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BRUGERINDDRAGELSE

Værktøj til at inddrage 
patienterne i behandlingen
I Hospital, Drift & Arkitektur fra maj i år fortalte projektchef Helle Max Martin fra VIBIS om Det 
Brugerinddragende Hospital – se resumeet her ved siden af. VIBIS, Videnscenter for Brugerinddragelse i 
Sundhedsvæsenet har udarbejdet en digital værktøjskasse, der gør det lettere at komme i gang. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Der kan være mange grunde til at ind-
drage patienternes egne erfaringer og 
viden i behandlingen. Øget autonomi 
og medbestemmelse er en fordel i sig 
selv, men det resulterer ofte også i et 
mere fleksibelt og hurtigere behand-
lingsforløb, en bedre udnyttelse af res-
sourcerne, færre konsultationer og især 
større tilfredshed hos patienter og per-
sonale.

Digital værktøjskasse

For at gøre processen med at udvikle og 
implementere brugerinddragende tiltag 
lettere og mere sikker, har VIBIS udarbej-
det en digital ”værktøjskasse”, som skal 
understøtte processen med brugerind-
dragelse på hospitalerne.

– Værktøjerne er henvendt til de per-
soner, som skal stå for udvikling og im-
plementering af indsatser med fælles 
beslutningstagning eller brugerstyret 
behandling. Det kan være kvalitets- og 
udviklingsfolk eller klinikere ude på en 
afdeling, fortæller projektchef Helle Max 
Martin fra VIBIS, Videnscenter for Bru-
gerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

Lokal tilpasning

Der er fem værktøjskasser, som sva-
rer til fem faser i udviklingsprocessen. 
Hver værktøjskasse består af en grundig 
vejledning, som trin for trin beskriver, 
hvordan man fx griber forberedelse og 
research om evidensbaseret viden og 
virkeligheden hos patienten an. Vejled-
ningen beskriver aktiviteter, øvelser og 
faldgruber, og de værktøjer som er ud-
viklet til denne del af processen. De en-
kelte værktøjer kan downloades separat, 
og de kan bruges enkeltvis eller som en 
samlet pakke.

– Intentionen med værktøjskasserne 
er netop at man skal kunne tage præcis 

de værktøjer, man har brug for. Vi har 
beskrevet processen med en kronologi. 
Men vi står ikke fast på, at den skal følges 
fra A til Z. Tværtimod ønsker vi, at de en-
kelte hospitaler tilpasser værktøjerne til 
lokale vilkår. Hvis der eksempelvis findes 
en person på hospitalet, som har stor er-
faring med patientinterviews, skal vores 
værktøj om interviews ikke nødvendig-
vis bruges. Måske kan det bruges som 
inspiration, eller måske er de erfaringer, 
man har gjort sig på det enkelte hospital 
meget bedre…

– Det samme gælder, hvis hospitalet 
har et koncept for kvalitetsudvikling – fx 
uddannet personale til forberedelse og 
research. Værktøjerne kan tænkes ind i 
og understøtte et sådant koncept, men 
det skal ikke være et nyt koncept, der 
skal køre for sig selv, påpeger Helle Max 
Martin.

Tværfagligt koncept

Hos VIBIS lægger man vægt på at bru-
gerinddragelse ikke bliver et anliggende 
alene mellem det kliniske personale og 
patienten.

– Tværtimod lægger vi vægt på, at 
tilgangen bliver tværfaglig, understre-
ger Helle Max Martin og nævner kom-
munikationsmedarbejdere, IT-eksperter 
og teknisk personale, som eksempler på 
andre personalegrupper, der med fordel 
kan inddrages i arbejdet.

– Det er ikke nok, at lægen og pa-
tienten ud fra lægefaglige og personlige 
erfaringer med sygdommen er blevet 
enige om fx hjemmemonitorering, hvis 
udstyret ikke virker i hjemmet eller er 
vanskeligt at betjene. Her kan teknisk 
personale bistå med råd og vejledning. 
Endnu værre er det, hvis lægen og pa-
tienten tror de er enige om noget, men 
ikke har forstået hinanden alligevel. Her 
kan hospitalets kommunikationseksper-

Resumé af artikel  
fra maj 2018:  
To forhold skal være i 
orden, hvis patienternes 
viden og erfaring skal 
kunne inddrages i 
behandlingen, fortalte 
Helle Max Martin i den 
første artikel om Det Brugerinddragende 
Hospital.

Først og fremmest er det vigtigt at sikre 
sig, at de beslutninger, der tages i forbin-
delse med behandlingen, rent faktisk er 
fælles beslutninger. Det er ikke så let, som 
det lyder, for det handler blandt andet 
om at dele hinandens viden. Patienten 
skal kende de sundhedsfaglige og evi-
densbaserede fakta, der er baggrunden 
for valg af behandling. Og det kliniske 
personale skal kende de livsvilkår, som 
patienten, der lever med sin sygdom til 
daglig, har. Det handler om at forene to 
verdener, der ofte taler hver sit sprog. 
Samtaler og anden form for kommu-
nikation, hvor man med refleksion og 
feedback hele tiden sikrer fuld gensidig 
forståelse, er vejen frem.

Det andet forhold handler om bruger-
styret behandling, hvor patienten fx kan 
overvåge symptomer, udføre behand-
ling i hjemmet eller planlægge kon-
trol- og behandlingsforløb. Selv om alle 
beslutninger er fælles, kræver det også 
her en metodisk tilgang for at udføre 
en brugerstyret behandling i praksis. 
Du kan finde en værktøjskasse med 
beskrivelser, forløb og forslag til hand-
linger på danskepatienter.dk/vibis under 
”Det Brugerinddragende Hospital”.
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BRUGERINDDRAGELSE

ter bidrage med hjælp til forståelig kom-
munikation, uddyber hun.

Virker det?

Der er nogle centrale principper, der går 
igen i alle de værktøjer, der skal guide 
igennem en succesfuld brugerinddra-
gelse.

– Først og fremmest skal patienterne 
og deres umiddelbare kontakter (front-
personale) være med hele vejen gennem 
forløbet. Man kan implementere det fra 
dag 1, og tilpasse projektet løbende, ef-
terhånden som patienten og personalet 
får flere erfaringer eller der kommer nye 

internationale forskningsresultater, op-
summerer Helle Max Martin.

– Men det allervigtigste er, at vi må-
ler på resultatet i forhold til de mål, vi og 
patienten har sat. Det er ikke alene helt 
afgørende af hensyn til den enkelte pa-
tient, men i lige så grad for at få flere erfa-
ringer med brugerinddragelse til senere 
brug. Det er jo stadig et nyt område og 
et opgør med traditionel tænkning om, at 
sundhedspersonalets viden er tilstræk-
kelig til at skabe gode patientforløb. Vi 
ser, at den holdning ændrer sig. Patien-
ternes erfaring og viden vil ofte være 
guld værd…

Værktøjskassen mangler stadig den 
sidste finpudsning, men du kan allerede 
nu finde de fleste værktøjer på hjem-
mesiden danskepatienter.dk/vibis. Søg 
på ”Det Brugerinddragende Hospital”.

De fleste værktøjer er lige til at gå til. 
Fx er værktøjet ”Observationsguide til 
fælles beslutningstagning” en tjekliste, 
som både kan bruges af den sundheds-
professionelle til at blive bedre til at 
kommunikere og af en tredjeperson (fx 
en kommunikationsfaglig ekspert) til at 
tjekke og vurdere, om kommunikatio-
nen foregår på en måde, så den bliver 
forstået af patienten.

