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SPILDEVAND

Krüger klar til at rense 
hospitalsspildevandet
Virksomheden Krüger A/S har i samarbejde med Det Nye Universitetshospital i Århus, Teknologisk Institut, 
Air Liquide, DTU og Forsyningerne i Aarhus og Herning udviklet en renseproces med bakterier der kan 
nedbryde medicinrester i spildevand

JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hospitaler og private husstande forure-
ner vandmiljøet med mange problema-
tiske medicinrester. Derfor forskes der 
meget i at udvikle effektive og billige 
rensningsmetoder til at fjerne forurenin-
gen.

Krüger A/S kommer nu på banen med 
en af de mest lovende teknologier ba-
seret på effektiv biologisk nedbrydning 
fulgt af kemisk efterpolering der renser 
vandet så godt, at der ikke kan registre-
res nogen skadelig påvirkning af vand-
miljøet.

Metoden er blevet gennemtestet på 
Det Nye Universitetshospital i Skejby 
og vist sig at være effektiv, robust og bil-
ligere end alternative metoder. Næste 
skridt er at teste det benyttede biologi-
ske renseprincip på udløbet fra et typisk 
rensningsanlæg (Herning) for at skalere 
op til at fjerne medicin også fra spilde-
vand fra private boliger.

Hospitalernes udledning er nok pro-
blematisk, men langt hovedparten af 
forureningen med medicinrester stam-
mer fra private husstande. Derfor satser 
Krüger på at videreudvikle metoden til 
også at blive brugt på landets kommu-
nale rensningsanlæg.

Foreløbig står Krüger klar til at levere 
nøglefærdige, modulopbyggede og ska-
lerbare renseanlæg til hospitalerne. Su-
persygehusene er oplagte for den nye 
renseteknologi på grund af dens fordel-
agtige investerings- og driftsomkostnin-
ger i forhold til konkurrerende teknolo-
gier.

Adm. dir. hos Krüger Leif Bentsen ser 
et meget stort potentiale og perspektiv 
i metoden. Krüger forventer at der vil 
komme krav om rensning for medicinre-

ster i spildevand fra sygehusene, men på 
sigt også krav om rensning af spildevand 
fra de private husstande som står for 
mere end 95% af udledningen af medi-
cinrester.

Bakterier som skraldemænd

Forskerne har fundet og opdyrket bak-
terier, der nedbryder medicinrester ef-
fektivt. De vokser som en biofilm på 
små gitterlignende chips af plast. Når 
chipsene fyldes i et række seriekoblede 
tanke og tilføres ilt og spildevand, bliver 
disse bakterier i stand til at nedbryde me-
dicinresterne.

Efter flere biologiske rensetrin er en 
stor del af medicinresterne nedbrudt af 
bakterierne. Ved at efterbehandle van-
det med ozon, aktivt kul og UV-lys sikres 
så lave koncentrationer, at spildevandet 
kan bruges som procesvand og måske 
i fremtiden få lov til at løbe direkte ud i 
vandløb. 

Metoden bruges allerede i den farma-
ceutiske industri. Krügers målsætning 
med projektet har været at opnå maksi-
mal biologiske nedbrydning, for at mi-
nimere behovet af den forholdsvis dyre 
kemiske behandling. Dog indgår også i 
konceptet, at vandet under efterpolering 
udsættes for både ozon og UV-lys og 
derved forhindres blandt andet, at mul-
tiresistente bakterier efterfølgende kan 
opformeres i kloaknettet. Den effektive 
biologiske behandling gør dog, at det 
kan klares med lave doseringer.

De gode resultater er nået i et projekt 
der startede i 2013 på spildevand fra On-
kologisk afdeling Kommunehospitalet i 
Aarhus, fortsatte på det samlede udløb 
fra Skejby Sygehus og senest med test 
på Viby og Herning Centralrenseanlæg. 
En samlet drift tid på næsten 3 år. Fore-
løbigt kaldes processen MERMISS, en 

forkortelse for Miljø effektiv rensning af 
højpotente lægemiddelstoffer i hospi-
talsspildevand.

Krüger og partnerne har fået støtte til 
projektet via miljø og demonstrations-
programmet MUDP og satser nu på det 
sidste udviklingstrin som skal opskalere 
processen, så den om et års tid kan ud-
nyttes til at fjerne medicinrester på cen-
trale rensningsanlæg i ind- og udland.

Effektiv og robust proces

Rensningen foregår i en proces kaldt 
MBBR der står for Moving Bed Biofilm 
Reactor. Systemet er modulopbygget 
med flere, skalerbare tanke som fyldes 
med disse chips belagt med medicinned-
brydende bakterier.

Processen ligner den der allerede 
foregår i større skala på en del kommu-
nale renseanlæg, hvor man kombinerer 
aktivt slam med MBBR. Fordelen med 
MBBR er at det muligt at opbygge sær-

Adm. direktør i Krüger A/S, Leif Bentsen
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SPILDEVAND

lige bakterier, som er specielt gode til at 
nedbryde uønskede stoffer, noget som 
ikke på samme måde er muligt i traditio-
nelle aktivslam anlæg

Efter biologisk rensning i MBBR tanke 
tilføres en lille mængde ozon til van-
det, der nedbryder evt. medicinrester, 
hvorpå vandet tilføres aktivt kul i en 
speciel proces ActifloCarb og til sidst 
UV-bestråles. Ozon og UV-lys sikrer at 
vandet er uden aktive smitstoffer når det 
udledes.

Stofferne diclofenac (gigtmedicin) og 
Venlafaxin (antidepressant) er nogle af 
stofferne på EU’s liste over miljøskade-
lig medicin. Stofferne er kendte for at 
være svære at nedbryde biologisk, men 
MBBR processen reducerer dem til lave 
koncentrationer og man arbejder nu på 
at fjerne alle stofferne biologisk.

Aktiv slam processer i de kommunale 
rensningsanlægs er ikke velegnede til at 
nedbryde medicinrester. De fjerner nor-
malt mindre end 10 pct. af diclofenac og 
venlafaxin, mens Krügers og partneres 
metode nedbryder hhv. 90 pct. og 50 
pct.

– Vi vil nu teste metoden i stor skala 
på det kommunale renseanlæg i form af 

efterpolering af udløbet, men på basis af 
vore forsøgsresultater i mindre skala er vi 
ikke i tvivl om, at vi taler om en banebry-
dende proces.

Den store overflade på plastchip-
sene betyder, at der opnås en høj kon-
centration af effektive bakterier, så selv 
kompakte anlæg kan behandle store 
spildevandsmængder, siger direktør Leif 
Bentsen.

Kæmpe potentiale og perspektiv

Krüger vurderer at metoden foreløbig er 
den eneste af sin art til nedbrydning af 
medicinrester i spildevand og ser derfor 
et kæmpestort internationalt eksportpo-
tentiale.

– Det er altafgørende at vi har et par 
års forspring med denne teknologi. Vi 
har udviklet noget, der vil kunne skabe 
en masse danske arbejdspladser, siger 
Leif Bentsen.

– Vi oplever en meget stor efterspørg-
sel både i Danmark, Skandinavien og i ude 
i resten af Europa på denne teknologi. Er 
vi de første på banen, kan vi vise hvilke 
rensningskrav, der kan efterleves og ud-
nytte et potentiale der er ekstremt stort.

I dag gør man stort set ingenting ved 
problemet med medicinrester i spil-
devandet, men det vil ændre sig fuld-
stændig, er Leif Bentsen overbevist om. 
Krüger har musklerne til at få metoden 
til behandling af spildevand med læge-
middelrester ud mange steder i verden 
– som en førende virksomhed inden for 
miljørigtig og bæredygtig vandbehand-
ling.

