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SAMMEN PLANLÆGGER 
OG DESIGNER VI 
FREMTIDENS HOSPITALER

I Sweco arbejder vi sammen for at designe fremtidens byer og 
samfund. Og som Europas førende virksomhed indenfor ingeniør- 
og arkitektrådgivning sætter vi barren højt for at kunne løse 
morgendagens udfordringer. Med nysgerrighed som en del af vores 
DNA, internationale kompetencer og anerkendt ekspertise, stræber 
vi efter at forstå vores kunder bedre end nogen anden for altid at 
levere den bedste løsning til ethvert projekt eller udfordring.

Med 15.000 eksperter fordelt over hele Europa samarbejder vi 
på tværs af kontorer og landegrænser - for blandt andet at sikre 
kvalitetshospitaler til gavn for patienter og personale, men også 
rent vand og sanitet til millioner af indbyggere, samt de bedste 
bygningsforhold for mennesker at bo, arbejde og trives i. Sådan 
skaber vi bedst værdi for det enkelte menneske og samfund som 
helhed.

Læs mere på sweco.dk
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BEHOVSSTYRET VENTILATION

Innovativt vavspjæld med 
ultralydsteknologi
Ultralyd er en naturlig teknik, som an-
vendes af bl.a. fl agermus og delfi ner. Det 
er en effektiv måde, når du vil analysere, 
hvad der er omkring dig uden at se eller 
røre ved det. Med vores innovation har 
vi tilpasset ultralydsmetoden, så den kan 
analysere, hvad der sker med luftstrøm-
men i en ventilationskanal. Nøjagtige 
sensorer og intelligente algoritmer giver 
et meget detaljeret billede af luftstrøm-
men ved at undersøge, hvordan lydbøl-
gerne påvirkes af luftens bevægelser.

Innovativt VAV-spjæld med ultralyd 
giver uforlignelige fordele ved en 
lang række anvendelser
FläktGroup OPTIVENT® ULTRA er en 
pålidelig serie med VAV-spjæld, der er 
blevet optimeret med den nyeste, ba-
nebrydende innovation. Med en avan-
ceret luftstrømsanalyse baseret på ul-
tralydsteknologi præsenterer vi nyeste 
generation af behovsstyret ventilation 
(DCV). En milepæl inden for innovation, 
der løser VAV-spjældenes traditionelle 
udfordringer, nemlig støj, turbulens og 
trykfald for luftstrømmen. Med ultra-
lydsteknologien er støvafl ejringer på 
måleblænden ikke længere et problem, 
da der ikke er en måleblænde, nøjag-
tigheden af målingen er i top, ligeledes 
er der heller ikke behov for vedligehol-
delse.

OPTIVENT® ULTRA giver også hånd-
værkere, bygningsejere og byggefi rmaer 
enestående fordele på fl ere plan. De 
traditionelle risici og ulemper ved VAV-
systemer undgås og i stedet får man et 
forenklet design, nemmere installation 
og idriftsættelse, hvilket giver lavere 
livscyklusomkostninger samt en optimal 
luftløsning på et hidtil uset niveau.

Et behovsstyret ventilationssystem 
(DCV) registrerer kortvarige ventilati-
onsbehov og tilpasser sig for at levere 
det, der er behov for – hverken mere el-
ler mindre. Det forudsætter, at både sy-
stemet og komponenterne er nøjagtige 
og fl eksible. OPTIVENT® ULTRA som 
VAV-spjæld passer ind i ethvert DCV-

system, og giver fl ere fordele på kom-
fortsiden.

Behovsstyret ventilation betragtes ge-
nerelt som vejen frem, når miljøbestem-
melser, stigende energipriser og højere 
krav til sundhed og komfort kommer i 
spil. Måder at overvinde problemer med 
traditionelle VAV-spjæld er i fokus og 
er nu adresseret af OPTIVENT® ULTRA 
med ultralydsteknologi. Fordelene er 
klare, hvilket gør det til en interessant 
mulighed i nye installationer.

Lavere energiomkostninger, lavere 
vedligeholdelsesbehov
Som del af et behovsstyret ventilations-
system bidrager OPTIVENT® ULTRA til 
driftsomkostningerne med fornuftige 
tal. Med energipriser, der stiger hele ti-
den, bliver gårsdagens beregning hurtigt 
bedre for hver dag, der går. Men OPTI-
VENT® ULTRA bidrager også i sig selv til 
økonomien på længere sigt:
•  Ved hjælp af ultralyd bliver målingerne 

af luftstrømmen i systemet mere præ-

cise, hvilket betyder, at energikræ-
vende handlinger som ventilation, 
opvarmning og køling stort set kun 
foretages efter behov.

•  Med ultralydsmålingsteknologien er 
der ingen fysisk tryksensor i luftstrøm-
men til at forårsage turbulens og tryk-
fald, hvilket ville kræve en øget venti-
latorkraft.

•  Traditionelle tryksensorer vil med ti-
den opsamle støv. Støvafl ejringerne 
påvirker både nøjagtigheden og tryk-
faldet, hvilket medfører unødvendige 
energiomkostninger. Regelmæssig 

ultralydsteknologi
system, og giver fl ere fordele på kom-

Behovsstyret ventilation betragtes ge-
nerelt som vejen frem, når miljøbestem-
melser, stigende energipriser og højere 
krav til sundhed og komfort kommer i 
spil. Måder at overvinde problemer med 

Optivent® Ultra med avanceret luftfl ows-
analyse er en unik løsning til krævende 
ventilation

Fordele over traditionel teknologi mod VAV spjæld med Ultrasound i et 
behovsstyret ventilationssystem

OPTIVENT® ULTRA slår traditionelle VAV-spjæld på en række vigtige punkter.

AF JESPER HOFMANN LARSEN
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BEHOVSSTYRET VENTILATION

rengøring er nødvendigt for at undgå 
dette. Uden fysiske sensorer nedbrin-
ger ultralyd også vedligeholdelsesom-
kostningerne. (Og ultralydssensorerne 
påvirkes slet ikke af, at kanalerne fejes 
som led i den regelmæssige rengø-
ring)

”Vi har i FläktGroup længe været op-
mærksomme på udfordringerne forbun-
det med udstyr til behovsstyret venti-
lation, siger Timo Kaasalainen, Global 
Product Manager i FläktGroup Finland.

Udviklingen af OPTIVENT® ULTRA 
involverede omhyggelig overvejelse og 
analyse af kritikken rettet mod DCV-
teknologien og relaterede komponenter 
samt de aktive forsøg på at søge løs-
ninger på både kendte og potentielle 
problemer. Den største udfordring for 
alle var imidlertid at fi nde en måde at 
udnytte ultralydsteknologien fuldt ud. 
I betragtning af den store indsats i pro-
duktudvikling er det endelige resultat 
overraskende simpelt.

Men det er faktisk typisk for store in-
novationer: Når alle elementer falder på 
plads, er den komplekse teknologi helt 
”skjult” bag en ekstremt enkel facade. At 
komme dertil kræver dog at man styrer 
fri af en række faldgruber”.

Støv: Støvpartikler indeholdt i luften 
kan påvirke luftmålinger ved anvendelse 
af konventionelle målemetoder.
Energieffektivitet: OPTIVENT® ULTRA 
udfører luftmålinger uden trykfald. Dette 
sikrer, sammen med en høj nøjagtighed i 
målingen, en luftstrøm, der er helt nøj-
agtig – og dermed optimerer systemets 
energieffektivitet.
Bredt luftstrømsområde: OPTIVENT®

ULTRA arbejder i området 0,5 – 15 m/s. 
(størrelse Ø100 – Ø315) eller 0,5 – 13 
m/s (størrelse Ø400 – Ø630).
Nøjagtighed og anvendelighed, der 
ikke kompromitteres af forstyrrel-
ser: OPTIVENT® ULTRA kræver ingen 
respektafstande fra forstyrrelser, som 
f.eks. kanalbøjninger, for at give præcise 
målinger. Dette hjælper meget med ud-
formningen af   kanalsystemet og lokalise-
ring af udstyret.
Enkelhed og pålidelighed: Let at 
designe, installere, kommissionere og 
bruge. Ingen mekanisk bevægelige dele. 
Takket være dette er OPTIVENT® ULTRA 
let at vedligeholde og betjene uden at 
ændre strømningsområdet.
Dataoverførsel- og behandling: OP-
TIVENT® ULTRA leveres med Modbus 
som standard.

Ultralydsteknologi er overraskende 
let at bruge: En sender afsender et sig-
nal til to modtagere på den modsatte side 
af kanalen. Signalet forlader senderen i 
en vinkel på 90 grader på luftstrømmen, 
hvilket får signalet til at bøje. Denne bøj-
ning har en næsten lineær sammenhæng 
med lufthastigheden.

Dette betyder, at lufthastigheden og 
dermed også luftmængden kan bestem-
mes ved at måle faseskiftet mellem de 
to modtagere. Det faktum, at signalet 

bevæger sig over hele kanalen elimine-
rer muligheden for interferens fra kilder 
som bøjninger eller T-stykker i kanalsy-
stemet.

Du kan regne med besparelser med 
OPTIVENT® ULTRA
Et system for behovsstyret ventilation, 
der er baseret på OPTIVENT® ULTRA, er 
et godt valg, der bliver endnu bedre, når 
man tager højde for fordelene ved ultra-
lyd.

Livscyklusomkostningerne siger det 
hele. Når du indregner alle omkostnin-
ger i løbet af et VAV-spjælds levetid, er 
OPTIVENT® ULTRA i en klasse for sig 
selv: Sammenlignet med et simpelt, tra-
ditionelt VAV-spjæld er der kun en lille 
ulempe i form af prisen, som snart ud-

Gældende når spjældplade er > 30% åben. Anbefalet maks. lufthastighed med kortere sik-
kerhedsafstand end 2 x d er 8 m/s. Med str. Ø500 og Ø630 bør sikkerhedsafstand mindst 
være 2 x D. For at opnå de nøjagtigheder, som er angivet i tabellen, skal installationspara-
meteren opsættes i henhold til de særskilte idriftsætningsanvisninger.

