emergency light.dk har fulgt Tm 
Technologie fantastiske udvikling i gen-
nem 10 år, det har været et fremragende 
samarbejde. 

www.emergencylight.dk
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•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

•  Anti bakteriel overfladebehandlig af maskinerne 
(Bio Cote TM, nedsætter bakterievækst med 99,9%).

•  Eneleverandør i Region Nord, Rigshospitalet,  
Århus Universitetshospital m.m).

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

Industrivænget 12 · 7400 Herning · Tlf. 70 23 80 55 · www.waterlogic.dk

ENERGIRENOVERING

Energioptimering 
Hvis man vælger Bomavent og Sinus-
Installation som Teknikhus, sikre man at 
kunden er i centrum samt at man vil op-
leve at der er 1 kontaktperson som føl-
ger projektet fra start til slut, dette gør at 
samspillet mellem de forskellige fag let-
tes, både for kunden og entreprenøren. 
Netop samspillet er vigtigt da mange af 
opgaverne har indfl ydelse på hinanden, 
F.eks ved Energirenoveringer er det 
vigtigt at alle aspekter er vurderet så 
kunden får den rigtige Rådgivning samt 
langsigtet løsning.

Hos Bomavent har vi gennem årene 
udført energirenovering og energiop-
timering for mange forskellige typer 
erhverv, hvad end det har været for sy-
gehuse, skoler, boligforeninger, svøm-
mehaller eller kontorvirksomheder. Vo-
res mangeårige erfaring inden for feltet 
har givet os en stærk teknisk viden og 
ekspertise inden for energioptimering.

Derudover sørger vi for at holde os 
løbende opdaterede med ny viden, da 
energirenovering og energioptimering 
inden for ventilation og klimaanlæg er et 
område i konstant udvikling. Det er vore 
kunders garanti på en langtidssigtet og 
holdbar optimering.

Hos Bomavent projekteres genvin-
dingsanlæg med udgangspunkt i kun-
dens krav til luftskifte. Vi har stort fokus 
på at skabe et godt indeklima og samti-
dig vælge en løsning, der sikrer en stabil 
drift samt energioptimering af anlægget, 
således at de fremtidige driftsomkostnin-
ger bliver minimeret. 

Bomavent og Sinus-Installation har en 
kompetent og stabil medarbejderstab 
med mange års erfaring fra Ventilation og 
El branchen. Vi er teknisk stærke og har 
et højt krav til kvalitet og langsigtede løs-
ningsmodeller. Vi betragter os dermed 
som en yderst kompetent Teknikhus for 

vore kunder, når det drejer sig om kom-
fortventilation og genvindingsanlæg, El, 
ABA, Netværk, Automatik samt VVS.

Bomavent udfører systematisk vedli-
gehold på ventilationsanlæg for at sikre 
en optimal funktion og sikre, at kunden 
får det fulde udbytte af deres ventilati-
onsanlæg.

Anlæg som ikke fungerer optimalt, 
kan medvirker til et dårligere indeklima 
samt større energiforbrug.



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSSERVICE

PERSIENNESYSTEMER

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

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644

Adiatek_57x57.indd   1 23/01/2017   10.08

NETVÆRK

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

PRODUKTIVITET

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

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

Simplify_57x57.indd   1 14/03/2017   08.48



SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Besøg

www.cotedor.dk

KULTUR
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Emergency Light.dk
Sikkerhedsbelysning • LED belysning

Primulavej 29, 8500 Grenaa
Tlf. 22 38 30 25
ana@emergencylight.dk emergencylight.dk

emergencylight.dk

Erfaring giver sikkerhed!