At rense en kubikmeter, svarende til 
1.000 liter medicinforurenet spildevand 
fra et hospital med den udviklede tek-
nologi koster godt og vel 8 kr. og prisen 
for et stort, nøglefærdigt anlæg bliver for 
et af supersygehusene bliver formentlig 
20-25 mio. kr., vurderer han. Efterbe-
handling af et gennemsnitlig kommunalt 
renseanlægs udløb vil andrage cirka den 
samme investering men driftsomkostnin-
gen per kubikmeter vil være en brøkdel.

Krüger er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder både som 
rådgiver, entreprenør og leverandør inden for alle former for vandbehandling og tilknyttede aktiviteter. Krüger arbejder tæt 
sammen med sine kunder for at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv og velfærd. 

Vi er 450 medarbejdere, der arbejder på kontorer i København, Glostrup, Aarhus og Aalborg, samt internationalt. Krüger havde 
i 2016 en omsætning på 640 mio. kr. og er ejet af verdens største miljøkoncern Veolia med mere end 175.000 medarbejdere 
verden over.

www.kruger.dk
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TRYKLUFT

Atlas Copco leverer toptunet 
trykluft til Herlev Hospital
Den 140-årige Atlas Copco koncern er en stærk spiller indenfor totale nøglefærdige løsninger som 
specialist i både trykluftkompressorer og vakuumteknik til medicinalindustri og hospitaler. Herlev Hospital 
har netop idriftsat et fremtidssikret kompressoranlæg der sikrer både et lavt energiforbrug, lang levetid, høj 
oppetid, lave serviceudgifter og den bedste luftkvalitet

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Kvaliteten af en komplet kompressor-
installationen spiller en afgørende rolle 
for, om det enkelte hospitalet er i stand 
til at producere trykluften til en fornuftig 
pris i en stabil og pålidelig drift med høj 
oppetid og lave omkostninger til service 
og vedligehold.

For at få opfyldt alle disse krav har Her-
lev Hospital valgt at investere i den bed-
ste kompressorteknologi fra Atlas Copco 
Kompressorteknik AS/, som yder tæt på 
det optimale på alle disse parametre og 
sikrer hospitalet en ekstra lang levetid. 

De to nye kompressorer på Herlev 
Hospital skal forsyne hospitalets nye 
Kvinde-barn-center, der i øjeblikket er 
ved at blive bygget ved Akuthuset med 
en føde-og barselsgang, neonatal-afsnit 
og børneafdeling, der forventes klar i 
2018.

Det er Atlas Copco som har leveret 
den komplette installation fra start til slut 
i et turnkey-projekt til en samlet pris på 

knap 1 mill. kr. Installationen består af 
to oliefrie, tørløbende Class 0 kompres-
sorer med lang levetid og et beskedent 
servicebehov.

Kompressorerne er forsynet med dug-
punktsstyrede, varmeregenererende ab-
sorptionstørrere, en løsning som sparer 
energi til efterbehandling af trykluften. 
Dugpunktsstyring er identisk med for-
brugsstyring, så når forbruget i perioder 
er minimalt, står anlægget på standby.

Atlas Copco har specialiseret sig inden 
for levering af komplette, kundespeci-
fikke og nøglefærdige pakkeløsninger. 
Installationen på Herlev Hospital omfat-
ter også rørmontage udført i medicinske 
kobberrør og hele indkøringen.

Således har Atlas Copco monitoreret 
installationen og inden aflevering do-
kumenteret kvaliteten ved at få udført 
en ekstern, uafhængig og certificeret 
kontrol, så hospitalet har garanti for, at 
installation og trykluft overholder ISO-
normen.

– Vi dokumenterer altid, at vi har leve-
ret det aftalte. Ingen hospitaler er i dag 
interesserede i en dyr kompressordrift, 

så Atlas Copco lægger mange ressour-
cer i at sikre en drifts- og energimæssig 
langtidsholdbar løsning, siger salgschef 
Tommy Hvass Støving fra Atlas Copco.

Totalleverance er den bedste 
løsning

Mange leverandører af kompressorer på 
markedet leverer delløsninger, nogle le-
verer kun komponenterne, mens andre 
står for montagen. Trykluftmarkedet er 
meget komplekst i Danmark med store 
og små leverandører og mange byder 
ind på det.

Atlac-Copco har taget skridtet fuldt ud 
som totalleverandør og set en styrke i at 
levere alt fra første udkast til aflevering 
og efterfølgende service og vedligehold. 
Når der kun en leverandør involveret, bli-
ver alt mere gennemskueligt for hospita-
lerne end, hvis flere deles om projekt og 
ansvar, påpeger Tommy Hvass Støving.

– Når Atlas Copcos egne ingeniører 
stå for hele projekteringen og alle be-
regninger med deres indgående pro-
duktkendskab, kan Atlas Copco sikre 
hospitalerne en optimal opbygning af 
installationerne med det bedste valg af 
komponenter.

Vi er derfor gået bort fra at lade uden-
forstående ingeniørfirmaer komme ind 
og udføre beregninger på vore anlæg, 
da vi har alle specialister og kompetencer 
internt, som kender alt til Atlas Copcos 
løsninger og kan levere risikovurderin-
ger og kvalitetsplaner.

Vi kan projektere anlæg ud fra et ud-
budsmateriale. Ofte er der generelt eks-
terne ingeniørfirmaer inde over, men 
ingeniørerne har vi selv. Vi føler det er 
bedre at vore egne, interne ingeniører 
som specialister kommer ind over pro-
jekterne. Det giver en mere helstøbt 
løsning. De folk vi har siddende er ud-

100 % oliefri scroll- 
og skruekompres-
sorer
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100 % oliefri stempel-
kompressor

TRYKLUFT

dannede specifikt i vore produkter og 
ved, hvordan en løsning sættes optimalt 
sammen.

Tørløbende i komplet 
pakkeløsning

Teknisk er der tale om et 100 procent 
oliefrit og tørløbende kompressorsy-
stem, der i dimensioner måler omkring 
seks gange otte meter og fylder et mid-
delstort teknikrum. Betegnelsen tørt-
løbende henviser til, at smøremidlet 
findes i gearkassen helt udenfor kom-
pressoren.

Tørløbende kompressorer kan byg-
ges som tand- eller skruekompressorer. 
Installationen på Herlev bygger på tand-
princippet, men for begge principper 
gælder, at de har en lang levetid, høj 
samlet oppetid med lave vedligholds og 
serviceomkostninger.

– Atlas Copco har eksempler på hele 
80.000 driftstimer på 15-18 år gamle 
kompressoranlæg før de står til en reno-
vering. Det er rigtigt meget sammenlig-
net med andre kompressorer, der måske 
kun kører i 30.000-40.000 timer. Det 
kan vi dokumentere, siger Tommy Hvas 
Støving.

Kontrollen har høj prioritet

– Mange steder tror jeg kontrollen i sid-
ste ende svigter, men Atlas Copco har 
leveret meget til medicinalindustrier som 
Novo og Novo Zymes, hvor alt bliver 
kontrolleret ned i mindste detalje. Vi ville 
aldrig nogensinde komme igennem med 
at lave fejl her.

Hospitalssektoren har nok lidt mere 
tradition for at lægge deres lid til leve-
randørerne, men prisen er også en fak-
tor ved kompressorkøb, så tendensen er 

måske at hospitalerne går lidt på kom-
promis frem for at få afdækket et projekt 
ordentligt.

Trykluft er noget af det dyreste strøm-
mæssigt at producere. 85 pct. af ener-
gien til at producere trykluft forsvinder 
som varmetab. Derfor er det vigtigt, at 
kompressorer og efterbehandlingsud-
styr ikke bruger en masse energi til tørre 
og regenerere luft, siger han.

Andre springer måske lettere hen 
over dette, men når vi leverer en instal-
lation følger kvalitetshåndbog, risikovur-
dering og en samlet CE-mærkning med 
i vore projekter. Der kommer strengere 
og strengere krav, så det skal bare være i 
orden, siger Thommy Hvass Støving.