Eksempel på bolig og rummuligheder

Ultralydsteknologi bruges til at måle luft-
strømmen. Jo større luftstrømmen er, desto 
større er faseskiftet.
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PRODUCTIVITY

Efficiency 
at the push 
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

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

Secure 
lock

Efficient 
operation

Reduced 
accident risk

Fascinating 
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic 
rubber

Polyamide Polyurethane, 
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity 
according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

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

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless 
transport

Reduced 
accident risk

Automatic 
alignment

User-friendly 
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane, 

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height 205 to 245 mm

Offset 50 to 54 mm

Suitable for 
wheel sizes Ø 160 to 200 mm

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

Wheel name Maxtech conductive

Wheel centre Polyamide

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

Bearing Precision ball bearing, stainless steel

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

Also available as a smart version with 
less material thickness for reduced capacities.
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Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

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

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

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

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

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

TEKNOLOGI: I BRUG:

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

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

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

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

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

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

BEHOVSSTYRET VENTILATION

lignes ved hjælp af de enestående drifts-
omkostninger.

Tjekliste – klar og enkel
•  Bestem den minimale luftmængde til 

rum baseret på det forventede niveau 
for luftkvalitet, for eksempel 10 l/s pr. 
person (den bedste kategori 1, DS-
447:2013) eller 0,5 (l / s)/m² (i hen-

hold til den forventede personbelast-
ning).

•  Bestem den maksimale luftstrøm for 
rummet baseret på kølebehovet.

•  Kontroller og registrér de rum- og zo-
nespecifi kke minimums og maksimum 
luftmængder.

•  Design af tilluft- og fraluftkanalerne (fx 
med MagiCad) på basis af maksimal-

hastigheden, f.eks. 4 m/s og vælg den 
samme kanalstørrelse.

•  Brug lave kanalhastigheder til reduk-
tion af trykfald, energibesparelser, 
fl eksibilitet mhp. fremtidige ændrin-
ger, lavt lydniveau og nem omlæg-
ning/justering af kanalarbejdet.

•  Udlæg kanalsystemet så symmetrisk 
som muligt. Hvis asymmetri ikke kan 
undgås, skal du bruge en trykregulator 
(EMPA).

•  Design din OPTIVENT® ULTRA: Match 
størrelsen til kanalen luftstrøm fra 0,5 
– 15 m/s (størrelser Ø100 – Ø315) el-
ler luftstrøm 0,5 – 13 m/s (størrelser 
Ø400 – Ø630).

Med en succesfuld introduktion af OPTI-
VENT® ULTRA, har vi bl.a. på det fi nske 
marked solgt 1.200 Optivent Ultra enhe-
der på et projekt til Kainua Central Hos-
pital i det nordlige Finland Kajaani, der vil 
stå færdigt i 2021.

For mere information om OPTIVENT®

ULTRA, kontakt venligst:
FläktGroup Danmark
Produktansvarlig: Applikationsingeniør 
M.Sc. Jesper Hofmann Larsen
T: 7022 2622



En af Danmarks førende teknik- og anlægsentreprenører  

Vi sikrer samlet systemansvar og projektstyring
I Wicotec Kirkebjerg tilbyder vi hospitalerne totale systemløsninger og kan kombinere alle 
nødvendige tekniske kompetencer tværfagligt, så I kun skal henvende jer ét sted. Vi er 
med hele vejen fra projektering, udførelse af entrepriser og efterfølgende servicearbejder.

Følg os på LinkedIn og se mere på wk.dk
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VENTILATION

Ventilationskanaler er 
fyldt med støv skimmel 
og bakterier
Ventirens oplever mange beskidte ventilationsanlæg, der er delvist stoppet til. En rensning giver mindre 
energiforbrug og et bedre indeklima, så det er en god investering, siger direktør Klaus Kikkenborg

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Landet er fyldt med mere eller mindre 
tilstoppede ventilationsanlæg. I mange 
virksomheder, kontorer, private boliger, 
etageboliger, sygehuse, institutioner, 
offshore installationer og skibe er venti-
lationskanaler aldrig blevet rengjort ind-
vendigt.

Snavsede ventilationsanlæg og kana-
ler kan i værste fald få ventilationsanlæg-
get til at virke modsat hensigten og de 
giver et dårligt indeklima. Rengøringen 
bliver forsømt, fordi man i det daglige 
ikke er bevidst om problemet, mener 
han.

Er der meget støv og snavs i armaturer 
og kanaler kan resultatet være et dårligt 
indeklima med øget risiko for allergi, ho-
vedpine og træthed. Det kan skabe mere 
støv og CO2 i indeluften, en forhøjet 
temperatur indendøre og større luftfug-
tighed, så skimmelsvampe bedre trives.

Alle disse problemer kan undgås ved 
en effektiv rengøring af ventilationska-
naler og armaturer med års mellemrum. 
Det giver også en forlænget levetid på 
selve ventilationsanlægget og minimerer 
driftsomkostningerne.

Ventirens er specialiseret i rengøring 
af ventilationsanlæg og kanaler, service-
rer aggregater både on- og offshore i 
Danmark og udlandet. Klaus Kikkenborg 
overtog virksomheden 1. august 2018 

fra Jan Pedersen der havde drevet virk-
somheden i næsten 30 år og stadig er 
tilknyttet firmaet.

– Offshore udfører vi servicecheck på 
HVAC-anlæg og på brand og gasspjæld. 
Det gør vi faktisk over hele verden og 
står nu klar til en opgave i Ghana, men vi 
er også i Ægypten og Qatar. Vi opererer 
dog hovedsagelig i den danske offshore 
sektor.

Vi renser med roterende børster og 
trykluft alt efter hvor galt det står til. Tryk-
luft bruges typisk i mindre rør, hvor der 
virkelig er beskidt. Vores specialudstyr 
suger vakuum og når vi renser, så sætter 
vi poser på, så vi har fuldstændig styr på 
og kan opsamle al støvet.

Et overset, men stort problem

– De opgaver vi har for sygehusene, 
er primært servicering af fancoils samt 
rengøring af køleanlæg, ventilationska-
naler og rør. Det er ofte et problem, at 
man ikke opdager tilstopningen indtil det 
øjeblik, hvor ventilation er borte. Ofte er 
ventilerne stoppet helt til og kan hverken 
blæse eller suge luft.

Typisk ringer de, når de har et pro-
blem, så har de måske et samarbejde 
med en ventilationsentreprenør, der er 
ude at besigtige installationen og der-
efter kontakter os. Vi arbejder sammen 
med stort set samtlige ventilationsentre-
prenører.

Det er ikke noget mange tænker, men 
ventilationen skal kører døgnet rundt og 
der er masser af støv i luften uanset hvor 
godt man gør rent. På sygehuse, hvor 
der kommer mange mennesker, skiftes 
sengetøj osv., sætter støvet sig i ventila-
tionen.
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VENTILATION

Det ser faktisk slemt ud næsten hver 
eneste gang vi kommer ud, det er et pro-
blem som man ikke har været ret meget 
opmærksom på, fordi de fl este både pri-
vate og virksomheder skifter fi ltre i venti-
lationsanlægget med jævne mellemrum.

Når de har gjort det, tror de at alt er 
i orden, men problemet er, at ude ved 
armaturerne kan der sætte sig snavs og 
støv i rør og kanaler hele vejen op til ag-
gregatet.

Ventilationen inde i et bruserum ud-
sætter støvet for megen fugt og binder 
det på en stærkere måde inde i armaturer 
og kanaler. Der vil det være oplagt at an-
vende trykluft for at få renset en sådanne 
kanaler.

Billeddokumentation der virker

Andre steder er vi i mere direkte kontakt 
med sygehusvæsnet. Når vi er ude, tager 
vi billeder for at dokumentere effekten af 
rengøringen. Når de ser billederne, bli-
ver de fl este virkelig overraskede, hvor 
beskidte anlæggene kan været indven-
digt, siger Klaus Kikkenborg.

– Derefter begynder de at overveje 
at få gjort noget ved problemet. Vi ser 
anlæg, der aldrig har været rengjort. Det 
er enorme mængder luft der bliver ført 
gennem kanalerne som afl ejrer støv og 
til sidst virker ventilationsanlægget stort 
set ikke.

Typisk starter støvsamlingen ved ar-
maturet, hvor luften suges ud. Der hober 
støvet sig stille og roligt op, så luftgen-
nemstrømningen bliver nedsat. Derefter 
sætter det sig længere og længere inde i 
selve rørsystemerne.

Vi har set tilfælde, hvor ventiler og 
armaturer har været fuldstændigt lukket 
til. Det kan være sygehuse og erhverv og 
private. Problemet eksisterer alle steder.

Bør nok renses hvert tredje år

Hvor hyppigt et ventilationsanlæg bør 
renses er meget individuelt, mener han, 
men på hospitaler kan man lave et lille el-
ler stort check på tilstanden hvert tredje 
år og se, hvor galt det står til: Når vi kører 
offshore, renser vi hvert tredje år. Det er 
nok mest sammenligneligt med hospita-
lerne, fordi man i denne branche også 
kører 24/7 med ventilationen.

Ventilationen er ude af drift under 
rensning, men vi har et spærresystem, så 
vi kan afskære nogle sektioner og rense 
dem som en del af et større ventilations-
anlæg. Typisk er det store ventilationsan-
læg på sygehuse, som betjener mange 

områder, så der vil vi afspærre og rense 
en sektion ad gangen.

Store driftsbesparelser

Der er store besparelser at hente. Når 
ventilationen ikke kan føre luften gen-
nem armaturerne, bruges en masse 
energi på ingenting. Der laves en masse 
tryk uden fl ow. På et anlæg der kører 
24/7 er det omkostninger, man let kunne 
have sparet, siger Klaus Kikkenborg.

– Jeg ved ikke om ventilationsentre-
prenørerne generelt har været for dår-
lige til at fortælle om rengøring. Jeg har 
været projektleder i 18 år og vores kun-
der havde aldrig tænkt over det før de 
stod med problemet og kunne mærke 
manglen på ventilation.

Vi tilrettelægger arbejdet efter hospi-
talernes drift. Typisk er der områder, der 
er booket hele tiden, så starter vi enten 
før eller efter normal arbejdstid. Det til-
rettelægger vi sammen, så vi ikke bare 
går ind og lukker rum ned.

Skimmel og svampesporer

Man kan ikke sætte nok pris på et ordent-
ligt indeklima. Vi har på en virksomhed i 
Odense i samarbejde med et ingeniør-
fi rma udtaget skimmelprøver, hvor der 
er konstateret skimmel i ventilationen og 
virksomheden havde en syg medarbej-
der. Da vi havde renset viste prøverne 
ingen spor af skimmel.

Vi ved, at svampesporer bliver blæst 
rundt og cirkulere i systemet. De sætter 
sig i udsugningen, men typisk er genvin-
dingsvekslerne ikke 100 pct. tætte i for-
hold til indblæsningsluften, så risikoen 
for at overføre fra udsugning til indblæs-
ning er til stede og så kører sporerne 
rundt i systemet.