Det er fx vigtigt, at den sundheds-
professionelle får forklaret patienten, 
at han eller hun skal træffe en be-
slutning, men at den ikke behøver at 
blive truffet med det samme. Fordele 
og ulemper skal forklares tydeligt, og 
sundhedsmedarbejderen skal løbende 
opsummere, sikre, at patienten har 
forstået det hele, og ikke mindst sikre, 
at den beslutning, der bliver truffet, 
er patientens egen og ikke én, som 
de sundhedsprofessionelle påtvinger 
patienten.

Den sundhedsprofessionelle skal 
opmuntre patienten til at deltage aktivt 
i samtalen, lytte opmærksomt uden 
at afbryde, have øjenkontakt og være 
opmærksom på ansigtsudtryk, place-
ring, kropsholdning og stemmeføring. 
Empati og forståelse for patientens 
synspunkter og følelser samt accept 
på en ikke-dømmende måde er andre 
forhold man skal være opmærksom på.
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UDVIKLING

Hospitaler og regioner kan 
høste store fordele gennem 
FN’s verdensmål
FN’s 17 verdensmål bør i højere grad inddrages i sygehusenes drift og udvikling. Det kræver nytænkning, 
men potentialet er stort, mener sundhedsøkonom. Hospitalsdirektør er enig, især hvis de luftige mål kan 
bringes ned på jorden.

AF JOURNALIST ERIK HOLM

Virksomheder og myndigheder ser i sti-
gende grad fordelene ved FN’s 17 ver-
densmål, der er kaldt den mest ambitiøse 
plan for Jordens fremtid, og nu begynder 
også det danske sundhedsvæsen at røre 
på sig.

Sådan lyder det fra Michael Møller, 
sundhedsøkonom og markedschef for 
Hospitaler hos rådgivervirksomheden 
NIRAS.

“Mange hospitaler er stadig lidt fam-
lende i forhold til at bruge målene. Men 
læser man regionernes og sygehusenes 
budgetter og planer for de kommende 
år, står der verdensmål flere steder. Det 
er klart kommet på dagsordenen,” siger 
Michael Møller.

Verdensmålene kaldes også Sustaina-
ble Development Goals, SDG, og består 
af 17 konkrete mål og 169 delmål. Ideen 
er, at alle lande skal agere og forbruge 
bæredygtigt. Målene er ikke bindende, 
men de bør alligevel veje tungt i sund-
hedssystemet fremover, mener Michael 
Møller.

“Verdensmålene skal tages seriøst. 
Med budgetter på over 100 mia. kr. og 
over 100.000 ansatte udgør sundhedsvæ-
senet en væsentlig aktør, der kan gøre en 
stor forskel,” lyder det fra Michael Møller.

Kræver oplyst grundlag

Ideen om at bruge verdensmålene som 
udgangspunkt for projekter, investerin-
ger og løbende optimering i forhold til 
drift bobler altså i regionerne. Alligevel 

er det Michael Møllers fornemmelse, 
at for mange stadig tænker traditionelt i 
forhold til at bruge målene i drift og ud-
vikling. Måske fordi de savner et oplyst 
grundlag.

“Nogle tekniske mål og delmål er op-
lagte eksempelvis i forbindelse med ny-
byggerier, tilbygninger og renoveringer. 
De blødere mål kræver lidt nytænkning 
og en mere åben tilgang til drift og pro-
jekter,” siger han.

I virkeligheden skal man begynde 
med at sætte sig ind i verdensmålene 
og danne sig et overblik over mulighe-
derne på sit konkrete hospital, påpeger 
Michael Møller:

“Vi skal se på, hvad der kendetegner 
et hospital herunder, hvad kan vi finde 
på ud over el og køling i forhold til bæ-
redygtighed? Eksempelvis dør 25.000 
europæere årligt som følge af resistens 
over for bakterier. Kunne man have det 
in mente i forhold til de ingeniørmæs-
sige løsninger, så det ikke kun handler 

”Kunsten er at omsætte tankerne til kon-
krete projekter. Men der er ikke noget 
at være bange for. Det kan højst blive en 
gevinst,” siger Michael Møller, sundheds-
økonom og markedschef for Hospitaler i 
NIRAS.

Hos Hospitalsenhed Midt i Viborg har verdensmålene flere gange været diskuteret på ledel-
sesmøder. En række projekter er allerede sat i gang som at optimere energi- og ressourcefor-
brug samt mindre projekter som eventuel udnyttelse af varmeproduktion fra MR-skannere.
Foto: © Hospitalsenhed Midt
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UDVIKLING

om den lægefaglige side? Og hvad med 
kost, arbejdsmiljø, patientforløb og fejl? 
Vi skal skridtet videre”.

Store gevinster

Et oplagt fokusområde er logistik, mener 
han. Det handler om at bestille de rette 
produkter, reducere spild og affald, øge 

genbrug, stille krav til producenterne og 
styre lagrene.

Samtidig bør hospitalerne i stigende 
grad have fokus på arealoptimering, så 
man udnytter pladsen bedre eksempel-
vis gennem multirum. På flere hospitaler 
er mødelokaler forbeholdt enkelte afde-
linger og står tomme i mange timer i lø-
bet af en dagen. 

Endelig handler verdensmålene i høj 
grad om menneskelige aspekter som 
sundhed og trivsel for de ansatte samt 
ikke mindst patienter og pårørende, ly-
der det fra Møller.

“Forebyggelse er et område, hvor 
viden findes på hospitalerne, og der 
vil være enorme samfundsgevinster at 
hente, hvis hospitalerne er med til at 
forebygge frem for kun at behandle. Og 
så handler det om prioritering; jeg kan 
godt forstå, at en travl sygehusdirektør 
ikke tænker verdensmål som det første, 
men det skal der gøres op med,” siger 
Michael Møller, der til september er vært 
ved et seminar om verdensmålene som 
et barometer i fremtidens sygehusbyg-
geri- og drift.

Balancegang

Lars Dahl Pedersen er hospitalsdirektør 
i Hospitalsenhed Midt i Viborg. Han op-
fatter verdensmålene som en oplagt mu-
lighed for hospitalerne til at blive mere 
bevidste om deres samfundsansvar, når 
det handler om bæredygtig udvikling.

Fortsættes næste side
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UDVIKLING

“Vi ser det som en naturlig opgave. 
Tidligere ville vi måske alene fokusere 
på at sikre mest mulig sundhed for pen-
gene. Det skal vi stadig, men vi skal også 
bidrage til en mere bæredygtig sam-
fundsudvikling, hvilket ikke har været 
et specielt tema førhen,” siger Lars Dahl 
Pedersen.

Verdensmålene har fl ere gange væ-
ret diskuteret på ledelsesmøder, og en 

række projekter er allerede sat i gang. 
Det drejer sig om optimering af energi- 
og ressourceforbrug samt mindre pro-
jekter som eventuel udnyttelse af varme-
produktion fra MR-skannere.

Senest har hospitalsenheden øget an-
delen af økologiske fødevarer i kosten til 
over 40 pct. og set på brugen af teleme-
dicin for at reducere miljøbelastningen 
fra transport i forbindelse med behand-
linger, fortæller direktøren.

“Vi skal fl ytte os, og vores projekter 
skal være ambitiøse. Men det er også 
klart, at projekterne hele tiden skal ba-
lancere med økonomien. Pengene må 
ikke tages fra behandlingen af patien-
terne,” siger Lars Dahl Pedersen.