Europas største produktion

Altas-Copco en del af en international 
koncern med 44.000 ansatte, der leverer 
mange anlæg til hospitaler og er kendte 
for at være blandt de førende på oliefri 
kompressorer. Virksomheden kan lever 
både trykluft og vakuum i en samlet cen-
tral.

Virksomheden tog i 2012 også hele 
vakuumpumpedelen med ind og tilbyder 
i dag alt inden for kompressor og vaku-
umteknik. Mange gange har trykluft og 
vakuum været splittet op og flere leve-
randører inde over.

Tommy Hvass Støving betoner be-
tydningen af, at det er Altas-Copco kon-
cernen, der udvikler og fremstiller alle 
produkter selv blandt andet på Europas 
største fabrik beliggende i Antwerpen 
med 2.800 ansatte.

Her ligger også en kæmpe udviklings-
afdeling, Air-Power, der designer anlæg-
gene og tester dem i Antwerpen. Der er 
krav i Atlas Copco, at 3 pct. af omsætnin-

gen skal bruges til at videreudvikle og 
energioptimere produkterne.

Lang bæredygtig livscyklus

Når hospitaler har sparet for meget med 
billige løsninger og der er gået to- tre år, så 
lever udstyret ofte ikke længere op til de 
gældende krav. Så vælger mange hospita-
ler en total udskiftning til et nyt og bedre 
anlæg end at bygge videre på det gamle.

– Der ses meget på prisen og mindre 
på, om det er det rigtige anlæg man får 
ind. Vi bliver ofte kontaktet og kommer 
på banen med konsulentbistand, Mange 
gange når vi går ind, er der mindst 20-30 
pct. af hente i energibesparelse. Det er 
også værd at kigge på.

– Hver tredje måned holder jeg fore-
drag og prøver at gøre opmærksom på, 
vi leverer meget til medicinalindustrien. 
Der står Atlas Copco meget stærkt, så 
det er megen naturligt for os at prøve at 
levere mere til hospitalssektoren.

Vi har leveret installationer til hospita-
ler herunder Bispebjerg Hospital for et 
år siden, der har hentet en meget store 
energibesparelse hjem. Trykluft er noget 
af det dyreste og mest energikrævende 
at producere på et hospital.

Virksomheden tilbyder vi serviceaf-
taler af typisk 5 års varighed med fuld 
ansvarsdækning. Nærmest uanset hvad 
der sker, dækker den. Hospitalerne be-
taler et årligt beløb og er så dækket 100 
pct. ind med for skader, havarier, ser-
viceomkostninger.

Atlas Copco leverer også erstatnings-
luft inden for maksimalt 24 timer. Efter 
10 år kan man gentegne kontrakten for 
to år ad gangen. Et stærkt koncept der 
giver os positive tilbagemeldinger, siger 
Tommy Hvass Støving.

Olieforseglet vakuumpumpe med skrueele-
ment og frekvensregulering
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SSI Diagnostica styrker sin 
service til hospitaler
Efter at et politisk flertal i Folketinget sidste år besluttede at sælge Statens Serum Instituts SSI Diagnostica 
produktion i Hillerød til den svenske kapitalfond Adelis Equity er der kommet fart i investeringerne i 
produktionen og udvikling af produkter til gavn for hospitalssektoren

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Da den danske stat og den svenske ka-
pitalfond Adelis Equity sidste år under-
skrev en aftale om salg af SSI Diagnostica 
i Hillerød, der hørte under Statens Se-
rum Institut, lød der kritiske røster, men 
i dag ser det ud til at overtagelsen i høj 
grad har boostet og vitaliseret selskabet.

Målet med salget var også at give SSI 
Diagnostica de bedste rammer for at vi-
dereudvikle sig til fremtidens krav. Det 
skete i erkendelse af, at det kan være 
et problem at udvikle en producerende 
virksomhed i statsligt regi. I vore nabo-
lande er produktionen forlængst privati-
seret.

SSI Diagnostica var en selvstændig 
forretning under Statens Serum Institut. 
Virksomheden forsker, udvikler, produ-
cerer og sælger kliniske in vitro diagno-
stiske produkter til klinisk mikrobiologi, 
vaccineindustri, veterinær diagnostik 
samt fødevare-, miljø og hygiejnekon-
trol.

Siden overtagelsen, der officielt en-
deligt blev gennemført i oktober 2016, 
har Adelis Equity investeret kraftigt i SSI 
Diagnostica for at bringe selskabet tek-

nologisk frem inden for bl.a. udvikling af 
hygiejneprodukter til hospitaler og indu-
strien.

Målet er at gøre den tidligere statsvirk-
somhed til førende udbyder i Norden. 
Da investeringsfonden overtog virksom-
heden var der ca. 90 ansatte, men siden 
er der skabt nye arbejdspladser, så med-
arbejdertallet er steget til 100.

– Staten investerede ikke noget som 
helst. Hvert år skulle vi aflevere hele 
overskuddet, så der var intet til F&U, 
men nu er der kommet skub i virksom-
hedens udvikling, siger Area Manager 
Helle Vejrup, SSI Diagnostica A/S.

– Den nye ejer vil gerne investere i 
udvikling, medarbejdere og i nye tekno-
logier. Vi er i gang med at ombygge og 
modernisere, så produktionsfacilliterne 
bliver helt up to date og mere automati-
seret med robotter.

Det gode ved overtagelsen er, at de 
nye ejere kan se perspektiverne og opti-
mere, så vi kan lancere flere nye produk-
ter. Hospitalerne frygtede ændringer, 
men vi har præcis det samme setup og 
service som tidligere, så det er nok en 
god nyhed for dem.

Hurtig leverance fra eget lager

SSI Diagnostica har en lang, traditionsrig 
historie og flyttede, da pladsen blev for 
trang på Amager for 15 år siden, til Hil-
lerød. Siden har virksomheden kørt som 
selvstændig enhed under SSI.

I dag fremstiller selskabet fortsat anti-
stoffer og diagnostiske kit, hvormed man 
kan påvise forskellige infektioner i men-
nesker.

Før privatiseringen har virksomheden 
også hjulpet hospitaler med hygiejne-
kontrol. Det var med kontaktskåle fra SSI 
Diagnosticas at Næstved Sygehus hur-
tigt opklarede MRSA udbruddet på neo-

natalafdelingen og virksomheden bistod 
med sin knowhow.

– Alle vore medarbejdere i F&U, salg 
og marketing har en akademisk- eller 
laboratorie-baggrund med kendskab 
til mikrobiologi og forudsætninger for 
udvikle, sælge og rådgive hospitaler i at 
sikre en høj hygiejne.

Vi har kompetencen og tilbyder en 
række produkter til hospitaler og hygiej-
nesygeplejersker så de kan udføre kon-
trol og fjerne smitterisikoen. Det gælder 
om at stoppe spredning af mikroorganis-
mer der kan fremkalde infektioner.

Det er måske ikke alle steder de har 
så meget styr på kvalitetssikring og ren-
gøring som på Næstved Sygehus. Det 
har været omtalt i medierne, hvordan de 
forebygger og har et program for at mo-
nitorere hygiejnemålingerne.

SSI Diagnostica har eget lager i Hil-
lerød, der sikrer hurtige fleksible dag til 
dag levering. Virksomheden var således 
i stand til at få sine produkter til Næstved 
Sygehus i taxa en fredag eftermiddag da 
der blev konstateret MRSA.

– Det viser noget om, at vi er til for 
dem, vi er tæt på kunderne og slutbru-
gerne, vi har vort eget setup fra A-Z og 
specielt er lageret vigtigt i sådanne situa-
tioner, siger Helle Vejrup.

En kompetent sparringspartner

– Vi er indforstået med at blive brugt som 
sparringspartnere og rådgivere der kom-
mer med forslag til hygiejneforbedringer 
og kan være med til at sætte en plan op 
for at monitorere rengøringskvaliteten af 
specifikke steder der skal overvåges med 
henblik på at hindre kontamination og in-
fektioner.