Ventirens har stor erfaring

Ventilation er komplicerede installatio-
ner med mange forskellige komponen-
ter i, så man skal vide, hvordan man skal 
rense dem.

Vores force er, at vi har arbejdet i så 
mange år og har stor erfaring omkring 
det. Vi sætter også inspektionslemme på 
kanalerne og se direkte ind i rørene.

Typisk er der også en del skimmel og 
bakterier i snavset, så her samarbejder vi 
med et ingeniørfi rma der kan tage prøver 
før og efter en rensning som dokumenta-
tion. Vi kan tage billeder før og efter en 
rengøring og sende dem til de ansvar-
lige. De svarer typisk tilbage, at det er 

helt utroligt så stor en forskel der er. Der 
er slet ingen tvivl om, at de kan mærke 
forbedringen. Vi satser på at komme 
mere ind på sygehusene og udbrede 
kendskabet til problemet.

Der er så mange snavsede ventilati-
onskanaler, så vi vil gerne hjælpe med 
at løse det problem, siger Klaus Kikken-
borg.

Direktør Klaus Kikkenborg
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HYGIEJNE

Superkluden der kan 
eliminere bakterier
Handy Transportvogne i Kolding udvider sine aktiviteter for at højne hygiejnen på hospitalerne med et nyt 
produkt, Supertowel, der kan dræbe bakterier på overflader som kluden føres hen over uden antibiotika og 
miljøbelastende kemi. Kluden er således mere effektiv til at rengøre hænder end traditionel vask med vand 
og sæbe

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Metalvirksomheden, Handy Transport-
vogne, i Kolding har fået eneret til at 
sælge en innovativ, antibakteriel mikrofi-
berklud ”Supertowel” til landets hospita-
ler. Kluden kan fjerne bakterier mere ef-
fektivt end håndvask med vand og sæbe, 
viser forsøg gennemført i samarbejde 
med engelsk universitet.

Der er ingen sæbe i kluden, så bak-
terierne dræbes ved hjælp af den anti-
mikrobielle behandling på kluden. Su-
pertowel skal være fugtig under brug. 
Testforsøg viser, at den fjerner godt 99 
pct. af bakterierne fra huden hurtigt og 
effektivt uden gift og kemi.

Den antimikrobielle behandling har in-
gen skadelig effekt ved tæt kontakt med 
huden. Teknologien har for at forhindre 
bakteriebelægninger forsøgsvis og med 
gode resultater været anvendt til at be-
handle implantater, der efterfølgende er 
blevet indopereret i mennesker. Kluden 
er primært udviklet til brug i nødsituatio-
ner i u-lande.

Kluden kan dog også anvendes til 
personlig hygiejne og til generelt at 
hæve hygiejnen ved rengøring i sund-
hedsvæsnet, mener Handy Transport-

vogne, der i Danmark leverer inventar 
og udstyr i blandt andet rustfrit stål til 
hospitalerne.

– Den kan bruges til generel hygiejne 
og det er noget mere behageligt og vær-
digt, at blive vasket med denne fremfor 
en skumklud. Der er strenge krav til ren-
gøring og hygiejne, men der er ikke no-
gen grænser for, hvad den kan anvendes 
til inden for hygiejne, siger dir. Henrik 
Sig.

– I dag bruger hospitalerne engangs-
servietter og skumklude, der genererer 
ufatteligt meget affald. Ved at bruge 
mikrofiberkluden skabes langt mindre 

affald og der bliver udledt færre sæbere-
ster, så miljøet forbedres,

Kluden kan gøre en stor forskel. Den 
er hudvenlig og kan med fordel bruges 
af dem, der har allergi. I stedet for en pla-
stiksvamp kan patienterne blive vasket 
med en almindelig og meget blød vaske-
klud, siger Henrik Sig, hvis hustru, Trine 
Sig, står bag firmaet, Real Relief, der har 
udviklet Supertowel og sælger den inter-
nationalt.

Kluden kan på grund af den antimi-
krobielle behandling vaskes ved lavere 
temperaturer og uden brug af klor eller 
andre desinfektionsmidler, den er gen-

OM HANDY TRANSPORTVOGNE

Handy Transportvogne A/S har siden 1949 udviklet og produceret udstyr til intern transport, opbevaring og håndtering i bl.a. 
industrien, sundhedssektoren og fødevarebranchen – herunder palleløftere, sækkevogne, lagervogne, etagevogne og rulle
containere.

Virksomheden er specialiseret i kundetilpassede løsninger, der understøtter effektive arbejdsgange, og tilbyder desuden et stort 
program af katalogvarer direkte fra lager. Med henblik på konkurrencedygtig fremstilling i enhver mængde har Handy både 
produktion i Danmark, Baltikum og Asien, hvor man fremstiller de fleste typer stål.
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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

HYGIEJNE

anvendelig og kan bortskaffes som al-
mindelige tekstiler, så omkostningerne 
er lave.

Dokumentation for effektiviteten

The American Journal of Tropical Medi-
cine and Hygiene (ASTMH) har netop 
publiceret en test af den antibakterielle 
klud, som er udført af det engelske uni-
versitet, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM).

Supertowel markedsføres som et pro-
dukt til håndvask i katastrofeområder og 
her konkluderer man, at kluden udgør et 
reelt alternativ til håndvask med vand og 
sæbe i blandt andet humanitære nødsi-
tuationer, hvor der er stærkt begrænset 
adgang til vand og sæbe.

Håndvask med vand og sæbe anses in-
ternationalt som den nemmeste og billig-
ste sygdomsforbyggende foranstaltning, 
idet effektiv håndvask blandt andet kan 
reducere diarré-baserede sygdomme 
med op til 47 procent, påpeger han.

I et forsøg med to grupper på hver 16 
forsøgspersoner viste Supertowel sig 
trods et meget lille vandforbrug at være 
mere effektiv til at fjerne bakterier (non-
patogen E. coli) end traditionel håndvask 
med vand og sæbe.

Forsøgspersonernes hænder blev infi -
ceret med nonpatogen E. coli bakterier, 

hvorefter de i et tilfældigt udvalgt møn-
ster skulle rengøre hænderne med tra-
ditionel håndvask med vand og sæbe og 
med Supertowel.

Supertowel viste sig mere effektiv til 
af fjerne colibakterier fra hænderne end 
håndvask. Der blev brugt mindre vand, 
kluden havde en høj accept og blev fore-
trukket. Supertowel har potentialet til at 
være et effektivt håndrensende produkt i 
humanitære kriser, konkluderer LSHTM.

Det fremgår af produktbeskrivelsen, 
at den antimikrobielle behandling af pro-
totyperne består af silica, nitrogen og 
kulstof. Supertowel indeholder hverken 
skadelige eller farlige kemikalier eller 
antibiotika, der kan skade patienter, per-
sonale eller miljøet.

De nævnte stoffer, der bruges til at 
fremstille Supertowels bakteriedræ-
bende egenskaber er permanent forank-
ret til fi brene i kluden og frigives således 
ikke fra mikrofi brene under brug eller 
vask.

Store perspektiver i 
sundhedssektoren

– Supertowel skal kun vaskes ved 30 gra-
der, hvilket er omkostningsbesparende. 
Vi er allerede på hospitalerne med vores 
hygiejniske løsninger, så at tage Super-
towel ind i vores sortiment er en natur-

lig forlængelse af vores aktiviteter, siger 
Henrik Sig.

– Vi har taget stilling til, at vi vil ar-
bejde for at passe bedre på miljøet. Der 
anvendes ingen kemikalier eller sæbe til 
desinfektionen, så i sidste ende skåner vi 
grundvandet for fremmede stoffer. Lan-
ceringen er endnu så ny, at kun få hospi-
taler er blevet kontaktet.

Mine forventninger er, at hospitalerne 
godt kan se ideen og perspektiverne 
med Supertowel og begynde at anvende 
produktet. Prisen bliver afhængig af 
mængden, men vil blive meget overkom-
melig og kludene er stærke og kan holde 
til at blive brugt til patienter og rengøring 
i længere tid, siger Henrik Sig.

SUPERTOWEL

– mikrofi berklud med en permanet 
antimikrobiel behandling, som holder 
kluden bakteriefri.

Supertowel er god til rengøring fordi 
kluden:
• opsamler bakterier og skidt
• er selvdesinfi cerende
• er smudsafvisende
• er genanvendelig og vaskbar
• er langtidsholdbar og miljøvenlig
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Automatik og robotter gavner 
kvalitet og arbejdsmiljø i 
hospitalets Sterilcentral
Med ombygningen af den urene del af Regionshospitalet Viborgs Sterilcentral har Operation og Intensiv 
taget hul på første del af en større ombygning og ændring, som skal øge kvalitet og effektivitet og gavne 
arbejdsmiljøet.

I første omgang er indleveringen – den 
urene del af sterilcentralen – blevet byg-
get om, så den matcher nutidens behov 
og arbejdsgange. Fem nye vaskemaski-
ner er blevet installeret og robotter kom-
met til, så Sterilcentralen nu har kapacitet 
til at modtage og forbehandle instrumen-
ter fra hele hospitalet. Tidligere er en del 
af instrumenterne blevet forbehandlet 
ude i de enkelte klinikker og afsnit.

– Ombygningen betyder først og 
fremmest et kvalitetsløft, fordi vi nu får 
samlet al forbehandling af instrumen-
ter til alt fra underlivsundersøgelser og 
kejsersnit til knæoperationer, fortæller 
oversygeplejerske Leni Abrahamsen fra 
Operation og Intensiv, som sterilcentra-
len er en del af.

Gavner arbejdsmiljøet

Samtidig vil ombygningen dog også 
gavne arbejdsmiljøet i sterilcentralen, 
fortæller afdelingssygeplejerske Karina 
Vestergaard Jensen. I forbindelse med 

ombygningen er en del af opgaverne 
nemlig blevet automatiseret og robottek-
nologi kommet til.

– På den måde kan vi undgå rigtig 
mange tunge løft, gentagne bevægelser 
og vrid i kroppen. Og det betyder samti-
dig, at vores dygtige medarbejdere kan 
bruge tiden og kræfterne på de speciali-
serede opgaver frem for simple opgaver 
med at fl ytte rundt på instrumenterne, 
siger Karina Vestergaard Jensen.