Intet at tabe

Hospitalsenhed Midt er et godt eksem-
pel på, at man bare skal kaste sig ind i 
kampen, mener Michael Møller. Han 
foreslår, at direktionerne afsætter res-
sourcer til at sætte sig ind i verdensmå-
lene og lave de første grundlæggende 
analyser af deres organisationer. Hvorfor 
bruger man mere elektricitet end andre 

hospitaler, hvorfor har man så meget 
madspild, hvorfor bidrager man ikke 
mere til forebyggelse? 

Analyserne kan laves af hurtige, tvær-
faglige arbejdsgrupper, der ud fra de 17 
mål kommer med bud på, hvor det en-
kelte hospital kan sætte ind i kampen for 
en mere bæredygtig verden og måske 
udarbejder en tjekliste, som hospitaler 
og regioner kan arbejde med i forbin-
delse med projekter.

“Kunsten er, at omsætte tankerne til 
konkret projekter. Men der er ikke noget 
at tabe og ikke noget at være bange for. 
Det kan højest blive en gevinst,” siger 
Michael Møller.

Tankerne får en positiv modtagelse 
hos Lars Dahl Pedersen. Alt der kan 
bringe verdensmålene ned på jorden og 
gøre dem konkrete at arbejde med, vil 
være en god ide, lyder hans erfaring.

“Vi bruger ikke verdensmålene som 
sådan i dag. Vi har mange ting i daglig-
dagen, som vi skal være opmærksomme 
på, så at gøre tilgangen lettere og samti-
dig afdramatisere de lidt luftige mål, vil 
klart hjælpe til at komme i gang,” siger 
Lars Dahl Pedersen.

”Tidligere ville vi måske alene fokusere på 
at sikre mest mulig sundhed for pengene. 
Det skal vi stadig, men vi skal også bidrage 
til en mere bæredygtig samfundsudvikling, 
hvilket ikke har været et specielt tema før-
hen,” siger Lars Dahl Pedersen, hospitalsdi-
rektør i Hospitalsenhed Midt i Viborg.
Foto: © Hospitalsenhed Midt



Bekæmp Legionella 
og red liv
Legionella kan ikke ties ihjel. Krüger 
Aquacare tilbyder en række metoder til 
forebyggelse og kontrol af legionella 
væksten i vandsystemer.

Bekæmpelse af legionella 
kræver en helhjertet indsats 

www.aquacare.dk
Tlf. 43 45 16 76Krüger Aquacare leverer produkter,  

løsninger og service til vand be
hand ling, rensning og legionella
bekæmpelse
• Syn af varmtvandssystemer
• UV-anlæg
• Kemisk desinfektion
• Rens og afsyring



10   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5

HYGIEJNE

Ny metode til effektiv 
legionella bekæmpelse
Nu er det muligt at sikre sig mod de frygtede legionella bakterier på en simpel og energieffektiv måde. Det 
sker ved hjælp af et elektrolyse-baseret vandrensningsanlæg, hvor vand bliver tilsat salt. Sclerosehospitalet 
i Haslev har netop taget deres anlæg i brug.

AF JESPER WITH, JOURNALIST

Med BacTerminator Safe teknologien 
bliver livet lettere og mere sikkert for 
hospitaler, svømme- og idrætshaller og 
boligforeninger. Til gengæld bliver livet 
svært for legionella bakterier. Krüger 
Aquacare har introduceret et elektro-
lyse-baseret vandrensningsanlæg, der 
lever op til sundhedsmyndighedernes 
høje kvalitetskrav. Anlægget renser med 
såkaldt ECA-vand, der dannes ved elek-
trolyse og tilsætning af salt i almindeligt 
blødgjort drikkevand. Systemet kan tilfø-
jes alle varmtvandsanlæg og kræver blot 
strøm, vand og salt. Når saltet spaltes i 

elektrolyseprocessen, opstår der klor og 
brint. Klor bekæmper biofilm og legio-
nella.

– BacTerminator Safe, der også kal-
des et saltspaltningsanlæg, forener sik-
kerhed mod legionella-vækst med god 
driftsøkonomi og enkel og sikker betje-
ning, siger Charlotte Hammenshøj, der 
er salgsingeniør i Krüger Aquacare.

Der er flere tilfælde af legionella-
smittede end tidligere. Derfor handler 
det ifølge Charlotte Hammenshøj om at 
være på forkant med legionella, så der 
ikke opstår problemer i varmtvandsrør-
systemet. Danskerne bruger mindre 
varmt vand end tidligere, fordi de ønsker 
at spare vand og energi. Ulempen er, at 

det skaber biofilm, som legionella bakte-
rierne lever i.

– Så når vi skruer ned for temperatu-
rerne, samtidig med at vi bruger mindre 
vand, kan det gå galt. Lavere temperatur 
og mindre forbrug giver gode vækstbe-
tingelser, særligt i gamle rør.

Med saltspaltning kan man både rense 
og holde en relativt lav temperatur, siger 
Charlotte Hammenshøj.

Hospital vil være på forkant

På sclerosehospitalet i Haslev har man 
ikke haft problemer med legionella, men 
man vil gerne være på forkant med ud-
viklingen.

Sclerosehospitalet i Haslev
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– En del af vores patienter er svæk-
kede og meget udsatte. Nogle af dem 
har fået stamcellebehandling med et im-
munforsvar i bund, og vi skal være 100 
pct. sikre på, at vores installationer ikke 
kan blive skyld i, at patienter smittes, si-
ger Mogens Larsen, der er serviceleder 
på sclerosehospitalet.

Saltspaltningsanlægget har foreløbig 
kørt i få måneder og i opstarten har man i 
samarbejde med Krügers konsulent ind-
stillet og justeret anlægget, så man opnår 
den mængde klor, der er behov for præ-
cis på varmtvandsanlægget i Haslev. Alle 
anlæg er nemlig forskellige.

Krüger Aquacare har foretaget kontrol 
af anlægget de første fire uger, hvorefter 
de tekniske medarbejdere på hospitalet 
selv er fortsat med kontrollen og holder 
journal, så der altid er styr på, at systemet 
kører, og det varme vand er sundheds-
mæssigt i orden.

– Det er meget tilfredsstillende, at vi 
nu kan føle os rimeligt sikre på, at vi ikke 
får problemer med legionella. Vi har re-
lativt lange leveringsstrenge og har bad 
på alle værelser, hvor vi jo skal kunne le-
vere varmt vand til alle, også selv om alle 
bader samtidig. Sikkerheden skal være i 
top, siger Mogens Larsen.

Sclerosehospitalet har plads til 50 
patienter ad gangen og er som ud-
gangspunkt fuld belagt. Saltspaltnings-
anlægget kræver ikke ekstra kræfter på 
driftssiden, men kan varetages af hospi-
talets pedel.

Mogens Larsen er også tilfreds med, 
at man ikke længere skal foretage tempe-
raturgymnastik, hvor man kører tempe-
raturen højt op og ned igen nogle gange 
i løbet af et par dage. Det koster mange 
udgifter til energi, uden at man egentlig 
får noget for pengene.

– Energibesparelse er ikke et parame-
ter for os i forhold til denne investering, 

men det er selvfølgelig rart, at vi også vil 
spare energi, siger Mogens Larsen.