Alle hospitalers kliniske mikrobiolo-
giske afdelinger er i større eller mindre 

Area Manager, Helle Vejrup Fortsættes side 10
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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

En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

HYGIEJNE

omfang kunder hos os. De kan have 
tilknyttet hygiejneorganisationer eller 
sygeplejersker til at udføre selve kontrol-
len.

SSI Diagnostica kan også levere anti-
sera til hospitalerne, typebestemmelse 
af fx Salmonella og E. coli. Antigener er 
målrettet vaccineproducenter der bru-
ger dem til kontrol i produktion af vac-
cine mod pneumokokker, der blandt 
andet er årsag til langt de fl este lungebe-
tændelser. 

Større fokus på industrien

Vi går mere ud til industrien og private 
virksomheder, fordi virksomheden er 
kendt indenfor sundhedssektoren som 
en tidligere del af SSI og har service-
ret hospitaler med egne laboratorier i 
mange år, satser selskabet også på indu-
strien i Norden.

– Industriel mikrobiologi og hygiejne 
skal udvikles sammen med en kollega 
i Norden. Det er meget spændende, 

og vi har stort set fået frie hænder til at 
skrue en forretning sammen, siger Helle 
Vejrup, der har en baggrund i industriel 
mikrobiologi med kommerciel overbyg-
ning.

– Vi har stor konkurrence, men SSI 
Diagnostic har langvarige relationer, 
nyder tillid og ingen andre har lager på 
samme niveau. Vi har setup og erfaring 
med at sælge og sende varer til Sverige 
og Norge med afhentning tre gange 
ugentligt.

Vi eksporterer til 60-70 lande som 
USA, Australien, Mellemøsten, Rusland, 
Europa og har egne ansatte i Kina. SSI 
navnet er en blåstempling af det vi laver. 
SSI har altid haft produkter af meget høj 
kvalitet og mange videnskabelige artikler 
og litteratur refererer til vore produkter.

Det er en god reference, så forskere 
og mikrobiologer stoler på den gode 
kvalitet og at de altid er sikret et godt 
produkt. Der er brug for produkter på 
mange fronter, primært til sundhedssek-
toren med hospitalerne som langt den 
største aftager, men vi arbejder også på 
at komme ind i fødevareindustrien.
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Rene madrasser og senge 
er en nødvendighed
Hygiejnen på de danske sygehuse er en 
udfordring og som patient risikerer man 
at få pådraget sig hospitals-infektion 
under indlæggelse. Dette bevirker ofte 
ekstra behandling, flere indlæggelses-
dage og i værste fald død. Der florerer 
bl.a. multiresistente bakterier, VRE, Clo-
stridium difficile rundt.

Rengøringsstandard

Hygiejneorganisationer arbejder kon-
stant på at afbryde smitteveje og undgå 
smittespredning, og der er meget der 
kan gøres. Det er vigtigt at sikre en høj 
rengøringsstandard overalt på sygehu-
sene inklusiv udstyret der anvendes i 
dagligdagen. Bl.a. er det vigtigt, at noget 
så centralt som rene senge og madras-
ser til vores patienter. Dette sikres bedst 
med et automatisk rengøringssystem.

Semi-Staal har udviklet en innovativ 
løsning der automatiske fjerner bakterier 
fra senge og madrasser. Teknologien for 
madrasser er udviklet i samarbejde af 
Force Technology, som desinficerer med 
damp og ultralyd. Sengene gennemgår 
en kemotermisk desinfektion. Disse pro-
cesser sikrer, at alle senge og madrasser, 
altid opnår samme renhedsresultat.

Systemet har en høj kapacitet, og gi-
ver et bedre arbejdsmiljø for persona-
let. Processen tager kun få minutter, og 
egner sig til stor produktion. Der opnås 
en markant tidsbesparelse i forhold til 
en manuel rengøring. Servicepersonalet 
skal blot placere madrasser og senge på 
et indløbsbånd hvorefter de automatisk 
transporteres igennem maskinerne. Få 
minutter efter modtages en ren, tør og 
bakteriefri seng samt madras, straks klar 
til at rede op.

Maskinerne kan indgå som en del af 
det daglige logistiske flow, være medvir-
kende til at optimere processer og for-
bedre arbejdsgange.

Systemet er fleksibelt og kan instal-
leres som en samlet integrereret enhed, 
eller kan installeres som to separate ma-
skiner. Hvor der allerede er installeret en 
sengevaskemaskine, kan madrasdesin-
fektoren placeres ved siden af og inte-
greres i eksisterende proces. 

Systemerne modulopbygges og kan 
således tilpasses det enkelte hospitals 
ønske.

For mere information kan Semi-Staal kon-
taktes på +45 61 43 58 34. Helle Bugge- 
Hansen.

www.semi-staal.dk
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Fokus på arbejdsmiljø og hospitalshygiejne via automatiske systemer.
Nu kan hele rengøringsprocessen af både senge og madrasser automatiseres.
SEMI-STAAL leverer markedets hurtigste og mest driftsøkonomiske system, der vasker og 
tørrer senge på kun 2½ min. Desinfektion samt tørring af madrasser udføres på ca. 30 sek. 
uden brug af kemikalier – kun damp.
Maskinerne kan installeres som et samlet system eller hver for sig.

Støberivej 20
3000 Helsingør
Tlf:  +45 44 98 65 35
Fax:  +45 44 98 28 36
semistaal@semistaal.dk

Helle Bugge-Hansen
Dir.:  +45 49 25 25 14
Cell:  +45 61 43 58 34
hb@semistaal.dk

Europas hurtigste fuldautomatiske 
madras- og sengerengøringssystem

SonoSteam® processen
Madrasser rengøres med den patenterede 
SonoSteam teknologi, udviklet af Force 
Technology. Damp sendes igennem speciel 
konstrueret dyser, som genererer en ter-
misk ultralyds-behandling. Når damp og lyd 
rammer madrassens overflader brydes den 
laminære overflade, og dampen presses 
ind i madrassens øverste mikro-strukturer. 
Efter endt proces er alle bakterier dræbt 
også på kritiske steder som ved lynlås mv.  
Der efterlades ingen restfugt på madras-
sens overflade eller inderside.

Fordele:
•  Hurtige gennemløbstider
•  Fuld automatisk system uden brug af fast driftspersonale
•  Ergonomisk system – ingen tunge løft
•  Ensartet rengøringsresultat – sikkerhed for patienter og 

personale
•  Dokumenteret resultater
•  Miljøvenligt system med lavt energi- samt vandforbrug

Senge og madrasser transporteres automatisk igennem 
et tunnelsystem fra uren til ren side. Systemet vasker, 
desinficerer og tørrer emnerne.
Hjælpemidler og vaskbare puder kan også rengøres i 
systemet.

Semi-Staal_180x128,5_2017.indd   1 31/05/2017   13.39
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Hygiejnen er i top med tekstil-
kanaler
Tekstilbaseret ventilation er et godt valg 
når det handler om at få en løsning, der 
foruden et godt indeklima også sørger 
for en god hygiejne i lokalet. Alle venti-
lationskanaler skal rengøres, både for at 
bevare deres funktionalitet, men også 
af hygiejnemæssige årsager. En tekstil-
kanal, der er udført i et let og fl eksibelt 
materiale, kan nemt nedtages og vaskes 
i en vaskemaskine. Ved at vaske kanalen 
efter behov kan man bevare produktets 
gode egenskaber i forhold til at sikre en 
effektiv luftfordeling, og samtidig er hy-
giejnen i top.