Den nye teknologi resulterer ikke i 
færre hænder i Sterilcentral. I stedet 
er centralens kapacitet og opgavefl ow 
udvidet, så de specialiserede medarbej-
dere kan koncentrere sig om at efterse, 
sterilisere og vedligeholde de 37.000 
instrumenter, der er i cirkulation mellem 
sterilcentralen, operationsgangen og ho-
spitalets øvrige afdelinger.

Mere ombygning forude

Sterilcentralen er en central aktør på Re-
gionshospitalet Viborg og servicerer om-

kring 20 afdelinger og afsnit. Derfor sker 
en ombygning og ændring af sterilfl owet 
med tungen lige i munden, fortæller Leni 
Abrahamsen.

– Sterilcentralen er afgørende for 
både patienter og kolleger i hele huset. 
Derfor har vi lagt stor vægt på at kunne 
opretholde driften under ombygning og 
på at få lavet en god løsning med et sik-
kert fl ow og hurtig genbehandlingstid, 
siger Leni Abrahamsen.

Ombygningen og ændringerne af ste-
rilkonceptet sker gradvist. Efter ombyg-
ningen af den urene del er hospitalet nu i 
gang med at planlægge og søge midler til 
ombygningen af den del af sterilcentra-
len, hvor instrumenterne steriliseres og 
pakkes. Håbet er, at hele ombygningen 
kan være afsluttet i 2021. Til den tid vil 
også det nye sterilkoncept være fuldt ud-
rullet. Det betyder blandt andet, at ope-
rationsstuerne i det nye akutcenter vil 
blive forsynet med rene instrumenter via 
et såkaldt case cart-system, hvor vogne 
med henholdsvis rene og urene instru-
menter transporteres til og fra Sterilcen-
tralen. Det vil give endnu et løft til både 
kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger

Oversygeplejerske Leni Abrahamsen, 
Operation og Intensiv, tlf. 2119 1304

Robotter og automatik er blevet en del af 
hverdagen på sterilcentralen på Regionsho-
spitalet Viborg efter ombygning.
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Regions-
hospitalet Viborg
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Døgnrytmelys i praksis

Nyt belysningsanlæg på psykiatrien i 
Skejby, baseret på pilotprojekt på Aarhus 
Universitetshospital Risskov indikerer, at 
patienter med psykiske lidelser har gavn 
af en belysning, som understøtter døgn-
rytmen. Såvel patienter som personale 
oplever en større ro på afdelingen og en 
positiv indvirkning på nattesøvnen.

Human Centric Lighting og dynamisk 
døgnrytmelys er begreber som i dag 
anvendes om belysningssystemer, som 
påvirker og/eller justere menneskers 
døgnrytme og forbedre vores trivsel og 
produktivitet.

På flere forskellige offentlige institu-
tioner skal belysningen leve op til krav 
om fleksibilitet, nem betjening, lavt ener-

giforbrug, enkel vedligeholdelse og en 
fornuftig pris.

Flere parametre peger på, at ældre, 
demente og patienter med psykiske li-
delser er særligt følsomme over for ly-
sets indvirkning på døgnrytmen, hvilket 
gør implementering af døgnrytmelys for 
denne gruppe særlig oplagt. Samtidig er 
det vigtigt at være forsigtige med, hvil-
ken belysning i forvejen sårbare menne-
sker udsættes for.

Disse ovenstående overvejelser har 
blandt andet dannet grundlag for et pi-
lotprojekt med dynamisk døgnrytmelys 
i Risskov. Efterfølgende er erfaringerne 
herfra anvendt på flere afdelinger på Aar-
hus Universitetshospital i Skejby. Forud 
for dette er udført et Pilotprojektet på 
det nu lukkede Universitetshospital i Ris-
skov, hvor der blev etableret dynamisk 
døgnrytmelys på hospitalets Afdeling Q2 
(en lukket psykiatrisk afdeling for voksne 
med forskellige psykiske lidelser).

Belysningsprincipper

Pilotprojektet i Risskov gik i udgangs-
punktet ud på at nedbringe brug af tvang 
over for patienter bl.a. ved at skabe et 
roligt belysningsmiljø, der understøtter 
de biologiske mekanismer i den men-
neskelige døgnrytme. En unik ting ved 
dette projekt er den tværfaglige tilgang, 

hvor en styregruppe på ca. 20 personer, 
bestående af læger, plejere, husets tekni-
kere og ledere, har alle bidraget med de-
res tanker og input i forhold til dynamisk 
belysning. Styregruppen har deltaget i 
processen fra start til slut. Ud fra disse 
input har projektleder Inger Erhardtsen, 
udarbejdet en fleksibel strategi for belys-
ning og styring, som giver mulighed for, 
at armaturer og styring kan tilpasses og 
ændres, både i forhold til den viden, der 
er tilgængelig i dag, og ikke mindst efter 
den forskning, der genereres i dette og 
andre projekter i fremtiden. Gennem 
hele processen har styregruppens fokus 
været at skabe optimale forhold for både 
patienter og personale. Derfor har både 
kliniske, el-tekniske, sikkerhedsmæssige 
krav været prioriteret, ligesom krav i rela-
tion til oplevelse og perception har haft 
høj prioriteret.

Dynamiske døgnrytmelys på Q2

Det lys, der primært stimulerer vores na-
turlige døgnrytme, er dagslyset. Da det 
naturlige tilskud fra dagslyset er godt, 
har der generelt ikke været grund til at 
supplere den eksisterende grundbe-
lysning i dagtimerne. Fokus har derfor 
været at optimere belysningen i aften og 
nattetimerne. Derfor er det dynamiske 
døgnrytmelys etableret som et supple-

Figur 1: Døgnrytmelys på sengestue dag, aften, nat

AF INGER ERHARDTSEN,  

SENIOR LIGHTING ENGINEER,  

ÅF BUILDINGS DENMARK OG  

WERNER OSTERHAUS, PROFESSOR, 

AARHUS UNIVERSITET
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rende belysningsanlæg, der i udvalgte 
områder overstyrer den eksisterende be-
lysning om aftenen og natten. Denne har 
ligeledes bevirket at prisen på anlægget 
har kunnet holdes nede og energiforbru-
get på den samlede belysningen er ikke 
højere end den normale energiramme. 

Den forholdsvis lave etableringspris, 
gav også råderum for udvikling af flere 
sansevogne, som ud over dynamisk lys 
og farveterapi, kan anvende videopro-
jektor med mulighed for morgenvæk-
ning med film samt visning af beroli-
gende film (kategoriseret efter farver og 
stemninger) i løbet af døgnet. Sansevog-
nene er et supplement til behandlingen, 
som giver mulighed for at give særlige 
lav-stimuli til f.eks. urolige patienter med 
behov for dette.

I vagtstuer er der placeret et centralt 
styrepanel, hvor personalet nemt og en-
kelt kan vælge lyssætningen i hvert en-
kelt rum eller område. Der kan vælges 
mellem fire lyssætninger:
•  Almindelig belysning – lyset virker 

som almindelig almen belysning (in-
gen styring)

•  Dynamisk døgnrytmelys – helt uden 
lys fra det blå område af det synlige 
spektrum

•  Dynamisk døgnrytmelys – med en 
smule lys i bølgelængder fra det blå 
område

•  Dynamisk døgnrytmelys – hvidt lys 
med mulighed for at vælge farvetem-
peratur (kelvin change)

Udover de fire lyssætninger er der mu-
lighed for at vælge morgenvækning med 
lys.

Den tekniske løsning:

For at tilpasse lyset til den menneske-
lige opfattelse og fortolkning af det, vi 
ser (perception), er der i projektet ho-
vedsageligt anvendt belysning af verti-
kale vægflader med wallwasher. I rum 
uden frie vægflader til rådighed, er der 
anvendt pendler med en stor luminans-
overfade. Denne type belysning be-
virker, at rummet man opholder sig i, 
opleves som værende lysere. I opholds-
arealer og i personalerum er der anvendt 
pendler, hvilket også giver en hyggelig 
og mere hjemlig atmosfære.

Kl. 7.00 om morgenen skifter natlyset 
langsomt til morgenlys og den alminde-
lige belysning tager stille og roligt over. 
På senge-stuerne er der mulighed for at 

fastsætte et individuelt tidspunkt, så pa-
tienten kan blive vækket med morgenlys 
efter eget ønske. 

Om dagen virker al belysning ”som 
det plejer” i hele senge-afsnittet.

Kl. 19.00 om aftenen tænder special-
belysningen og grundbelysningen sluk-
kes/dæmpes.

Kl. 23.00 dæmpes lyset yderligere i de 
forskellige udvalgte rum/områder.

Personale og patienter kan i hele pe-
rioden tænde og slukke for specialbelys-
ningen på trykkontakter, som de plejer.

I akutsituationer kan personalet altid 
tænde lokalt for al belysning på nøgleaf-
brydere, placeret ved hver sengestue og 
i vagtstuen.

Et væsentligt ønske er, at programme-
ringen fremtidssikres, således at anlæg-
get løbende kan tilpasses kombinationer 
af bølgelængderne i lyset, i forbindelse 
med at den nyeste forskning giver styr-
ket evidens for dette.

I sansevognen er  en projektor og lys-
giver bygget sammen med en komplet 
styreenhed. Sansevognen giver mulig-
hed for, at patienter i andre rum og afde-
linger kan få adgang til dynamisk døgn-
rytmelys, morgenvækning, sansevideoer 
eller farveterapi mm.

Figur 2 & 3: Opholdsareal om dagen og om aftenen.

Figur 4 og 5: CIE Chromaticity diagram med blanding af rød og grøn lED & Målt lys:  et lille uddrag af spektralfordelinger i forskellige si-
tuationer, foretaget med Konica Minolta CL-500A Illuminance Spectrofotometer.
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Foreløbige forskningsresultater

Overlæge Sune Straszek og reservelæge 
Niels Okkels har udarbejdet en rapport 
med foreløbige resultater af deres forsk-
ningsprojekt vedr. brug af dynamisk lys 
i sengeafsnit Q2, Aarhus Universitetsho-
spital, Risskov. 

Her konkluderes bl.a. følgende:
Eksponerede patienter havde et signi-

fikant reduceret forbrug af sovemedicin 
under indlæggelsen og en trend i retning 
af bedre søvnkvalitet, humør og velvære.

Forskningsprojektet blev vel modtaget 
med en generel positiv opfattelse af ly-
sets indvirkning på krop og psyke samt 
af roen og miljøet på afdelingen.