Medfører energibesparelser

Netop energibesparelser er et parameter 
hos en del kunder, der investerer i an-
lægget, oplyser Charlotte Hammenshøj. 
Ofte samarbejder kunden med det lokale 
fjernvarmeselskab, der forsyner bygnin-
gerne med varme. Fjernvarmeselskaber 
er oftest fokuseret på at reducere vand-
temperaturen, sådan at returtemperatu-
ren bliver lavere.

– Man kan sætte temperaturen ned, 
når man har valgt vores vandrensnings-
anlæg, men det er vigtigt at understrege, 
at sikringen mod legionella skal være 
grunden til investeringen. Energibe-
sparelser må ikke være mere end en 
sidegevinst her, for det er i sidste ende 
menneskeliv, der kan være på spil, siger 
Charlotte Hammenshøj.

BacTerminator Safe teknologien er ud-
viklet af det danske firma AdeptWater-
Teknologies og baserer sig på en effektiv 
elektrolysecelle. Det giver et lavt forbrug 
af el og salt i fremstillingen af det ECA-
vand, som holder varmtvandsanlæggene 
bakteriefrie.

Legionella bakterier forekommer 
naturligt i miljøet i små mængder 
og således også i vandet, og det er 
normalt uproblematisk. Men legio-
nellas livscyklus gør, at koncentratio-
nen kan stige voldsomt på relativt 
kort tid. Grundlæggende opholder 
legionella-bakterierne sig i biofilm 
i rørsystemer, hvor de formerer 
sig moderat. I vandsystemet findes 
også amøber, der lever af at ’græsse’ 
biofilmen. Legionella kan imidlertid 
danne en beskyttende hinde, når den 
optages af amøben, og vil formere 
sig til hundredvis af bakterieceller, 
indtil amøben sprænges. Da amøber 
kan være termotolerante, kan de 
beskytte legionella mod høje tempe-
raturer.

– Her findes forklaringen på, at den 
klassiske metode – termisk bekæm-
pelse – ikke altid virker. Tværtimod 
efterlader temperaturgymnastikken, 
hvor man kører temperaturen højt 
op og ned igen nogle gange, stor 
mængder døde bakterier, som over-
levende legionella-bakterier kan leve 
af, forklarer Charlotte Hammenshøj.

Det er enkelt at installere BacTerminator 
Safe i et ventileret rum, hvor driftsfolk kan 
aflæse fejldisplayet jævnligt og påfylde 
salt, når der er behov. Indkøringen fore-
går uden gener for brugerne.
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Byg hygiejnen ind –  
og forebyg infektioner
AF OVERLÆGE, ELSEBETH TVENSTRUP JENSEN, OG 

HYGIEJNESYGEPLEJERSKE, HELLE AMTSBILLER, MPH, 

CENTRAL ENHED FOR INFEKTIONSHYGIEJNE, 

STATENS SERUM INSTITUT

I disse år er der fuld gang i byggeriet af 
nye supersygehuse og andre store sy-
gehusbyggerier. Som hygiejneeksperter 
kender vi det fra tidligere – og vi ople-
ver det igen: Hygiejne står ikke forrest i 
arkitektens, ingeniørens og bygherrens 
bevidsthed, når der skal projekteres, 
bygges og indrettes.

NIR for nybygning og renovering 
i sundhedssektoren

Central Enhed for Infektionshygiejne 
(CEI) på Statens Serum Institut har gen-
nem en årrække i samarbejde med eks-
perter fra hospitalerne udarbejdet natio-
nale vejledninger om hygiejniske emner, 
med det formål at forebygge infektioner 
hos patienter, personale og andre med 
længere eller kortere ophold på sygehus.

I 2013 udgav CEI således Nationale In-
fektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) 
for nybygning og renovering i sundheds-
sektoren, med formålet at sætte et hygi-
ejnisk perspektiv på nybygning og reno-
vering af sygehuse, således at brugere, 
bygherre, interne og eksterne rådgivere 
kan vælge de løsninger, der bidrager til 
et optimalt hygiejnisk miljø og dermed 
medvirker til at forebygge infektioner. 
Desuden at understrege, at det er nød-
vendigt at medinddrage hygiejneorga-
nisationen tidligt i planlægning af ny- og 
ombygning.

Hvorfor er det vigtigt?

Fordi mange patienter er skrøbelige og 
kan få hospitalsinfektioner som uønsket 
led i deres ophold på sygehus. Det dre-
jer sig om 8-10 % af patienter, der får en 
sårinfektion, blærebetændelse, lunge-
betændelse, bakterier i blodet (”blod-
forgiftning”) eller mave-tarminfektion. 

Årsagerne til disse infektioner kan være 
såvel bakterier, svampe eller virus.

Fordi risikoen for spredning af mikro-
organismer, som er resistente over for 
antibiotika, er en faktor, som er både glo-
bal og helt aktuel i Danmark. I øjeblikket 
er især nogle særligt resistente tarmbak-
terier, de vancomycin-resistente entero-
kokker (VRE) et problem mange steder. 
En udfordring de seneste år har været 
en anden tarmbakterie, Clostridium dif-
ficile. I horisonten lurer en tredje gruppe 
af bakterier, de carbapenemase-produ-
cerende organismer (CPO). Fælles for 
disse tre grupper af mikroorganismer er, 
at de er rigtig gode til at overleve i miljøet 
– det vil sige uden for patienten. En vig-
tig faktor i forebyggelsen er at begrænse 
forbruget af antibiotika, og dette arbej-
des der med på alle danske hospitaler. 
En anden meget vigtig faktor er smitte 
via hænder og omgivelser – hvis mikro-
organismerne fjernes ved hjælp af hånd-
hygiejne, rengøring og desinfektion, er 
risikoen for overførsel fra en patient til 
en anden minimeret.

Hvordan kan design, indretning 
og materialevalg medvirke til at 
forebygge infektioner?

Smitte kan generelt ske på flere måder, 
hvor de følgende er særlig relevante i 
forbindelse med miljøet omkring patien-
ten i hospitalet
•  Indirekte kontaktsmitte – via hænder, 

genstande og overflader i omgivel-
serne

•  Dråbesmitte – dråber lander på per-
soner og øvrige omgivelser inden for 
ca. 1 m via host, nys eller tale og kan 
herefter videreføres som indirekte 
kontaktsmitte

•  Luftbåren smitte – dråbekerner (<10 
µm) og støvbåren smitte

•  Vandbåren smitte

Via design, indretning, materialevalg og 
de rigtige tekniske løsninger kan man 
forebygge smitte ved at

•  Forhindre at mikroorganismer sætter 
sig fast

•  Reducere antallet af overflader, hvor 
støv kan lægge sig

•  Mindske antallet af revner, sprækker 
og hjørner, hvor snavs, herunder orga-
nisk materiale, kan ophobes og begun-
stige overlevelse og vækst af mikroor-
ganismer

•  Sikre at alle kontaktpunkter og over-
flader nemt kan rengøres og eventuelt 
desinficeres

•  Sikre en tilstrækkelig afstand mellem 
patienter, så dråber fra hoste, nys og 
tale ikke rammer nabo-patienten

•  Mindske uhensigtsmæssige luft-
strømme, der transporterer luftbåren 
smitte fra et sted til et andet.

•  Sikre at luften på operationsstuen har 
en god kvalitet

•  Gøre det nemt for patienter, besø-
gende og personale at vælge den ad-
færd, der giver mindst risiko for kon-
taktsmitte (fx håndfri betjening af døre 
og vandhaner), alternativt mulighed 
for håndhygiejne – det vil sige, ved 
hjælp af adfærdsregulerende design 
og indretning

•  Sikre en tilfredsstillende vandkvalitet 
bl.a. ved at undgå døde ender i vand-
systemet, høj varmtvandstemperatur 
og valg af armatur

Er vi lykkedes med at nå 
målgruppen?