Læs mere om tekstilkanaler på 
ke-fi bertec.dk/tekstilkanaler



SSI Diagnostica
Your partner in microbiology

Kvalitetssikring af rengøringen

Dipslides, kontaktskåle og 
Swabs gør det nemt at:
 
• kontrollere om udvalgte  

lokaler og områder er fri for 
sygdomsfremkaldende  
bakterier  

• leve op til NIRs anbefalinger 
vedr. mikrobiologisk renhed i 
sundhedssektoren

SSI Diagnostica A/S
2 Herredsvejen
3400 Hillerød
Denmark

T +45 4829 9100
F +45 4829 9179
@ ssidiagnostica@ssidiagnostica.com
w ssidiagnostica.com

For yderligere information kontakt:

Area Manager Helle Vejrup 
T: 2065 7247
E: heve@ssidiagnostica.com
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DESIGN

Gulve kan skabe ro  
og harmoni
Selv om hospitalslivet til tider kan føles hektisk og stressende for de ansatte, så er det vigtigt, at patienter 
og pårørende oplever det modsatte – ro og fred. Ro til at fordøje de til tider ubehagelige oplevelser og 
beskeder, til hvile, til helbredelse…

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Omgivelserne har stor betydning for 
folks velvære, siger teknisk chef Thomas 
Kjær fra Forbo Flooring A/S, der leverer 
gulvløsninger til en række danske og 
udenlandske hospitaler.

– Det kan ikke nytte, at farverne skri-
ger til hinanden på steder, hvor ro og 
harmoni har stor prioritet. Derfor har vi 
gjort meget ud designet og farvevalget 

for vores nye vinylgulve, Sphera. Det er 
homogene svagt mønstrede gulve i ro-
lige farver, supplerer han. 

Sphera er fremstillet på Forbo Flo-
orings helt nye fabrik i Holland. Nye pro-
duktionsmetoder, hvor den homogene 
og gennemfarvede belægning produce-
res i én integreret proces ved hjælp af en 
stålbåndspresse, gør det muligt at frem-
stille vinyl med stor farvemætning og 
høj lysrefleksionsværdi (LRV), selv om 
grundfarverne er rolige og afdæmpende. 
Den efterfølgende prægning og lakering 

med speciallak gør gulvet sikkert, rengø-
ringsvenligt og modstandsdygtigt over 
for kemikalier, ridser og pletter.

– I praksis betyder de høje LRV-vær-
dier, at rummet bliver lyst og venligt at 
opholde sig i – uden at man behøver at 
ty til pangfarver for at udnytte lyset. Det 
har tidligere været gængs viden, at klare, 
skrappe farver er bedst til at reflektere ly-
set, men det er lykkedes os at fremstille 
gulve i afdæmpede naturfarver, som al-
ligevel har stor farvemætning og refleksi-
onsevne, forklarer Thomas Kjær.

Sphera giver et roligt og harmonisk indtryk på de ofte store gulvarealer, hvor patienter opholder sig på hospitaler.
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ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup
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E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk
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jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019, 
john.olsen@sweco.dk
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DESIGN

Farver passer sammen

Forbo Flooring trækker på et stort antal designere og farvespe-
cialister, når nye produkter skal lanceres. Selv om Sphera består 
af både en småmønstret serie og en serie af ensfarvede vinyler 
med indlagte ’chips´ med tilsammen over hundrede varianter, 
så er alle farver valgt, så de passer sammen. 

– Det betyder, at man altid kan afmærke gangarealer, pane-
ler, trappetrin forskellige afsnit mv., så man via gulvbelægnin-
gen kan forøge sikkerheden og hjælpe patienter med at finde 
vej og orientere sig – uden at brugen af kontrastfarver går ud 
over det rolige helhedsindtryk, siger Thomas Kjær.

Sphera er fremstillet helt uden phtalater og har både under 
produktionsprocessen og i brug en særdeles lav miljøpåvirk-
ning. Den bæredygtige produktion og den lave emission bi-
drager til et sundt indeklima. Sphera er godkendt til vådrum 
og har desuden den højeste slidklassifikation, gruppe T, testet i 
henhold til EN660-2.

– Alt i alt har de moderne vinylgulve en række egenskaber, 
der gør dem egnede til hospitaler og andre sundhedsinstitutio-
ner. De giver et lyst og harmonisk udtryk – uden at det bliver 
kedeligt – og kan anvendes på store gulvarealer både i rum, 
hvor patienterne opholder sig, og i behandlings- og teknik-
rum, påpeger den tekniske chef for Forbo Flooring.
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Nye patienter får rene senge, rent 
sengetøj og de samme gamle 
gardiner, som alle har rørt ved
Gardinforhæng mellem patienter er forurenede med antibiotika-resistente bakterier. Hygiejnisk 
patientafskærmning er derfor afgørende i kampen mod hospitalsinfektioner og smittespredning.

Det anslås, at ca. hver 10. dansker, der 
indlægges på et sygehus, bliver ramt 
af en hospitalsinfektion. Infektionerne 
skyldes i de fleste tilfælde bakterier som 
stafylokokker og Escherichia coli. Hygi-
ejnen på hospitalerne er derfor i fokus, 

især sengehygiejnen. Men hvad med pa-
tientafskærmningen? Mens nye patien-
ter får rent sengetøj og rene senge, så 
bliver gardinforhængene ikke taget ned 
og vasket.

En overset smittekilde

Gardinforhæng kan gemme på smitte-
farlige bakterier. Hver gang personale 
eller pårørende trækker i gardinforhæn-
get, får de bakterier på hænderne, og 
risikerer at overføre bakterier til andre 
patienter. Når nye patienter arver de 
tidligere patienters gardinforhæng, så 
risikerer de i høj grad også at arve deres 
bakterier.

Gardinforhæng skyldig i 
hospitalsinfektion

Da to patienter med trakeostomi fik en 
A-streptokokinfektion på Nottingham 
University Hospital, valgte man at op-
spore smittekilden. En undersøgelse af 
personale, patienter, udstyr og patient-
afskærmning viste, at smitten var opstået 
på grund af mangelfuld håndhygiejne, 
der har kontamineret gardinforhæn-
gene, som derefter var kilde til smitte-
spredning. De indsamlede bakterieprø-
ver viste, at 10 ud af 34 gardinforhæng 
på afdelingen var forurenet med A-strep-
tokokker.

Højrisiko for krydskontaminering

Forskere fra Canada bekræfter risikoen 
for krydskontaminering fra gardinfor-
hæng. En test af gardinforhæng på en 
brandsårs- og plastikkirurgisk afdeling 
viste ved to forskellige målinger i 2015 
og 2016 at henholdsvis 22 % og 31 % 
af gardinerne var positive for MRSA. 
Forskerne konkluderede, at gardinfor-
hængene kunne være forurenet med 
signifikante mængder bakterier, mulig-
vis inklusive multiresistente organismer 
og at gardiner ligger højt på listen over 
mulige smittebærere for krydskontami-
nering.

Hygiejniske foldeskærme gør det nemmere at afbryde smitteveje og forebygge hospitals-
infektioner.
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.
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AMALIA og TRIANGO er en ny serie energibesparende 
LED undersøgelses- og sengelamper fra Derungs

HYGIEJNE

Løsningen fi ndes allerede

Anbefalingen fra de Nationale Infekti-
onshygiejniske Retningslinjer (NIR) er 
tydelige. I de fælles retningslinjer for ny-
bygning og renovering i sundhedssek-
toren lyder anbefalinger for skærme og 
afskærmning (s. 64): Da stofskærme er 
sværere at rengøre og desinfi cere mel-
lem hver patient anbefales skillevægge 
af et fast materiale, der kan rengøres og 
desinfi ceres med egnede midler mellem 
hver ny patient.

Dansk hospital blev gardinfrit 
efter ATP-målinger

En række ATP-målinger af skærme med 
stofgardiner og plastgardiner på Glo-
strup Hospitals sengeafdelinger levede 
slet ikke op til hygiejnestandarden DS-
2451-10, og alle 12 sengeafdelinger 
er nu indrettet med hygiejniske folde-
skærme.

”Udskiftningen har givet hygiejnen et 
kæmpe løft. De nye foldeskærme ind-
går i hygiejnerutinerne, og det er nem-
mere for os at afbryde smitteveje og 
forebygge infektioner, da overfl aderne 
er rengøringsvenlige i modsætning til de 
gamle skærme,” forklarer områdeleder i 
rengøringsafdelingen, Anita Heidelbach 
i Hospital, Drift og Arkitektur nr. 1, 2015.