Gennem kvalitative interviews er pa-
tienternes oplevelser med dynamisk lys 
også blevet undersøgt. Interviews inde-
holder blandt andet tilkendegivelser om 
at ”miljøet opleves roligere og ikke så 

kaotisk som ved tidligere indlæggelser” 
og ”de depressive symptomer letter”.

Tilbagemeldinger fra personalet har 
ligeledes været positive. ”Der er nu mere 
ro på afdelingen og ændringerne i belys-
ningen bevirker, at patienterne nemmere 
kommer ind i en daglig rytme”.

Personalet har desuden udtrykt, at det 
er nemmere at falde i søvn efter natte-
vagter.

Denne erfaringer og den viden, der er 
genereret i pilotprojektet, videreføres til 
andre projekter og anvendes bl.a. i for-
bindelse med etablering af det nye Al-
menpsykiatriske Hospital i Skejby, hvor 
indflytning og ibrugtagning netop er i 
gang.

Det dynamiske belysningsanlæg, der 
er installeret i Q2, er derfor valgt med 
udgangspunkt i, at funktioner og anven-
delser skal kunne optimeres og tilpasses 
den ny viden der genereres gennem an-

vendelse af anlægget og i forskning om 
emnet.

På Aarhus Universitet har forsknings-
assistent Sophie Stoffer og professor 
Werner Osterhaus sideløbende været 
involveret i projektet og har udført un-
dersøgelser af farvegenkendelse og op-
levelse af lys uden blå bølgelængder i 
forskellige lysniveauer. Resultater heraf 
er bl.a. offentliggjort på PLDC konferen-
cen nov. 2017 i Paris.

Projektet på Skejby sygehus indgår 
ligeledes i et nyopstartet forsknings-
projekt, hvor flere udvalgte dynamiske 
belysningsanlæg anvendt i psykiatrien 
undersøges og sammenlignes for b.la. 
følgende parametre: Brugervenlighed, 
energiforbrug og oplevet belysnings-
kvalitet. Dette projekt udføres som et 
samarbejde mellem Aarhus Universitet, 
Aalborg Universitet -SBI, Region Midtjyl-
land og ÅF Buildings Danmark.

PROJEKTPARTER:

Bygherre: Region Midtjylland

Ingeniør/belysningsrådgiver: AUH Skejby, Region Midtjylland, Inger Erhardtsen DEM & ÅF Buildings Danmark

Belysningsleverandør: Moto Muto, ERCO

Styring, projektering & sansevogn: Moto Muto

Figur 6: Billede eksempel på rum med sansevogn med naturfilm: www.sansevogn.dk
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ÅF ER EN INGENIØR- OG DESIGNVIRKSOMHED INDEN FOR ENERGI, INDUSTRI 
OG INFRASTRUKTUR. VI SKABER BÆREDYGTIGE LØSNINGER TIL DE KOMMENDE 
GENERATIONER MED UNIKKE SAMLEDE KOMPETENCER OG AVANCERET TEKNOLOGI. 
ÅF HAR BASE I EUROPA MEN KUNDER I HELE VERDEN. FORDELT PÅ KONTORER I MERE 
END 30 LANDE ER VI SAMLET OVER 10.000 MEDARBEJDERE, SOM HVERT ÅR UDFØRER 
PROJEKTER I FLERE END 100 LANDE FRA BRASILIEN TIL VIETNAM. I DANMARK HAR ÅF 
10 KONTORER OG BESKÆFTIGER GODT 600 MEDARBEJDERE. 
#ÅF #MakingFuture

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

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

afbuildings.dk
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ABB’s fejlstrømsrelæer tager 
hånd om drilsk LEDbelysning 
og elektronik
I takt med den stigende anvendelse af LED-belysning og elektronik i tilsluttede brugsgenstande oplever 
stadigt flere, at der sker utilsigtede udkoblinger. På Rigshospitalet Glostrup er problematikken løst ved at 
installere ABB’s fejlstrømsrelæer med AP-R-teknologi.

Det er både godt for miljøet, CO2-regn-
skabet og budgettet, når der tænkes i 
energioptimering og blandt andet ind-
føres LED-belysning, der som bekendt 
bruger langt mindre el end traditionelle 
lyskilder. Men hvad de færreste tænker 
over er, at LED-lyskilder afgiver en del 
overharmoniske lækstrømme. Dette 
medfører, at mange oplever, at relæet 
slår utilsigtet fra – eller endnu værre, slet 
ikke!

Når relæet kobler ud

– En LED-lyskilde i fornuftig kvalitet kan 
faktisk afgive helt op til 2 mA lækstrøm 
i indkoblingsøjeblikket, hvilket kan få 
den foransiddende fejlstrømsafbryder 
med nominel udløsestrøm på 30 mA til 
at koble ud allerede ved tænding af 8-10 
LED-lyskilder, så tjek tabellerne, opfor-
drer Casper Hansen, der er maskinme-
ster på Rigshospitalet Glostrup.

– Vi har selv oplevet, at udskiftning 
af lysstofrør til LED har givet fejludkob-
linger, men der er også problemer med 
overharmonisk støj fra andet elektronisk 

udstyr, for eksempel patienternes ladere 
til telefoner og iPads. Relæerne slår fra, 
fortæller han og tilføjer:

– Det går jo ikke. Derfor henvendte vi 
os til ABB, som tilbyder fejlstrømsrelæer 
med AP-R-teknologi. For os handler det 
om, at vi kan stole på, at vores relæer 
kobler korrekt ud, så vi undgår utrygge 
eller personfarlige situationer.

Hvad er AP-R-teknologi?

AP-R-teknologien blev designet til at 
imødekomme utilsigtede udkoblinger, 
som følge af de lækstrømme, LED og 
anden elektronik afgiver ved indkob-
ling. Det elektroniske kredsløb kan ”se” 
forskel på midlertidige indkoblingslækst-
rømme og personfarlige fejlstrømme.

Teknologien bruger en minimal tids-
forsinkelse til udkobling, som modsat et 
selektivt relæ stadig holder sig inden for 
de tilladte sikkerhedsgrænser, jf. IEC/EN 
61009, og derfor stadig defineres som et 
momentant relæ, der anbefales som per-
sonbeskyttelse mod direkte og indirekte 
berøring.

Tidsforsinkelsen gør derfor AP-R 
yderst velegnet til belysningsanlæg med 
elektronisk forkobling (LED og HF-spo-
ler), lange kabelinstallationer eller bare 
steder, hvor der er meget forbruger-
elektronik, fx telefonopladere.

– Det overraskende var, at listeprisen 
for AP-R-udgaven var mindre end hun-
drede kroner højere, smiler Casper Han-
sen.

På Rigshospitalet Glostrup beskytter ABB’s 
fejlstrømsrelæer type AP-R-teknologi 
mod utilsigtede udkoblinger forårsaget af 
lækstrømme fra fx LED-lyskilder og anden 
elektronik.



 Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark 
 The Danish Association of Hospital Engineers    
 

 
 
 

FSD generalforsamling 2019. 
 

 
 
Der indkaldes hermed officielt til FSD´s 70. ordinære generalforsamling på: 
 

Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 
 

Onsdag den 2. oktober 2019, kl.15:00 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes 
til formanden senest 3 uger før. 

 
Endelig dagsorden vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside 

senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
  
 
 
 

Randers den 29. april 2019. 
 

Med venlig hilsen 
p.b.v. 

 
 
 
 

Svend Christiansen 
Formand 

  Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark 
 The Danish Association of Hospital Engineers    
 

 
 
 

FSD generalforsamling 2019. 
 

 
 
Der indkaldes hermed officielt til FSD´s 70. ordinære generalforsamling på: 
 

Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 
 

Onsdag den 2. oktober 2019, kl.15:00 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes 
til formanden senest 3 uger før. 

 
Endelig dagsorden vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside 

senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
  
 
 
 

Randers den 29. april 2019. 
 

Med venlig hilsen 
p.b.v. 

 
 
 
 

Svend Christiansen 
Formand 

 



20   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4

GULVLØSNING

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.000 m2 gulv fra Gerflor DLW til Herlev Hospital 
 
Gerflor DLW blev valgt til leverancen af 35.000 m2 linoleumsgulve og 7.000 m2 vinylgulve til Herlev Hospital. 
Linoleumsgulvene er specialdesignede med flerfarvede chips og matcher facadens struktur og olivenbrune 
farve. Gerflor DLW er den eneste leverandør, der kan levere den løsning. 
	
Godt	samarbejde	med	arkitekterne	

Der	har	været	et	tæt	samarbejde	imellem	Gerflor	DLW	og	Henning	Larsens	Tegnestue/Friis	&	Moltke	
Architects,	som	vandt	entreprisen	sammen.	Under	hele	udviklingsprocessen	har	der	været	en	god	
dialog	og	Michael	Brunbjerg,	som	er	projektleder	hos	Henning	Larsens	Tegnestue	udtaler:	”Vi	har	haft	
en	tæt	og	konstruktiv	dialog	med	Gerflor	DLW	omkring	udvikling	af	den	rigtige	farvesammensætning	
til	gulvene.	De	er	meget	udviklings-	og	løsningsorienterede,	og	det	har	været	muligt	at	finde	den	helt	
rigtige	specialløsning.	Det	er	vi	meget	tilfredse	med.”	
	
Poul	Gernes	multifarvesætning		
	
Farvesætningen	på	Herlev	Hospital	er	Danmarks	mest	omfangsrige	kunstneriske	udsmykning.	Poul	
Gernes	udførte	opgaven	tilbage	i	1968-76	og	farvesatte	stort	set	alt.	På	hospitalet	findes	der	bl.a.	65		
kilometer	pink	gulvlister,	10	kilometer	specialtrykt	gardinstof	og	4.500	døre	i	21	forskellige	farver.	
Selv	stikkontakter,	gelændere,	skilte	og	ure	er	farvesat.	
	
	

Gerflor DLW sætter turbo 
på linoleumsgulvet
DLW Linoleum er et velkendt og værdsat brand, der har været valgt af sygehusene de seneste 40 år. 
Brandet har en solid markedsposition og siden DLW sidste år opkøbtes af franske Gerflor, er der sat turbo 
på videreudviklingen af DLWs linoleumgulve, og introduktionen af Gerflors vinylgulve.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Vi sætter fuld fokus på hospitalerne 
som segment. Vores samarbejde med 
arkitekter og beslutningstagere skal styr-
kes, og vi har nu en både bredere og 
dybere linoleumskollektion samt spæn-
dende og innovative vinylløsninger fra 
Gerflor, siger projektkonsulent Palle 
Sunddal.