Der er ingen tvivl om at de infektionshy-
giejniske enheder anvender denne NIR. 
Men er vi nået helt ud til de kliniske af-
delinger, til bygherren og til rådgivere og 
teknikere?

Eksempler fra virkeligheden, også fra 
de nye supersygehuse, viser desværre, 
at kendskabet til principperne i NIR ikke 
er nået ud alle steder – eller at hygiejnen 
i konkurrence med mange andre hensyn 
ikke er prioriteret så højt. Disse hensyn 
kan være et ønske om æstetik, hjemlig 
hygge, god akustik – eller måske øko-
nomi.
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Det gælder valg af inventar og mate-
rialer, fx gulvbelægninger med struktur-
overflade, som er svær at rengøre, da 
snavs bliver siddende i ujævnhederne. 
Det gælder uldbetræk og almindelige 
sengemadrasser til barselskvinder el-
ler lyst uldbetræk til cafeteriastole, alle 
svære at rengøre og desinficere.

Det gælder valg af armaturer, hvor 
sensorbetjente vandhaner har vundet 
frem – men frembyder problemer med 
vækst af Legionella og andre vandbak-
terier.

Det gælder manglende depotplads, 
som betyder uhensigtsmæssige små 
lagre af alt fra toiletpapir til udstyr i hjør-
ner og på gange, hvilket gør det svært at 
holde tingene støvfri, at holde orden og 
at gøre rent.

Det gælder overleveringen af aftaler i 
forbindelse med byggeprojekterne, hvor 
processen er langvarig med udskiftning 
i byggeorganisationen, hvor der sker 
mange ændringer undervejs, som påvir-
ker de hygiejniske principper, der oprin-
delig var aftalt. 

Revision af NIR for nybygning og 
renovering i sundhedssektoren 
er i gang

I 2017 startede vi revisionen af retnings-
linjerne fra 2013. Vi tager udgangspunkt 
i de erfaringer, der er høstet undervejs 
i de igangværende byggerier, herunder 
en mere praktisk vejledning til, hvordan 
de infektionshygiejniske enheder bedst 
kan bidrage med deres viden under hele 
byggeprojektet – fra tegnebræt til ibrug-
tagning. De overordnede tekniske afsnit 
om vand, ventilation og logistik vil blive 
opdateret. Flere nye afsnit blive tilfø-
jet, bl.a. om isolationsstuer og også om 
akutfunktioner og plejehjem, da mange 
behandlings- og plejeopgaver flyttes ud 
i primærsektoren.

I arbejdsgruppen har vi ud over en 
bred repræsentation fra de infektionshy-
giejniske enheder også flere medlemmer 
fra FSTA og fra projektorganisationerne i 
de nye byggerier, hvilket er til stor gavn 
for anvendelighed, læsbarhed og forhå-
bentlig også brugen af den næste ud-
gave af NIR.

Høring forventes i efteråret 2018 – 
følg med på SSI’s hjemmeside.

Hygiejniske ophængsløsninger
Til fastgørelse af hospitalsudstyr anven-
des Kulisseklør / Glidekulisser / Kulisse-
styr til kulisseskinnen, som er placeret på 
væggen eller sengestuepanelet.

På skinnen fastgøres forskellige typer 
hospitalsudstyr ved hjælp af kulisseklør, 
hvilket giver en hurtig, sikker og fleksibel 
fastgørelse.

Der findes flere forskellige standarder 
af klør og de forskellige varianter er ofte 
ikke kompatible med hinanden.

Ved projektering og bestilling er det 
vigtigt at vide, hvilket system der skal 
anvendes.

JB-Medico stiller flere forskellige 
varianter til rådighed

JB-Medico har også udviklet klør 10×25 
mm og 10×30 mm, som kan klare de fle-
ste klotyper, der findes på markedet.

Vi tilbyder den højeste standard in-
denfor hygiejne, kvalitet, funktionalitet 

og sikkerhed for alt sundhedsperso-
nale.

JB Medico producerer selv Drop & In-
fusionsstativer i en kvalitet der ikke er set 
før i Danmark.

Vi tilbyder den højeste standard in-
denfor hygiejne, kvalitet, funktionalitet 
og sikkerhed for alt sundhedspersonale.

JB Medico er tilblevet på en drøm om 
at gøre en forskel i branchen inden for 
indretning og rådgivning af hygiejniske 
ophængsløsninger til sundhedssektoren 
og laboratorier.

JB Medico fokusområder er derfor: 
Leveringstid /sikkerhed, kvalitet, design, 
funktion og fleksibilitet. Lavet af nødven-
dighed – udviklet til at holde.

Vi håber du kan få glæde af vore pro-
dukter.

Hvis du ønsker rådgivning eller vil 
høre mere om vores hospitalsudstyr er 
du velkommen til at sende os en mail på 
info@jbmedico.com
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Brugeroplevelser afgør 
om rengøringsmaskiner 
får succes
Hvis man udelukkende gør, som man plejer, får man de sædvanlige resultater. Tænk derfor lidt ud af 
boksen, læg vanerne en smule om og bliv positivt overrasket, lyder opfordringen fra Curant Teknik der 
sælger Adiatek rengøringsmaskiner.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Når man står og skal anskaffe sig nye ren-
gøringsmaskiner, er det vigtigt først at 
kontrollere, hvad de gamle maskiner har 
kostet at holde kørende. Ofte kommer 
udgifterne snigende, men når smårepa-
rationerne lægges sammen, kan nogle 
rengøringsmaskiner have kostet spidsen 
af en jetjager.

Det fastslår mangeårig leverandør 
af Adiateks maskinprogram, forhand-
ler Finn Schmidt Holm fra Curant Tek-
nik. Finn Holm har i årevis set, hvordan 
mange kunder anskaffer de samme ma-
skiner igen uden at fokusere på, hvad 
driften har kostet og om brugerne er til-
fredse.

– Mange genbestiller rengørings-
maskiner ud fra ren og skær vane. Når 
jeg spørger dem, hvad deres maskiner 
har kostet at holde kørende, ved de det 
ikke, men når de så undersøger det, 
kommer udgiften som et stort chok for 
mange.

Det kan være et stort problem for 
hospitalerne at vurdere, hvilken stør-
relse maskine der er ideel i den enkelte 
situation. Ofte købes der for store eller 
forkerte maskiner, som bagefter giver 
brugerne frustrationer.

Bestiller et hospital 5 nye maskiner, er 
de tre oftest velplacerede, mens de to 
sidste aldrig bliver en succes.

De er enten er for store til at manøv-
rere rundt i de snirklede arealer eller til at 
parkere i de ofte trange teknikrum.

Det er heller ikke alle maskiner der 
er lige gode til at rengøre de forskellige 

gulvbelægninger, påpeger Finn Schmidt 
Holm.

Baner vej for den gode oplevelse

Han har i over 20 år studeret, hvordan 
professionel rengøring kan nedslide per-
sonalet og betyde sygdomsfravær. Finn 
Holm anvender i dag aktivt sin viden 
til at informere kunderne om, hvad der 
skal til for at aflaste personalet fysisk og 
forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det 
kan gøres ved at gøre rengøringen mere 
skånsom, fleksibel og effektiv.