Inventar og materialer skal have 
glatte overfl ader

”Et af de 10 kritiske risikopunkter for 
korrekt infektionshygiejne i sundheds-
sektoren er afskærmningsudstyr tæt på 
patienten. En vigtig del af smitteforebyg-
gelsen er derfor, at afskærmningsudstyr 
har glatte overfl ader, som er nemme at 
rengøre og tåler desinfektion,” fortæl-
ler Henrik Fribo-Søndergaard fra Si-
lentia, som producerer hygiejniske fol-
deskærme til sundhedssektoren. Han 
oplever tydeligt, at hygiejnisk patientaf-
skærmning baner vejen for bedre rengø-
ringsrutiner.

”Sygehushygiejne er vanskelig at ef-
terleve, når inventaret er svært, dyrt eller 
tidskrævende at rengøre. Jeg ser tyde-
ligt, hvordan hygiejnisk patientafskærm-
ning baner vejen for øget hygiejne, fordi 
det simpelthen er meget lettere for hygi-
ejnesygeplejerskerne og rengøringsper-
sonalet at sætte hygiejnen i system med 
faste rutiner, tjeklister og en fælles ind-
sats,” siger Henrik Fribo-Søndergaard.

God økonomi at vælge den 
hygiejniske løsning

Gardinforhæng er forbundet med evige 
udgifter til vask og håndtering – og øget 
ventetid på sengepladser til de næste 

patienter. Derfor bliver gardinerne typisk 
kun udskiftet, når de er synligt beskidte, 
eller hvis man ved, de har været udsat for 
resistente bakterier.

Foldeskærme er derimod en hygiej-
nisk engangsinvestering, som er tjent 
hjem på typisk 1-3 år. Dertil kommer 
værdien af, at foldeskærme i høj grad er 
med til at forebygge de skæbnesvangre 
og dyrebare bakterieudbrud.

Kilder

Canada study: journalofhospitalinfection.com, 
May 2017, Volume 96, Issue 1, Pages 54–58

Nottingham study: journalofhospitalinfection.
com, July 2014, Volume 87, Issue 3, Pages 
141–144

SILENTIA rådgiver om hygiejnisk 
patientafskærmning til hospitaler i 
over 50 lande. Skærmene produceres 
efter det enkelte hospitals behov og 
er designet, så de mindsker risikoen 
for krydskontaminering og lever op 
til NIR-retningslinjerne for rengøring.

www.silentia.dk
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HYGIEJNE

Optimal sikkerhed og arbejdsrutine 
med FlexVan til medicindosering
På Ejlstrup Plejecenter i Odense har medarbejderne fået en ny, rullende arbejdsplads til at sikre hygiejnisk 
og sikker medicindosering.

”Vores to nye FlexVans har givet os 
mere plads, mere ro og bedre hygiejne 
til medicindoseringen. Vi oplever også 
at vi kommer mere i øjenhøjde med bor-
gerne,” fortæller Mai-Britt Hansen, reha-
biliteringsleder på Ejlstrup Plejecenter.

Medicinen doseres for 14 dage ad 
gangen, og det skal foregå hos borgeren. 
Personalet bruger en doseringsmåtte, 
hvor medicinæskerne lægges ud og me-
dicinen fordeles ud i 14 doseringsæsker.

”Før foregik doseringen på borgerens 
spisebord, køkkenbord, i fællesarealet, 
eller hvor der nu var plads. Det var ikke 
optimalt i forhold til hygiejne, arbejds-
stillinger, ro og koncentration. Vi havde 
derfor brug for en mere optimal løsning,” 
fortæller Mai-Britt Hansen.

Ny, fl eksibel løsning fra Standard 
Systemer

Plejecentret tog derfor Standard Syste-
mer med på råd, for at høre om mulighe-
derne. Rådgiver Poul Quist anbefalede 
FlexVan XL Case, som den bedste og 
mest fl eksible løsning til Ejlstrup Plejecen-
ters behov, fordi den er på hjul, nem at 
komme omkring med, har god bordplads 
og specialholder til bærbar computer.

En FlexVan til hver af de to team

”Vi har købt to FlexVans, en til hvert 
team, og de har været i brug uafbrudt 
lige siden vi fi k dem. Vi har både fået 
bedre overblik, ergonomi og arbejdsru-
tiner, fordi vi kan have det hele samlet ét 
sted. Bordpladen er nem at rengøre, den 
passer til medicinmåtten, der er stativ til 
vores bærbare computer med beboer-
nes elektroniske medicinskemaer og der 
er papirkurv til tomme medicinæsker, så 
de kommer væk med det samme,” for-
klarer Mai-Britt Hansen.

FlexVan-bordpladen kan indstilles 
uden brug af strøm. Det giver mere 
rækkevidde til medicindoseringen, som 

foregår løbende i en 14 dages rullende 
rutine både i dag- og aftenvagt. Så de to 
vogne er hele tiden i brug.

Kommer i øjenhøjde med 
borgerne

”Bordet kan justeres i højden, så vi både 
kan arbejde stående eller sætte os sam-
men med beboerne uden at skulle bruge 
deres private møbler. Vi kan placere os 
der, hvor det fungerer bedst i den en-
kelte situation, og vi kommer mere i 
øjenhøjde med borgerne og får en sund-
hedssnak samtidig,” forklarer Mai-Britt 
Hansen.

Ejlstrup Plejecenter har 24 ansatte og 
36 beboere, som har vedvarende syg-
domme, fysiske handicap eller demens 
og behov for støtte døgnet rundt. Bebo-
ernes lejligheder er i stueplan og omkran-
ser spisestue, opholdsstue og køkken.

FlexVan XL Case er nem at komme omkring med, har god bordplads og specialholder til 
bærbar computer.

Medarbejderne har fået 
mere plads, mere ro og 

bedre hygiejne til medi-
cindoseringen.
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INDEKLIMA

Hvordan har indeklimaet det? 
Stil diagnosen med måleinstrumenter til indeklimamålinger

Der findes et stort udvalg af måleinstru-
menter, som kan være med til at iden-
tificere roden til problemer med inde-
klimaet – og dermed blive i stand til at 
foretage de nødvendige tiltag.

Indeklimaet er en betydelig faktor 
på arbejdspladsen, hvor folk tilbringer 
mange timer hver dag. Hvordan indekli-
maet opleves, er individuelt fra person til 
person, og det er derfor ikke nogen nem 
opgave, at stille alle tilfreds. Det gælder 
om at finde det indeklima, der føles beha-
geligt for så mange personer som muligt.

Støjproblemer

Er der generende støj på et hospital – det 
være sig fra apparater og installationer, 
går det let ud over koncentrationen, og 
opgaver føles mere anstrengende. Træt-
hedsfølelsen bliver forstærket, og det kan 
forårsage stress og gå ud over det stykke 
arbejde, som leveres – og i sidste ende 
patienterne. Det er et lovmæssigt krav, at 
unødig og generende støj dæmpes. Til at 
identificere støjproblemer for den enkelte 
medarbejder, forhandler Buhl & Bønsøe 
bl.a. decibelmålere, såkaldte støjdosime-
tre, der kan monteres på medarbejderen, 
så der kan måles i de relevante omgivelser 
uden at det forstyrrer arbejdet.

Indeklima

I Arbejdstilsynets At-vejledning er de 
hyppigste årsager til dårligt indeklima på 
arbejdspladsen opsummeret, og det er 
oftest temperatur, træk, dårlig luftkvalitet 
pga. støv, fugt og dårlige lys- og lydfor-

hold, som er årsagen til problemet – og 
tit er det en kombination af flere faktorer. 
Symptomerne på et dårligt indeklima er 
typisk irritation i øjne, næse og svælg, 
hovedpine, træthed, koncentrationsbe-
svær, kvalme og svimmelhed.