– Gerflor er kendt som en innovativ 
udvikler af vinyler, der står stærkt på 
design og teknologi. De har nu også 
kastet sig over udviklingen af linoleum, 
og tænker meget i funktionelle og æste-
tiske helhedsløsninger, som i den første 
og meget interessante kollektion ”Urban 
Collection”.

I de nye sygehusprojekter kommer 
det meste gulv til at bestå af linoleum, 
men ved særlige funktionskrav som i be-
handlings- og operationsstuer foretræk-
kes vinyl. 

Det er et marked vi er rigtigt gode til 
og som vi fortsat vil fokusere meget på.

Bag Gerflor DLW Denmark A/S står 
franske Gerflor som er en af verdens 
største producenter af vinyler. Selska-
bet købte DLW, Deutche Linoleums 
Werke, for også at have linoleum i de-
res kollektion. Totalt set betyder dette, 
at Gerflor DLW kan dække flere behov 
og står bedre rustet til at gå ind i special-
løsninger end tidligere, påpeger Palle 
Sunddal.

42.000 kvm gulv til Herlev 
Hospital

Gerflor DLW er således blevet foretruk-
ket som leverandør af 35.000 kvm. lino-
leumsgulve og 7.000 kvm. vinylgulve på 
Herlev Hospital. Der er tale om er spe-
cialdesignede linoleumsgulvene med 
flerfarvede chips der matcher facadens 
struktur og olivenbrune farve. Gerflor 
DLW var den eneste leverandør der 
kunne levere denne løsning.

Der har været et tæt samarbejde imel-
lem Gerflor DLW og Henning Larsens 
Tegnestue/Friis & Moltke Architects, 
som vandt entreprisen sammen. Under 
hele udviklingsprocessen har der været 
en god dialog mellem parterne.

– Vi har haft en tæt og konstruktiv 
dialog med Gerflor DLW omkring udvik-
ling af den rigtige farvesammensætning 
til gulvene. De er meget udviklings- og 
løsningsorienterede, og det har været 
muligt at finde den helt rigtige specialløs-
ning. Det er vi meget tilfredse med, siger 
Michael Brunbjerg, som er projektleder 
hos Henning Larsens Tegnestue.

Poul Gernes multifarvesætning

Farvesætningen på Herlev Hospital er 
Danmarks mest omfangsrige kunstne-
riske udsmykning. Poul Gernes udførte 
opgaven tilbage i 1968-76 og farvesatte 
stort set alt. På hospitalet findes der 
blandt andet 65 kilometer pinkfarvede 
gulvlister, 10 kilometer specialtrykt gar-

FAKTA

Dansk afdeling:  
Gerflor DLW Denmark A/S

Gerflor DLW producerer innovative 
gulvløsninger med en meget høj 
miljø/bæredygtigheds profil.

Omsætning 2017: 860 M euro

Antal ansatte: 3.700

Salg i mere end 100 lande

16 fabrikker, alle ISO 14001 certifi
ceret.

www.GerflorDLW.dk
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GULVLØSNING

dinstof og 4.500 døre i 21 forskellige far-
ver. Selv stikkontakter, gelændere, skilte 
og ure er farvesat.

Friis & Moltke Architects og Henning 
Larsens Tegnestue har siden med re-
spekt for Poul Gernes arbejde farvesat 
gulvløsningerne fra Gerflor DLW, og 
valgt en mere dæmpet tilgang til farverne 
der binder den brune facade til gulvløs-
ningen.

Gerflor DLW stærke i 
sundhedssektoren

Gerflor DLW løser mange projekter i 
sundhedssektoren og specielt hospitaler 
er et stærkt stigende segment. Linoleum 
er et 100% naturprodukt, der lever op til 
sundhedssektorens ønske om at tænke 
bæredygtighed og ansvarlighed ind i 
gulvløsningerne.

Linoleum er meget rengøringsvenligt, 
og muligheden for specialdesigns der 
passer til interiør og design, er nogle af 

de mange fordele, der får hospitalerne til 
at foretrække materialet.

Naturprodukt med mange 
muligheder

Linoleum er et rent naturprodukt uden af-
dampninger der kan skade indeklimaet. 
På trods af at linoleum blev opfundet helt 
tilbage i 1863, opfylder materialet fortsat 
alle moderne krav til høj slidstyrke, mini-
malt vedligehold og bæredygtighed.

Linoleum er behageligt at gå på, støj-
dæmpende, antistatisk og antibakterielt. 
Der kan således ikke skjule sig stafylo-
kokker, MRSA-bakterier, coli eller andre 
bakterier i belægningen.

Gerflor DLW lægger dog vinylgulve 
i områder med specifikke funktionelle 
krav, som f.eks. operationsstuer.

Gulvene på hospitalerne skal kunne 
holde til en stor, vedvarende belastning. 
Mange hundrede mennesker og vogne 
slider hver dag på gulvbelægningen. 

Derfor opfylder Gerflor DLWs linoleum 
de højeste belastningskrav, klasse 34, 
som kan stilles til et gulv i erhvervsklas-
sen.

Gerflor DLWs kollektion af linoleum 
og vinyler omfatter en bred pallette af 
farver og mønstre, der smukt kan indgå 
i hospitalernes fokus på helende arkitek-
tur, og skabe en behagelig atmosfære for 
patienter og ansatte.
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TOTALLEVERANDØR

Wicotec Kirkebjerg kan 
dække alle hospitalernes 
teknikbehov
Selskabet satser på at udbygge sin position som totalleverandør af tekniske ydelser og som servicepartner 
bredt til sundhedssektoren

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hospitaler og bygherrer ser mange for-
dele i at engagere sig med leverandører, 
der kan dækker hele den faglige pallette 
af tekniske kompetencer, så løsning af 
opgaver og ansvaret for udførelsen kan 
placeres et og samme sted.

En af landets førende teknik- og an-
lægsentreprenører Wicotec Kirkebjerg 
A/S er en sådan landsdækkende totalle-
verandør af løsninger til hospitalerne med 
afdelinger over hele landet der beskæfti-
ger rundt regnet 1000 medarbejdere.

De store sygehusbyggerier er blandt 
de mest komplicerede projekter der byg-
ges i Danmark, så Wicotec Kirkebjerg har 
specialiseret sig i at kunne løfte mange 
typer af projekter fra enkeltstående fa-

gentrepriser til brede teknikentrepriser, 
der kræver en stor tværfaglig indsats.

– Wicotec Kirkebjerg tilbyder hospi-
talerne totale systemløsninger og kan 
kombinere alle nødvendige tekniske 
kompetencer tværfagligt, så vores kun-
der kun skal henvende sig ét sted. Vi 
er med hele vejen fra projektering, ud-
førelse af entrepriser og efterfølgende 
servicearbejder.

Vi udfører projekter fra projektering, 
planlægning, udførelse og efterfølgende 
servicering og facilitering. WK er en del 
af Aarsleff-koncernen og sammen kan 
vi tilbyde en komplet totalentreprise for 
hele byggeriet, siger Henrik Jørgensen, 
afdelingsdirektør for VVS og Fjernvarme 
samt direktør for Holmskov Rustfri, som 
er et sidst ankomne datterselskaber i 
koncernen, og er specialister i udførelse 
af rustfri røranlæg.

– Med alle vores kompetencer kan vi 
sikre hospitalerne den bedste kvalitet 
på alle fagområder hvor der indgår en 
meget gennemsigtig proces med færre 
interessenter og dermed en skarpere 
kommunikation og projektstyring.

WK ser sig som en pioner i anlægs-, 
bygge- og installationsbranchen der er 
med helt fremme på alle fagområder og 
kan sikre, at projekterne udføres med 
den nyeste teknologi og viden. Mange 
års erfaring, innovation og udvikling lig-
ger bag Wicotec Kirkebjergs kompeten-
cer på de enkelte fagområder.

Samlet systemansvar og 
projektstyring

Wicotec Kirkebjerg, der er en del af 
Aarsleff-koncernen, består af en række 
datterselskaber som E. Klink og Holm-
skov Rustfri, der har afdelinger i Ta-
astrup, København, Osted, Skovlunde, 
Slangerup, Kolding, Aarhus og Aalborg. 

De tekniske kompetencer og ydelser i 
selskabet dækker følgende:
•  EL installationer (herunder bygnings-

automation, IT, højspænding og for-
syningsanlæg, ABA, AVA, ABV, AIA, 
ADK og ITV m.m.)

•  VVS & Sprinkler – herunder bl.a. køl, 
rengas og medicinske gasser samt 
vandtågesystemer.

•  Ventilation – via datterselskabet E. 
Klink har Wicotec Kirkebjerg det me-
ste i egenproduktion

•  Anlægsarbejder
•  Fjernvarme
•  Facility Management (FM)
•  Service
•  Energioptimering
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Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

TOTALLEVERANDØR

Virksomhedens kunder inkluderer of-
fentlige og private bygherrer, kraft/
varmeværker, forsyningsselskaber, me-
dicinalindustri, fødevareindustri, bolig-
selskaber m.fl . og som det fremgår af 
nedenstående også en stor aktivitet i ho-
spitalssektoren.

Deltager i mange projekter

Wicotec Kirkebjerg oplever en støt sti-
gende projekttilgang. Efter mange års 
arbejde med projekter i hele landet, har 
selskabet sikret sig mange faste kun-
derelationer og selskabet udfører opga-
ver i mange hospitalsprojekter. 

Det gælder således projektbyggeriet 
af Det Nye Universitetshospital i Aar-
hus (DNU), hvor WK var med fra star-
ten. DNU er siden 2009 blevet bygget 
sammen med det eksisterende hospital 
i Skejby som et af de nye såkaldte su-
persygehuse og WK har haft kontrakt 
på hele 10 entrepriser, der spænder fra 
teknikentrepriser i de nye bygninger til 
blandt andet forsyningsledninger, ter-
rænbelysning og etablering af varme-
central.

– I 2018 afl everede vi den 10. entre-
prise – Nyt Psykiatrisk Center, som vi 
vandt som et OPP-projekt. Det vil sige, 
at vi har udført alle de tekniske instal-
lationer og efterfølgende har driften og 
servicen af centeret i 25 år, siger Henrik 
Jørgensen.

– Projektet omfattede udførelse af alle 
de tekniske installationer, bestående af 
VVS-, el- og ventilationsarbejder, høj-
tryksvandtåge, køleinstallationer og 

automatik, detailprojektering af ventila-
tion og sprinkler samt svagstrømsanlæg 
på baggrund af 3D Revit-modeller samt 
25 års drift af centerets 50.000 kvadrat-
meter.