– Der hvor jeg gør en forskel og gi-
ver dem en positiv oplevelse er ved at 
stille alle de relevante spørgsmål. Ho-
spitalerne ved rigtigt meget om deres 
arbejdspladser, møbleringen, gulvenes 
beskaffenhed, hvor ofte der bliver ren-
gjort, men de tænker ikke alle tankerne 
på samme tid, da der ofte er flere om 
at dele ansvaret på området, siger Finn 
Holm.

– Jeg har udviklet mine spørgsmål ud 
fra, hvad jeg har mødt af problemer hos 
brugerne af alle typer rengøringsmaski-
ner de seneste mange år. Mange faktorer 
spiller ind, men brugerne er i sidste ende 
vigtigere end maskinerne.

Det er der ikke ret mange som tænker 
over. De har et stort gulvareal og ønsker 
derfor en stor maskine.

Mange indkøbere gør det de plejer og 
køber de samme maskiner igen og igen. 
De får måske rabat og kan spare på ind-
købsprisen, men får bagefter typisk flere 
sygedage, en dårligere rengøring og dår-
lige brugeroplevelser.

Der findes en del maskiner, som er 
vanskelige og dyre at reparere. Udgif-

terne til at holde dem kørende havner 
typisk et andet sted end i indkøbsafde-
lingen, så det er forskellige kasser der 
betaler for anskaffelse og drift.

Ifølge Finn Schmidt Holm kan driften 
af dårlige maskiner over en periode på 
blot få år godt koste en kvart million kr., 
hvilket er mere end maskinens indkøbs-
pris. Det er ikke umiddelbart til at gen-
nemskue for indkøberne, hvilke maski-
ner der er gode og mindre gode.

Omvendt har Finn Schmidt Holm kun-
der, som over en periode på flere år stort 
set ingen udgifter har haft til reparationer 
af Adiateks rengøringsmaskiner trods 
mange køretimer, påpeger han.

Start processen hos brugeren

Den bedste løsning opnår man ved at 
tage udgangspunkt i brugerne og ind-
retningen på hospitalerne. Først deref-
ter skal man vælge den rigtige maskine, 
der passer til medarbejderne og indret-
ningen. Maskinerne skal aflaste og give 
medarbejderne positive oplevelser.

– Når kunderne har svaret på mine 
spørgsmål, ønsker de typisk ikke fem 
helt identiske, store maskiner, men to af 
en størrelse, tre af en anden og en en-
kelt af en tredje. Brugerne bliver meget 
mere tilfredse end, hvis de havde bestilt 
maskiner som de plejer.

Vi skal sikre et optimalt samarbejde 
mellem maskinerne og de ansatte, der 
skal køre rundt med dem. Jeg tilbyder 
min viden og erfaring som sparringspart-
ner og hospitalerne skal blot svare på de 
spørgsmål, som jeg stiller dem.

Fortsættes side 16



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

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

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

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

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

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

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

  Gulvvaskemaskiner

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

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

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

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

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

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

 

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

Adiatek_180x262.indd   1 03/11/2016   13.40
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Finn Schmidt Holm peger 
på, at han er hovedimportør 
af Adiateks maskinprogram 
uden fastansatte teknikere og 
samarbejder i stedet med free-
lanceteknikere. Det betyder, at 
Curant Teknik kan sælge sine 
reservedele væsentligt billigere 
end normalt, fastslår han.

Fokus på det perfekte 
match

Der er typisk flere som skal køre 
med den samme maskine, men 
spørgsmålet er, hvor mange der 
er, hvor høje er de, hvor ofte de 
kører og om der er meget møb-

leret, dørtrin, om de skal køre 
langt for at nå frem til stedet, 
der skal rengøres osv.

Der er mange relevante 
spørgsmål, som har stor betyd-
ning for valg af den rigtige ma-
skine. Jeg samler min viden, lyt-
ter til brugerne, sikrer en dialog 
og så har vi hurtigt den bedste 
løsning. Jeg sælger maskinerne 
med fokus på de fordele, som 
kunden skal have ud af sin inve-
stering.

Jeg sælger ikke på bare for at 
sælge en ny maskine, kunderne 
skal have gode brugeroplevel-
ser og blive tilfredse, siger Finn 
Schmidt Holm.

i-mop er nem at vedligeholde

TÜV-godkendte sengehjul 
til hospitalssenge
TÜV-godkendte hospitalssengehjul, serie 2044/46 ”INTEGRAL”, fra TENTE A/S.

Hos TENTE A/S, den ledende producent 
af hjul til hospitalssektoren, har man al-
tid haft stor fokus på funktionalitet og 
sikkerhed for sine produkter. Derfor har 
hjul af denne type altid været genstand 
for ekstremt strenge tests. De interne 
krav til TENTE’s hospitalssengehjul over-
går derfor kravene som er fastlagt i den 
Europæiske standard DIN EN 12531 / 
EN 60601.

Tidligere, på området for hospitals-
møbler og medicinsk teknologi, var det 
kun nødvendigt at tjekke det komplette 
udstyr – f.eks. hospitalssengen – iht. be-
stemte test-kriterier for derefter at blive 
TÜV-godkendt. Nu kan de enkelte dele, 
som f.eks. hjulene TÜV-godkendes for 

sig. Og det er nu det TENTE har fået 
foretaget. Ikke kun selve hjulet er blevet 
testet, men også produktionen af det 
har været igennem TÜV’s skarpe tests. 
For producenten betyder det nu, at han 
ikke behøver at foretage en særskilt test 
af hjulene.

For at kunne imødekomme den sti-
gende efterspørgsel efter hospitalssen-
gehjul med de bedste kvaliteter inden-
for funktion, kapacitet, miljøaspekter og 
specielt sikkerhed, kan TENTE A/S der-
for nu levere TÜV-godkendte, centrallå-
ste hospitalssengehjul i 2044/46 serien, 
”INTEGRAL”. Disse hjul garanterer kon-
stant og pålidelig mobilitet, samt patient-
sikkerhed.

HJUL



Olympus’ systematiske fremgangsmåde til dekontaminering af endoskoper tilbyder alle de løsninger, du har brug for 
til at dække hele arbejdscyklussen, fra den ene patient til den næste. Fra transport til automatiseret dekontaminering, 
fra opbevaring til dokumentation – du kan stole på et ensartet, avanceret koncept, som prioriterer endoskophygiejne 
og patientsikkerhed. Som konsekvent videreudvikling af ETD-maskiner giver ETD Double fra Olympus for første gang 
mulighed for korrekt rumlig adskillelse af ren og uren side.

Dette nye koncept er beregnet til:
 · Optimering af arbejdsgangen
 · Levering af hygiejneresultater på højeste niveau
 · Sikring af dine patienters og ansattes sikkerhed
 · Beskyttelse af følsomme, high-tech endoskopinstrumenter
 · RFID baseret endoskop- og brugersporing

Tempovej 48-50, 2750 Ballerup  |  Tlf. +45 44 73 47 00 |  fax +45 44 73 48 01 |  www.olympus.dk |  kontakt@olymupus.dk

ETD DOUBLE
Optimal endoskop dekontaminering
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7

ODK ETD Double A4_3.indd   1 30.01.2015   09:45:31
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Her kommer gardiner  
slet ikke på tale
Hygiejnerutinerne kommer til kort, når personale, patienter og pårørende trækker i gardinforhæng og 
får fat i bakterier, som de risikerer at overføre til andre. Nordsjællands nye privathospital har derfor valgt 
infektionshygiejnisk afskærmning på opvågningen.