Indeklimaet i renrum, 
laboratorier og operationsstuer

Der stilles høje krav til komfort og hygi-
ejne på hospitaler. Ventilationssystemerne 
spiller en vigtig rolle, når det handler om 
et skabe et rent og behageligt indeklima, 
og dermed skabe de bedste rammer for 
patienternes sikkerhed og sundhed. Også 
i renrum og laboratorier, er det ekstremt 
vigtigt, at indeklimaet har det godt.

Identificer årsagerne til et dårligt 
indeklima

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

Kortlæg indeklimaet med det 
rigtige måleinstrument

Der findes et stort udvalg af instrumenter 
til at udføre opgaven med at kortlægge 
indeklimaet og derefter lave de nød-
vendige tiltag for at forbedre det. Buhl 
& Bønsøe er eksperter indenfor målein-
strumenter til vurdering af indeklima og 
arbejdsmiljø. I varesortimentet er bl.a. 
trådløse følere til måling af ventilations-
udtag. Følerne kan betjenes med en 
smartphone eller tablet via en app. Lys-
målere, som kan måle om belysningen 
er korrekt for ikke at anstrenge øjnene, 
termografikameraer til påvisning af var-
metab, byggesjusk og utætheder og CO2 
målere til måling af koncentrationen af 
CO2 i et lokale.

Læs mere om de mange muligheder in-
denfor måleinstrumenter til vurdering af 
indeklima på www.buhl-bonsoe.dk

Runde fødselsdage FSD

RUNDE FØDSELSDAGE 2017

60  23. juni 
Søren Juul 
Bystævneparken, Ballerup

60  28. juli 
Jørgen Wie Andersen 
Region Nordjylland

75  26. august 
Bengt Jønsson 
Pensionist
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BRANDSIKRING

Mange brandsikringsanlæg har fejl
En ny analyse fra DBI viser, at ca. 70% af automatiske brandalarmanlæg og mere end 50% af sprinkleranlæg 
hos virksomheder og offentlige institutioner har fejl, når de inspiceres. Det kan få fatale konsekvenser på 
hospitaler og plejehjem, hvor mennesker ikke altid kan komme ud ved egen hjælp i tilfælde af brand.

AF SANNE A. AMTOFT, JOURNALIST, DBI – DANSK 

BRAND- OG SIKRINGSTEKNISK INSTITUT

DBI inspicerer brandsikringsanlæg en 
gang om året og finder i den forbin-
delse mange typer af fejl. En ny analyse 
foretaget på baggrund af DBI-tal fra 
2015/2016 viser, at det heldigvis kun 
er nogle få procent af fejlene, der er så 
graverende, at anlæggene må kasseres. 
Men mindre graverende fejl kan også 
være alvorlige nok.

Fejl på automatiske brandalarmanlæg 
kan f.eks. føre til falske alarmer og for 
langsom alarmering, mens fejl på sprink-
leranlæg kan betyde, at en brand spre-
der sig til ikke sprinklede områder med 
langt voldsommere brandspredning til 
følge. Det kan blive fatalt på hospitaler 
og plejehjem, hvor mennesker er syge 
og/eller ofte ikke særligt mobile.

– Fejlene betyder sjældent, at et sy-
stem svigter fuldstændigt i tilfælde af 
brand, men forsinkelser kan også være 
ganske alvorlige. Samtidig er fejlalarmer 
med til at underminere brugernes tillid 

til alarmsystemerne, siger Anders Frost-
Jensen, der er direktør for Infrastruktur & 
Kvalitet hos DBI.

Fejl i orienteringsplaner

Omkring halvdelen af fejlene er faktisk 
administrative, viser DBI’s analyse, og 
her er det især orienteringsplanerne over 
bygningen og systemet, der halter.

– Hvis orienteringsplanerne er for-
kerte, kan der gå lang tid, før brandvæ-
senet finder det rette rum eller område, 
når alarmen går. Det er tid, der er afgø-
rende for en brands udvikling og for sik-
kerhedsrisikoen. Og har man glemt at 
udstyre et rum med detektorer efter en 
ombygning, opdager man en brand se-
nere, end man burde, forklarer Anders 
Frost-Jensen og påpeger, at det kan ende 
rigtig galt, hvis der f.eks. er tale om et ho-
spital med sengeliggende patienter.

Travlhed og øget kompleksitet

De 70% er det højeste antal fejl, som DBI 
hidtil har registreret i sine statistikker, 

men tallet har været støt stigende de se-
nere år. En tredjedel af fejlene kan dog 
betegnes som installationsfejl, der ifølge 
DBI-direktøren dels skyldes travlhed hos 
installatørerne og dels en øget komplek-
sitet i bygningerne.

– Man bygger på en anden måde i dag 
og integrerer ofte forskellige anlæg med 
hinanden. Det gør det svært at gennem-
skue, om det bliver udført rigtigt, siger 
Anders Frost-Jensen og fortsætter:

– Samtidig ser vi en tendens til, at råd-
givere beskriver anlæggene for ukonkret 
inden monteringen. Installatørerne har 
behov for at vide helt nøjagtigt, hvordan 
det skal laves, så de ikke skal gætte sig 
frem. De er specialiserede og certifice-
rede virksomheder, der bestemt er kom-
petente til det, de laver. Men er planen 
ikke konkret, eller afviger den fra stan-
darden, bliver det pludselig mere kom-
plekst. Derfor skal de bygningsansvar-
lige være mere vidende og have større 
fokus på anlæggenes driftsmæssige 
stand, siger han.

Når anlæg virker

Erfaringer viser nemlig, at brandsikrings-
anlæg bestemt kan redde både liv og 
værdier, når de fungerer.

Et af de hospitaler, der har haft gavn 
af funktionsdygtige sprinkleranlæg, er 
Regionshospitalet i Viborg. Det skete før-
ste gang, da der i oktober 2016 udbrød 
brand i patienthospitalets kælder. Bilen, 
hvor branden opstod, gik ganske vist 
tabt, men sprinkleranlægget forhindrede, 
at der skete større skade på bygningen, 
og at nogen mennesker kom noget til. 
Og allerede en måned efter kunne det så 
igen være gået galt, da der opstod brand 
over loftet på en sengestue på 13. sal.

– Vores personale fik en alarm og løb 
ind for at tjekke. De mærkede straks, 
at der lugtede brændt, og en tekniker 
kravlede op for at inspicere rummet over 
loftet, hvor der var ild. Sprinkleranlæg-
get gik i gang, inden han nåede at hente 
en brandslukker, og ilden var slukket, 

To gange på to måneder slukkede to forskellige sprinkleranlæg brande på Regions-
hospitalet i Viborg.
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BRANDSIKRING

Mange brandalarm- og 
sprinkleranlæg har fejl 
– dog sjældent så grave-
rende fejl, at anlæggene 
må kasseres. 

før brandvæsenet nåede frem, beretter 
Johnny Brorson, der er sektionsleder på 
de fire Regionshospitaler under Hospi-
talsenhed Midt.

Uvist antal hændelser

Ifølge DBI-direktør Anders Frost-Jensen 
er det dog uvist, hvor mange sprinkler-
anlæg der rent faktisk aktiveres. Mange 
virksomheder og offentlige institutioner 
informerer nemlig slet ikke om det, når 
de har haft en hændelse, der ikke nåede 
at udvikle sig til noget alvorligt.

– Men generelt kan man sige, at de 
anlæg, der installeres i dag, er større og 
mere komplicerede end tidligere, fordi 
nutidens nybyggerier er større. Det øger 
risikoen for fejl, siger Anders Frost-Jen-
sen.



24   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5

L IFT

Ny lift fra Guldmann er 
næsten usynlig
En af landets førende producenter af forflytningsløsninger har sendt en lift på markedet, der i særlig grad 
understøtter værdig langtidspleje og er en ergonomisk hjælp selv i lavloftede rum.