Medicinske gasser på DNV 
Gødstrup

– I Gødstrup bygges et moderne akut-
hospital med alle behandlingsfunktioner, 
der dækker hele det vestlige område af 
Region Midtjylland. I Wicotec Kirkebjerg 
udfører vi alle installationerne til de me-
dicinske gasser. Det store sygehus er op-
delt i tre etaper.

Etape 1 består af ca. 98.000 m2 kom-
plet sygehus. Etape 2 består af ca. 
22.000 m2 somatisk hospital, mens etape 
3 består af et psykiatrisk hospital på ca. 
13.000 m2. Vi udfører ilt, vakuum, tryk-
luft, anæstesisug som alt sammen instal-
leres med kobberrør.

Derudover udføres diatermisug i 
rustfrie press rør og teknisk vakuum til 
laboratorie i orbital svejste rustfrie rør. 
Alle kobberrør bliver loddet med beskyt-
telsesgas, for at holde rørene 100 % rene 
indvendigt.

Derudover har vi erfaring fra delta-
gelse i projekter på Bispebjerg Hospital, 
MANA Nykøbing Falster Akutsygehus, 
GISO Sønderborg Gigt sygehus, Rigsho-
spitalet og GAPS Slagelse Sygehus mf.

Wicotec Kirkebjerg satser på i stort 
omfang at styrke sine ydelser til hospita-
lerne:

– De mange års projekter, den brede 
vifte af kompetencer, efteruddannelse af 

medarbejderne og solide kunderelatio-
ner har sikret os en stærk position som 
teknikentreprenør, så vi kan byde ind på 
alle store teknikentrepriser og serviceop-
gaver uanset kompleksitet og omfang, 
siger Henrik Jørgensen.

Steno Diabetes Center 
Copenhagen

Seneste projekt i ordrebogen er det nye 
diabetescenter, der bygges ved Herlev 
Hospital – Steno Diabetes Center Co-
penhagen – hvor WK skal udføre alle de 
tekniske installationer.

Kilde: Vilhelm Lauridzen Arkitekter
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AUTOMATISERING

Spar personaletimer med 
automatisk overvågning
Systemer til automatisk overvågning af temperatur, fugt, tryk m.m. er så automatiserede, at installationen af 
sensorer overalt er plug-and-play. Der er masser af personaletimer at spare ved at undgå manuel aflæsning 
og dermed kan timerne i stedet bruges på patienterne.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Mange personaletimer kan spares ved at 
skifte fra manuel aflæsning af tempera-
tur, fugt m.m. til automatisk overvågning 
og løbende logning af disse data.

Med dagens teknik er det tilmed en-
kelt og let at etablere sådanne systemer, 
men trods de indlysende fordele ved 
at automatisere processen, aflæser en 
del hospitaler overraskende nok fortsat 
disse oplysninger manuelt, fastslår måle-
specialisten Buhl & Bønsøe.

Der er ellers nok af steder, hvor man 
med fordel kan automatisere indsam-
lingen af måledata fra sensorer. De kan 
placeres overalt i laboratorier, medicin-
skabe, operationsstuer, køle- og fryse-

skabe og generelt bruges til at styre in-
deklimaet, fortæller direktør Klaus Buhl:

– Vi har skabt et system som kan køre 
på hospitalets lokale wi-fi net og lagre 
indsamlede data i skyen. Det er en løs-
ning vi har udviklet i samarbejde med 
CIMT og Netdesign. Når hospitalet væl-
ger at sætte en ny sensor op, er det bare 
om at koble den på, så fungerer den.

– På Rigshopsitalets afdeling i Glo-
strup har de laboratoriefaciliteter og 
mange frysere på minus 80 graders C, 
der bliver overvåget automatisk i forbin-
delse med kvalitetssikringen af laborato-
riet. Når hospitalet indtaster sensorerne 
på mobilapp’en, kan personalet straks se 
dem.

I fremtiden kommer alle data til at blive 
lagret oppe i skyen, så man via sin mobil 
kan kalde dataene frem, når der er brug 
for dem. Det er i sin opstart, men det er 

helt klar fremtiden. Mange hospitaler 
dokumenterer dog stadig manuelt ved 
at en sygeplejerske aflæser temperatur, 
fugt, tryk m.m. og noterer målingerne 
ned på et stykke papir flere gange om da-
gen. Det er en dyr form for registrering 
af disse data, fastslår Klaus Buhl.

Sådan ser fremtidens løsning ud

Saveris 2 er en pakkeløsning og et sy-
stem, der giver mange muligheder for at 
spare løntimer og er en cloudbaseret ef-
terfølger for det lukkede system Saveris, 
som blandt andet Viborg Regionshospi-
tal har anskaffet.

– Det er værd at bemærke at systemet 
kan tilsluttes forskellige transmittere/
sensorer af andet fabrikat. Vi tænker på 
kvalitetssikring, overvågning og doku-
mentation, men vi tænker også meget på 
patientsikkerhed og energibesparelse, 
siger Klaus Buhl.

– Energibesparelser er lidt forsømt 
ikke mindst på trykluft. Det er vigtigt at 
måle flowet, da det er helt utroligt, hvad 
der kan være af utætheder. Derfor er det 
meget vigtigt at få monteret sensorer 
som måler flowet og dugpunktet for at 
registrere kvaliteten af trykluften.

Måler man flowet, kan man også 

Klaus Buhl



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 4  25 

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

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

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

AUTOMATISERING

hurtigt se, om forbruget er rimeligt. Er 
det helt skævt, er det et typisk tegn på 
utætheder. Alle sensorer, der giver et 
standard-udgangssignal i Volt eller mil-
liampere, hvilket mange af dem gør, kan 
kobles på systemet.

Et andet område, vi sælger vores løs-
ninger til, er patientsikkerhed på opera-
tionsstuerne, hvor indtrængende bakte-
rier kan være årsag til at patienter dør. 
Hospitalerne skal sørge for, at der hele 
tiden er et overtryk på stuerne, så uren-
heder ikke kan trænge ind.

Vi har specielle paneler, hvor sensorer 
måler, om der er et tilstrækkeligt over-
tryk. Systemet kan være med til at regu-
lere ventilationen og registrere, om der 
er overtryk eller ej. Det kan give signal til 
et display monteret i væggen, om trykket 
er i orden.

Personalet kan visuelt se, når det skif-
ter farve, fordi der pludselig går noget 
galt. Operationsstuerne er generelt på 
dette felt ikke helt på højde med, hvad 
de burde være, men der er nye projek-
terne på tegnebrættet.

Det er oplagt for hospitalerne at ind-
føre sådanne, automatiske systemer. Jeg 
er dog helt overbevist om, at det vil de 
gøre fremover, siger Klaus Buhl.

Vellykket case på Rigshospitalet

Saveris 2-systemet er implementeret på 
Rigshospitalet i Glostrup, og her benyt-
ter man sig af regionens/hospitalets lo-
kale wifi-system. Det er en løsning som 

er testet af Buhl & Bønsøe i samarbejde 
CIMT og NetDesign.

Systemet bliver brugt til overvågning 
af frysere ned til minus 80 grader C, al-
mindelige frysere og køleskabe.

Det er opsat for at øge pålideligheden 
af laboratoriemedicinske undersøgel-
ser og for kvalitetssikring af medicinske 
laboratorier i afdelinger som klinisk bio-
kemi, klinisk immunologi, klinisk mikro-
biologi, almen praksis, klinisk fysiologi 
og nuklearmedicin.

Systemet er let at vedligeholde, ud-
bygge og flytte rundt på, påpeger Buhl 
og Bønsøe, da enhederne er batteri-
drevne og det er muligt at tilkøbe fast 
strømforsyning. Kalibrering kan foreta-
ges akkrediterede, enten på stedet eller 
i Buhl & Bønsøes laboratorie.

Der findes et utal af sensorer til data-
loggerne, så alle opgaver fra egenkon-
trol på fødevarer (HACCP) til kontrol af 
fremløbs- og returtemperatur i varme-
centralen kan registreres. Det bruges 
som oftest til overvågning af vævs- og 
celleprøver, temperaturmonitorering i 
medicinrum og steder, hvor temperatu-
ren og luftfugtigheden kan være en kri-
tisk kontrolparameter.

Tidsspilde at registrere manuelt

– Det er helt utidssvarende at udføre re-
gistreringen manuelt. Kantiner og hele 
køkkenfunktionen på hospitalerne skal 
i forbindelse med fødevarekontrollen 
monitorere en masse temperaturer og 

dokumentere, om der er koldt nok i køle-
skabe og frysere, siger Klaus Buhl.

– Vores system registrerer også, om 
døren er åben eller lukket for meget, 
så automatisk registrering kan være en 
reminder om, at man lige skal huske at 
lukke døren, når man går ind, så det kan i 
høj grad også virke adfærdsregulerende.

Investeringen i et system er typisk tjent 
hurtigt ind ved den tid, som personalet 
sparer på manuel aflæsning, men det er 
desværre forskellige konti der betaler 
forskellige anskaffelser på hospitalerne. 
Der er forskel på forskningslaboratorier, 
køkkener og andre funktioner, så vi op-
lever mange forskellige argumenter for 
ikke at automatisere.

I forskningssammenhæng er det vig-
tigt, at vi kan udføre kalibrering af senso-
rerne en gang årligt. Vi har mulighed for 
at gøre det som akkrediteret underlagt 
DANAK enten on site hos kunderne eller 
i vores eget akkrediterede laboratorie, 
siger Klaus Buhl.
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POSITIONERING

Lokaliseringsteknologi giver 
mange fordele. Men hvor 
fintmasket skal den være?
Det er balancens kunst at skabe den optimale positioneringsløsning. Der er fordele ved både at kunne 
lokalisere udstyr, patienter og kollegaer, men hvor fintmasket skal positioneringen være? Og skal den være 
ens for alt og alle? Risikoen for overdosering er latent til stede.

AF HANNE HYLDBORG

Sundhedssektoren har for alvor fået øj-
nene op for positione ring. Med rette, for 
der er særdeles mange muligheder for 
at udnytte teknologien til at skabe bedre 
overblik og arbejde mere effektivt, samt 
ikke mindst styrke personsikringen. Det 
er oplagt at knytte positionering til over-
faldsalarmer og der ved øge trygheden 
og sikkerheden blandt personalet, men 
også udstyr kan med fordel positione-
res. Tænk blot på, hvor meget smidigere 
workflows bliver, når sygeplejersken 
ikke skal bruge tid på at lede efter infu-
sionspumpen til sin patient, og portøren 
kan gå direkte hen til den rene seng, han 
skal hente.