AF ANN ROSENBOM

”Det betyder meget, at afskærmningen 
mellem patienterne er hygiejnisk og nem 
at rengøre. Vi har stor fokus på hygiejne, 
det er en vigtig del af vores patientpleje 

og hygiejnekrav. Så gardiner har slet ikke 
været på tale,” forklarer Mona Rønnest, 
afdelingssygeplejerske på CPH Privat-
hospital, som er Nordsjællands nye pri-
vathospital. De har netop valgt folde-
skærme på grund af hygiejne.

CPH Privathospital åbnede i januar og 
er indrettet med flotte, lyse lokaler i den 

tidligere rådhusbygning i Farum. Hospi-
talet stiler efter at levere førsteklasses 
patientpleje og behandling med høj fag-
lig kvalitet.

Nemt at tørre skærmene af efter 
behov

Henrik Fribo-Søndergaard fra Silentia 
har rådgivet CPH Privathospital om høj-
der og længder på de mobile skærme. På 
opvågningsstuen er der 6 sengepladser, 
som kan afskærmes med foldeskærme 
og gavlskærme. Medarbejderne er glade 
for løsningen:

”Vi tørrer skærmene af efter behov. Ef-
ter dagens afslutning bliver de tørret af, 
så de er klar igen til næste dag. Vi har op 
til 10-15 patienter igennem i løbet af en 
dag, så vi valgte mobile skærme, som vi 
kan køre til side, når de ikke skal bruges. 
De er hurtige at tage frem og nemme at 
rengøre efter brug. De fylder ikke ret 
meget, så vi har stadig plads omkring os, 
selvom der er fyldt helt op med patien-
ter,” siger Mona Rønnest.

Glatte overflader giver enkle 
rengøringsrutiner

”For bedst at forebygge smittespred-
ning bør inventar, materialer og udstyr 
have glatte overflader, som er nemme at 
rengøre og tåler desinfektion,” fortæller 
Henrik Fribo-Søndergaard. Han oplever, 
at hygiejnisk afskærmning baner vejen 
for bedre rengøringsrutiner.

”Sygehushygiejne er vanskelig at ef-
terleve, hvis inventaret er svært eller tids-
krævende at rengøre. Jeg ser tydeligt, 
hvordan hygiejnisk patientafskærmning 
gør det meget lettere for hygiejnesyge-
plejerskerne og rengøringspersonalet at 
sætte hygiejnen i system med faste ruti-
ner,” siger Henrik Fribo-Søndergaard.Mobile foldeskærme fylder ikke meget. De er hygiejniske og nemme at rengøre efter brug.
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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

HYGIEJNE

FAKTA

Kilde: OECD-rapport: The economics of patient safety, Marts 2017

CPH Privathospital i Farum er danskejet, støttet af Vækstfonden og samarbejder 
med Regioner og forsikringsselskaber. Hospitalet har 3 operationsstuer og 16 sen-
gepladser. Specialer : lungesygdomme, mave-tarmkirurgi, neurologi, ortopædkirurgi, 
urologi, øre-næse-hals samt sportsskader.

www.cph-privathospital.dk

SILENTIA producerer og rådgiver om hygiejniske skærmløsninger til hospitaler. 
Skærmene tilpasses det enkelte hospitals behov og er designet efter konceptet 
Keep it Clean™, så de lever op til de nationale infektionshygiejniske retningslinjer. 

www.silentia.dk

Fast materiale anbefales

Fordi stofskærme og gardiner er svære 
at rengøre og desinficere mellem hver 
patient, anbefales skillevægge af et fast 
materiale, der kan rengøres og desinfi-
ceres med egnede midler, mellem hver 
ny patient. Sådan lyder anbefalingen i 
de Nationale Infektionshygiejniske Ret-
ningslinjer.

Silentias foldeskærme er netop de-
signet ud fra dette hygiejneperspektiv. 
Pletter ses lettere på de glatte flader end 
på gardinfolder og den glatte laminat-
over flade er nem og hurtig at gøre ren. 

En gavlskærm for enden 
af sengen skaber ekstra ro 
omkring patienten.

Hængslerne er specielt udviklet til ikke at 
kunne samle snavs og bakterier. Hjulene 
kan tages af og vaskes i bruser eller des-
infektionsapparat. Skærmene er desig-
net, så sektionerne kan foldes ind og ud 
med kun én hånd. Håndtaget er derfor 
det eneste kontaktpunkt på skærmen, og 
det mindsker risikoen for krydskontami-
nering.

Infektioner er dyrere end 
forebyggelse

En rapport viser, at omkring 15 procent af 
hospitalsudgifterne i OECD-lande opstår 

på grund af fejl som blandt andet hospi-
talsinfektioner. Rapporten fremhæver, at 
disse omkostninger er meget højere, end 
hvad det forebyggende arbejde koster.

Foldeskærme er en langsigtet en-
gangsinvestering, som er tjent hjem på 
typisk 1-3 år. Dertil kommer værdien af, 
at foldeskærme er med til at forebygge 
bakterieudbrud. Gardinforhæng er deri-
mod forbundet med evige udgifter til 
vask og håndtering. Derfor bliver gardi-
nerne typisk kun udskiftet, når de er syn-
ligt beskidte, eller hvis man ved, de har 
været udsat for resistente bakterier.



20   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5

COMMISSIONING

Commissioning af laboratorier

Som opfølgning på de mange sygehus-
projekter, der er ved at være færdige 
rundt omkring, skal der nu planlægges 
støttefunktioner. Der er tale om de funk-
tioner som i første omgang enten blev 
sparet væk i Kvalitetsfondsbyggerierne, 
eller nye fællesfunktioner med univer-
siteternes forskningsenheder. Der skal 
planlægges og bygges en hel del nye 

laboratorier i de kommende år. I forbin-
delse med et konferenceoplæg fi k jeg 
stillet spørgsmålet om man kunne bruge 
Commissioning i laboratorieprojekter, og 
hvornår i processen man skal starte.

Det lidt retoriske modspørgsmål må 
jo være, om man tør at lade være med 
at bruge Commissioning, set i lyset af 
hvor mange fejl der indtil nu er set i sy-
gehusbyggeriet. Laboratorier er mere 
komplekse at bygge, og hvor sygehus-
byggerier lidt populært er 80 % alminde-
ligt byggearbejde og 20 % specialiseret 
og dermed vanskeligt, forholder tallene 
sig i bedste fald 50/50 i laboratorier. Til 
gengæld er der så også et væld af klassi-
fi kationer at forholde sig til: GMO, GMP 
Renrumsklasser og Isotoplaboratorier.

Så man bør anvende Commissioning, 
og man bør implementere processen fra 
start. Det vil sige at man skal stille sine 
Commissioningkrav op som klare, en-
tydige og målbare krav. På samme tid 

skal man aftale hvorledes opfyldelsen af 
kravene bliver verifi ceret. Det er ikke så 
vanskeligt at skrive nogle temperaturer 
eller partikelgrænser op, men man skal 
gøre sig klart om man kan måle under de 
rigtige betingelser, og dermed få verifi -
ceret et krav.

Planlægningsfasen

Man bør jo altid starte Commissioning-
processen samtidig med planlægnings-
fasen, da det giver den bedste Commis-
sioning. Men specielt for laboratorier 
er det vigtigt, fordi man ved et forkert 
udgangspunkt aldrig kan få de mest spe-
cialiserede rum til at virke. Det er meget 
små misforståelser, som kan gøre rum-
met ubrugeligt. Hvis man f.eks. ikke er 
i stand til at få partikeltallet ned, fordi 
der stadig frigøres byggestøv fra instal-
lationer over loft, kan man ikke starte 
produktion i det pågældende lokale. 