AF DORTHE LUNDH

Det nyeste produkt fra Guldmann er loft-
liftens version af en engelsk butler – fuld-
stændig diskret, men altid ved hånden.

Liftens navn er GHZ. Når den ikke er i 
brug, ligner den en del af loftkonstruktio-
nen og selv i aktion, udgør den en und-
seelig faktor i rummet. Liftens særlige 
kendetegn er, at løftemodulet er skjult i 
traversskinnen i loftet. GHZ har således 
ingen synlig mekanik. Dermed adskiller 
den sig fra de fleste loftliftsystemer, hvor 
løftemodulet hænger under traversskin-
nen. GHZ-liftens bøjle og sejl, som bru-
geren forflyttes i, kan gemmes bort i et 
lille skab.

Om tankerne bag den nye lift, fortæl-
ler administrerende direktør Carsten 
Guldmann:

”Ideen med GHZ-liften er at tilbyde 
en forflytningsløsning, der er så usynlig 
som muligt, uden på nogen måde at give 
køb på funktionaliteten. Med den nye lift 
behøver man med andre ord ikke at gå 
på kompromis med et hjemligt udtryk i 
rummet, selv om man har brug for hjælp 
fra en loftlift.”

Optimal ergonomi

Udover den diskrete fremtoning, har 
GHZ også det praktiske fortrin, at det 
skjulte løftemodul giver en ekstra løfte-
højde på minimum 15 centimeter i for-

hold til øvrige loftlifte. Det er med til at 
sikre optimale ergonomiske arbejdsfor-
hold for personale og hjælpere.

”I ældre bygninger er der ofte ikke den 
samme lofthøjde som nyere byggeri, og 
der kan det være en udfordring for det 
sundhedsfaglige personale at køre liften 
tilstrækkelig højt op, når brugeren for 
eksempel skal hjælpes i seng. Med den 
nye lift er der mere løftehøjde at arbejde 
med.” forklarer Carsten Guldmann.

Han fremhæver desuden, at GHZ un-
derstøtter sundhedssektorens visioner 
om at skabe så værdige rammer som mu-
ligt for de ældre borgere.

”Med den nye, diskrete lift opstår der 
ikke situationer, hvor f.eks. demente bor-
gere bliver bange for en lift, der hænger 
ned fra loftet eller står i hjørnet. Dermed 
er GHZ-liften med til at gøre rummet 
værdigt i moderne plejeafsnit,” pointerer 
den administrerende direktør.

Uanset om GHZ installeres i moderne 
rammer eller i en stue med lavt til loftet, 
er liften nem at montere, lover den ad-

ministrerende direktør i Guldmann, og 
han understeger desuden, at liften uden 
problemer kan monteres i rum, hvor 
væggene ikke er helt parallelle, da tra-
verssystemet automatisk kompenserer 
for skævheder op til 80 millimeter.

Lift til ethvert behov

Selv om GHZ er ny på markedet, har den 
været en del af Guldmann udviklingsplan 
længe. Den er en del af GH-serien, det 
modulære system, som velfærdsprodu-

BLANDT GHZ-LIFTENS 
FORDELE ER:

•  Diskret fremtoning

•  Øget løftehøjde

•  Nem at installere og betjene

FÆLLESNÆVNERE OG 
FORSKELLE I  GH-SERIEN

GHZ og GH1 lades op via liftens 
håndbetjening

GH3 lades op direkte via loftskinnen

Kun GHZ har skjult løftemodul
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> Dansk software
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Stort udvalg af loggere til overvågning Har du styr på 

temperaturen?

LIFT

centen fra Aarhus begyndte at udvikle 
for mere end 12 år siden, og som også 
tæller modellerne GH1 og GH3.

”Alle løftemoduler i GH-serien er ba-
seret på den samme tekniske platform, 
så da vi designede GH3 som den første 
model, specifi cerede vi også GHZ. Der-
med har den ligget klar på tegnebrættet 

længe,” afslører direktøren, og tilføjer, at 
Guldmann for nogle år siden tog patent 
på det skjulte løftemodul, hvilket under-
streger, at GHZ er en unik løsning.

”Vi er stolte af den nye lift og dens 
diskrete fremtoning. Den passer ind i 
vores mål om at kunne stille et sortiment 
til rådighed, der passer til ethvert forfl yt-

ningsbehov og med GHZ er serien kom-
plet. I sidste ende er vores ambition at 
levere løsninger, der giver de bedst mu-
lige vilkår for omsorg, uanset om liften er 
en del af et privat hjem, et nyt plejehjem, 
et hospital eller en institution af ældre 
dato,” siger Carsten Guldmann

 

”Ideen med GHZ-liften er at tilbyde en forfl ytnings-
løsning, der er så usynlig som muligt,”

Carsten Guldmann



26   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5

 

www.cotedor.dk

Besøg

www.cotedor.dk

FSTA åbner øjnene for studerende
Sidste år deltog tre sundhedsteknologi-
studerende fra Aarhus Universitet i 
FSTA’s Årskonference, hvor omkring 
300 professionelle aktører inden for sy-
gehusbyggeri og hospitalsdrift hvert år 
mødes for at udveksle viden og erfarin-
ger.

De studerende fi k et unikt indblik i 
udviklingen på de danske sygehuse gen-
nem foredrag, ligesom de fi k talt med 
udstillere og hospitaler om muligheden 
for bachelorsamarbejde samt etableret 
kontakt til fremtidige arbejdsgivere.

”Konferencen gav os et indblik i ud-
viklingen på de danske sygehuse, og 
hvilke problemstillinger og løsninger, 
der er i spil nu, og som vi kan komme 
til at arbejde med. Vi fi k en god indsigt i 
samspillet mellem arkitektur og drift,” si-
ger Mette Knudsen, der deltog i FSTA’s 
Årskonference i 2016.

I år udlodder FSTA 10 gratis pladser 
til engagerede studerende, som får mu-
lighed for at deltage på Årskonferencen 
torsdag den 5. oktober 2017. FSTA beta-
ler frokost på dagen. 

Det kan fx være arkitektstuderende 
fra Kunstakademiets Arkitektskole el-
ler Arkitektskolen Aarhus. Det kan også 
være studerende, der læser sundheds-
teknologi på Aalborg Universitet eller til 
diplomingeniør på Danmarks Tekniske 
Universitet og Aarhus Universitet. Stu-
derende, der læser velfærdsteknologi på 
Syddansk Universitet, kunne også have 
interesse i at deltage på FSTA’s Årskon-
ference.

”FSTA vil gerne udvikle samarbejdet 
med studerende, der har interesse i 
teknologi og byggeri i relation til hospi-
talsvæsenet. Vi vil gerne være med til at 
inspirere fremtidens udviklere og skabe 

netværk på tværs,” siger Kaj Hyldgaard, 
formand i FSTA.

For at komme i betragtning til en af de 
10 gratis pladser på Årskonferencen skal 
de studerende gøre følgende:
•  Send en mail til kh@fsta.dk og skriv 

”Studerende på Årskonferencen” i 
emnefeltet.

•  Skriv dit navn, alder, adresse og hvil-
ken uddannelse, du studerer på.

•  Fortæl, hvorfor du gerne vil med på 
FSTA’s Årskonference.

•  Vi skal senest have modtaget mailen 
den 18. september. Vi vender tilbage 
senest mandag den 25. september 
med svar på, om du har fået tildelt en 
plads.

FSTA’s Årskonference fi nder sted på Ho-
tel Comwell i Kolding.
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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 Rigshospita-
let og Herlev Hospital skal betjene alle 
regionens hospitaler. Førhen havde alle 
hospitaler en mindre sterilcentral til vask 
og sterilisation af 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 maskinen er tæt og for at overvåge 
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 

MMM Autoklave lastes manuelt
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et rum, hvilket kan belaste arbejdsmil-
jøet på grund af støj. Men på de to nye 
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 lager 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. Autoklaver fra MMM

Kabinetvaskemaskine

Vaskemaskine
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