Undgå at udstyr forsvinder

– Det er oplagt at sætte positioneringstags 
på udstyr. Alt går nemmere – spildtid kan 

minimeres, ventetiden for patienter ne 
kan nedbringes, og samtidig er der mu-
lighed for store besparelser, fordi hospi-
talerne slipper for at investere i ekstra 
udstyr, siger Senior Product Manager 
for Mobility i Ascom Nordic, Rune Roed 
Schøler og henviser til, at det ikke er ual-
mindeligt, at afdelingerne bygger lagre af 
udstyr op – ikke af ond vilje, men for at 
være sikre på, at det er til rådighed, når 
det skal bruges. – Det betyder, at syge-
plejersker og andre afdelinger må bruge 
deres dyrebare tid på at lede efter udstyr, 
og i et mere overordnet perspektiv at ho-
spitalerne må investere ekstra for at sikre, 
at der er udstyr nok til rådighed for alle. 
Hele den problematik kommer man til 
livs, når udstyret tagges, siger Rune.

Patientoplevelsen øges med 
positionering

Han har sin gang på mange hospitaler i 
Norden og oplever den voksende inte-

resse for positioneringsteknologien, her-
under mulighederne for også at kunne 
lokalisere mennesker.

– Mange ønsker en komplet løsning, 
og det giver rigtig god mening. Demente 
patienter er indlysende at inkludere, 
men spørgsmålet er, om man skal be-
grænse sig til denne patient gruppe. Pa-
tientoplevelsen kan forbedres markant 
for alle patienter, når de kan bevæge sig 
frit og trygt omkring med vished om, at 
personalet hurtigt kan finde dem, hvis de 
skal til undersøgelse eller bliver dårlige, 
udtaler Rune og fortæller, at personalet 
også er på positioneringsradaren.

Større tryghed for personalet

– For personalet handler det om tryghed. 
Aktiverer man sin overfaldsalarm, skal 
hjælpen komme hurtigt og præcist frem, 
også selvom det er en ”blød alarm”, man 
har aktiveret. Mange hospitaler er op-
mærksomme på personsikkerhed og har 
dette højt på agendaen, når de vurderer 
positionerings teknologier. Så hvad er der 
at betænke sig på? Positioneringstags 
kan indkøbes til billig penge, og patient- 
og personalehåndsæt fås i dag med ind-
bygget lokaliseringssoftware. Hvorfor 
ikke sætte positionsmeldere op overalt 
og komme i gang? Det er ifølge Rune en 
dårlig ide. Det er både unødvendigt, dyrt 
og alt for komplekst at spore alt og alle.

Kompleksitet spænder ben for 
overblik og udbytte

– Det er helt afgørende at prioritere, 
hvad og hvor fintmasket der skal spores. 
Alt for ofte stilles der krav til positione-
ring, som er urealistiske, både økono-
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POSITIONERING

misk og teknologisk. Det giver fx ikke 
meget værdi at have fuld dækning på 
parke ringspladsen, da hver p-bås skal 
udstyres med positionsmeldere. Man 
må spørge sig selv, om det reelt øger 
person sikkerheden og står mål med in-
vesteringen og kompleksite ten. Andre 
eksempler kan være operationsgangen, 
som nok med fordel kan optræde som 
én zone med én positionsmelder frem 
for at have positionsmeldere på hver OP-
stue. På personale- og patientsiden bør 
man også vurdere de enkelte grupper. 
Giver det fx mening at kunne spore pa-
tienterne på intensivafdelingen? Skal alt 
personale på hele hospitalet kunne spo-
res, og hvorfor?

Hvor og hvor fi ntmasket skal der 
positioneres?

Hvor fi ntmasket positioneringen skal 
være afhænger af, hvad og hvor der skal 
positioneres. I et højrisiko miljø som fx 
akut modtagelsen er der af hensyn til per-
sonsikkerheden behov for meget nøjag-

tig positionering, helt ned på rumniveau. 
Er der derimod tale om et logistikfl ow 
med positionering af udstyr, er det at 
skyde over målet at positionere ned til en 
meters nøjagtighed. Portøren kan godt 
fi nde sengen, når blot han ved hvilken 
stue, den står på.

– Teknologisk er der ingen begræns-
ninger. Den optimale løs ning kombine-
rer teknologier og forskellige zoneindde-
linger i forhold til, hvad der skal spores, 
og hvor der skal spores. Det kræver et 
forarbejde at kortlægge behovene, men 
det er en investering, der hurtigt tjener 
sig hjem, afslutter Rune.
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INSTALLATIONER

Gnistdetektorer fra ABB 
øger brandsikkerheden på 
Rigshospitalet Glostrup
Med tusindvis af installationer har Rigshospitalet Glostrup valgt at teste en ny serie af gnistdetektorer 
fra ABB, som kan detektere forstyrrelser i elektriske installationer og derved minimere risikoen for 
brandskader.

Beep! Lyden af en mobiltelefon, der til-
sluttes en oplader på en patientstue, kan 
få det til at løbe koldt ned ad ryggen på 
hospitalets ansvarlige for drift af elin-
stallationer. Det lille og tilsyneladende 
uskyldige signal fra telefonen fortæller 
maskinmester Casper Hansen, at endnu 
et elektrisk apparat er føjet til rækken 
af installationer, der udgør en potentiel 
brandrisiko som følge af en elektrisk de-
fekt.

– Gennem årene er der helt naturligt 
sket en stigning i antallet af patienter, 
som medbringer mobiltelefoner og tab-
lets, der skal oplades. Ligesom vi også 
ser medarbejdere, der opstiller brødri-
stere, små ovne og kaffemaskiner i vores 
personalestuer. Jo flere elektriske ap-
parater, des større risiko for, at der kan 
opstå en løs forbindelse eller en anden 
defekt, som udgør en brandrisiko – og 

det ønsker vi overhovedet ikke på et 
hospital med mange gangbesværede og 
sengeliggende patienter og kostbart ud-
styr, understreger Casper Hansen med 
stor alvor i stemmen og tilføjer i et lettere 
tonefald:

– Heldigvis kan vi højne sikkerheden 
med gnistdetektorer, der er installeret i 
eltavlerne, hvor de kan overvåge og re-
gistrere forbrugsudstyret. Opstår der en 
fejl, slår relæet fra, og vi kan hurtigt og 
nemt indkredse den pågældende instal-
lation eller tilsluttede udstyr.

Rigshospitalet Glostrup har ca. 
230.000 patienter årligt, hvoraf ca. 
40.000 er indlæggelser, og der gen-
nemføres ca. 18.000 operationer årligt. 
Udover at man ønsker at undgå brand, 
personfarlige situationer og tab af kost-
bart udstyr, nævner Casper Hansen også 
vigtigheden af, at driften er stabil:

Maskinmester Casper Hansen holder et 
vågent øje med alt fra kaffemaskiner til 
mobilopladere, der udgør en potentiel 
brandrisiko som følge af en elektrisk defekt. 
Risikoen er i dag væsentligt minimeret tak-
ket være gnistdetektorer fra ABB.

En lille gnist...
I Europa er der omkring to millioner brande 
om året, der er forårsaget af en defekt 
elektrisk installation. Behovet for bedre 
brandbeskyttelse af installationer har derfor 
aldrig været højere.

Gnistdetektoren S-ARC1 fra ABB 
er ideel til alt, lige fra hospitaler, 
boliger, kontorer, fælleslokaler 
og soverum i skoler, børnehaver 
og ældrecentre til lokaler og byg-
ninger med høj brandrisiko, fx 
trykkerier og produktionsanlæg. 
Andre anvendelser omfatter byg-
ninger fremstillet af brandfarlige 
byggematerialer, såsom træhuse 
eller ventilationssystemer og kul-
turinstitutioner, herunder museer, 
biblioteker og kunstgallerier.
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Munters affugtnings- og 
luftbehandlingsløsninger 
sikrer:

• Optimale  og fuldt 
kontrollerede fugt- og 
temperaturforhold i 
teknikrum, laboratorier, 
renrum, køle- og fryse-
rum

• Beskyttelse af elektronik 
og udstyr mod fugt

Munters A/S
Ryttermarken 2A · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk
info@munters.dk

Optimal hygiejne &  
patient-integritet

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk
www.silentia.dk

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

 
Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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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www.cotedor.dk

INSTALLATIONER

– Vi har tusindvis af vævsprøver på 
køl, ligesom vores forskere har gang i 
langvarige forsøg, hvor de er afhængige 
af konstante temperaturer og ensartede 
forhold. Ellers risikerer mange timers ar-
bejde at være spildt.

I øjeblikket tester Casper Hansen den 
nye ABB-gnistdetektor, som har beteg-
nelsen S-ARC1 og er med integreret 
automatsikring.

– Vi ser et stort potentiale i at kunne 
øge sikkerheden på komponentniveau. 
Det er alt andet lige nemmere og mere 
økonomisk at udskifte en komponent i 
tavlen frem for en hel installation. Med 
ABB’s gnistdetektorer kan vi udskifte 
komponenterne én for én.



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644
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INFECTION CONTROL

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

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

www.steelcospa.com
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HYGIEJNE

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

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

MEDICO

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

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

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com
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RØGSUG DER BESKYTTER 
PATIENT OG PERSONALE 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Kirurgisk Røgsug -
Diatermi, Cementering og Anæstesi

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

beskytter personale, patient og serviceteknikkere

DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

Besøg

www.cotedor.dk

LOGISTIK

INTELLIGENT
HOSPITALSLOGISTIK 

LOGI SYSTEMS - VI ER EKSPERTER I

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

Optimering af vareflow  
på eksisterende og nye hospitaler

Automatisering af servicefunktioner



PATIENTKALD

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

REGISTRERING OG BESTILLING 
- HURTIGT OG SIKKERT

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

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

Lynhurtig og næsten automatisk 
registrering og bestilling af  

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

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

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

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

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

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

LÆGEVASK FOR OPTIMAL 
HOSPITALSHYGIEJNE  

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Lægevask -
Med berøringsfri armatur

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

som afgørende faktorer for det endelige design 

SUGESKÆRM FOR SIKKER
MEDICINHÅNDTERING 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Sugeskærm - Processug 
til dosering af medicin og formalin

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

kanyler og lignende skarpe genstande
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LOGISTIKKEN ER 
HOSPITALETS LIVSNERVE

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

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

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

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

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

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

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

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