AF DRIFTSKONSULENT, JESPER TANGGAARD, 

SWECO
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Hvis ikke der er udført en tilstrækkelig 
hurtig styring af ventilationen i rum med 
stinkskabe, kan det give ubrugelige tryk-
forhold og utroligt meget støj.

Der fi ndes rigtigt mange gode vejled-
ninger, som de projekterende og ikke 
mindst entreprenørerne bør få læst. 
Arbejdstilsynets hjemmeside er et godt 
udgangspunkt, og brugerne bør man 
ikke kun tale indretning og logistik med, 
de skal også inddrages i tekniske diskus-
sioner, for de kender kravene til de rum 
der skal indrettes. Det er dog vigtigt at 
få faciliteret drøftelserne, så laboratorie-
folket ikke drukner i byggesnak, og byg-
gefolkene ikke bliver overvældet af fag-
sprog fra laboratorierne. Man kan godt 
anvende Commissioning organisationen 
til dette oversætterarbejde. Den gode 
Commissioningorganisation har samlet 
set allround erfaring fra både byggeri og 
laboratorier.

Så første og vigtigste fase, specielt for 
laboratorier er at opstille gode og enty-
dige Commissioningkrav.

Projektbasis

Næste fase er at de projekterende besva-
rer kravene og dette udgør projektbasis, 
som vil give bygherren og Commissio-
ningorganisationen en indledende skitse 
på hvordan projekteringsteamet vil gribe 
opgaven an. Det er her det er utroligt 
billigt at rette ting og opklare misforstå-
elser, for man er ikke engang begyndt at 
tegne endnu.

Så projekteres og tegnes der, og man 
kan i processen konsultere Commis-
sioningorganisationen for afklaring af 
spørgsmål, når man kommer til de punk-

ter hvor der skal prioriteres og skæres 
væk. Når Hovedprojektet er færdigt, skal 
det granskes af Commissioningorgani-
sationen, og der indføres observationer 
i en Commissioninglog, som de der har 
projekteret så får til opgave at indarbejde 
eller tydeliggøre i projektmaterialet.

Når det er sket, skal materialet i ud-
bud. I totalentreprise skal man bare i 
gang med at bygge. Inden byggestart, 
skal man have kontrolplanerne på plads, 
lige som fagtilsynet skal aftales. Dette 
er meget vigtigt i laboratoriebyggeriet, 
fordi man skal holde alle ventilations-
komponenter helt rene, hele tiden, ellers 
kan man ikke få rene laboratorier. Man 
skal gøre sig klar til en byggeproces, 
hvor der hele tiden er styr på hvor der 
laves huller og hulrum, for de skal rengø-
res og forsegles inden man skjuler dem. 
Det vil være en af byggeledelsens helt 
store opgaver at holde rent og støvsuget 
i de områder hvor man forventer klassi-
fi cerede laboratorier i den færdige byg-
ning. Dette var det andet nedslagspunkt 
som er specielt for laboratorierne.

Til slut tester Commissioningorganisa-
tionen installationernes samspil, og hvis 
det fungerer, er alle glade.

Men før der udføres en samordnet 
test af funktionerne, skal hvert instal-
lationsfag jo indregulere og teste sin 
egen installation. Og når man ved at 
det hele fungerer hver for sig, skal man 
dokumentere hvad man har bygget, og 
afl evere indreguleringsrapporter og som 
udført tegninger og diagrammer til Com-
missioningorganisationen. Det nytter 
ikke noget at der udføres en samordnet 
test ud fra en forældet dokumentation, 
så derfor skal både funktionsbeskrivelser 

og tegninger være opdaterede, så de af-
spejler hvad der rent faktisk er udført på 
byggepladsen.

Og når Commissioningorganisationen 
så har testet alle installationernes sam-
lede og samordnede funktion, kommer 
der nogle meget fi ne måleinstrumenter 
på besøg, og der udføres renrumstest. 
Og ved disse målinger kan man få det 
hele kasseret, hvis ikke man har været 
omhyggelig med støvsuger og fugepistol 
i byggeprocessen. Det er et meget dyrt 
tidspunkt at opdage det på, så derfor skal 
man være omhyggelig med at få udført 
de kontroller man har skrevet i kontrol-
planen.

Til sidst kommer de godkendende 
myndigheder som lægemiddelstyrelsen, 
eller måske levnedsmiddelkontrollens 
dyrevelfærdstjek. De har myndighed til 
at beslutte at det nye laboratorie ikke må 
anvendes til det tiltænkte formål. Men de 
kan også give ros for veludført arbejde, 
hvis man har alt på plads, og overholder 
de krav man skal.

Hvis ikke der er udført en tilstrækkelig 
hurtig styring af ventilationen i rum med 

ter hvor der skal prioriteres og skæres 
væk. Når Hovedprojektet er færdigt, skal 
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SUNDHEDSTEKNOLOGI

KU skal uddanne fremtidens IT- og 
sundhedsspecialister i et omfattende 
tværeuropæisk forskningsprojekt

AF CHEFKONSULENT INGE HVIID JENSEN

RAINBOW står for Rapid Biomechanics 
Simulation for Personalized Clinical De-
sign og er navnet på et 4-årigt projekt, 
som skal udvikle morgendagens meto-
der til patientspecifik modellering og 
uddanne nye specialister inden for sund-
hedsteknologi

Der er tale om en stor europæisk sats-
ning, som dels skal uddanne en masse 
nye specialister til sundhedssektoren, 
der både forstår lægefaglige problema-
tikker og har indblik i de allernyeste IT-
værktøjer. RAINBOW skal også bidrage 
til at udvikle nye kliniske metoder, der 
kan gøre hverdagen lettere for det sund-
hedsfaglige personale. Lægen vil kunne 
trække på en omfattende platform af 
bl.a. analyser og diagnoseværktøjer og 
få her-og-nu svar i tæt dialog med pa-
tienten.

Et imponerende opbud af forsknings-
tunge virksomheder og universiteter i 
Europa er gået med i projektet, der har 
fået 4 mio. Euro (svarende til 30 mio. 
DKK) fra EU’s Horizon 2020-program – 
Marie Skłodowska-Curie programmet, 
der støtter innovative uddannelsesnet-
værk.

”Oplægget til RAINBOW kom i stand 
efter langvarige sonderinger blandt såvel 
universitetsklinikker som producenter 
af klinisk udstyr i hele Europa”, fortæller 
lektor Kenny Erleben, der er faglig ko-
ordinator og omdrejningspunkt for hele 
projektet. ”Hvad er behovet for ny eks-
pertise i diagnostik? Hvilke lidelser kan 
især have gavn af, at man anvender ny-
este big data-metoder? Hvor kikser kom-
munikationen mellem de programmører, 
der skal udvikle værktøjerne og de læ-
ger, der skal anvende dem i praksis?”

Det er problemer som disse, som pro-
jektet RAINBOW nu vil adressere helt 
overordnet gennem at samle de forskel-
lige ekspertiser – læger, it-kyndige, ud-
styrsproducenter og undervisere – i en 

større netværksorganisation, der skal 
forene de komplementære kræfter i en 
fælles indsats gennem de næste fire år.

Kenny Erleben er selv uddannet da-
talog og har i en årrække forsket i at 
beregne og visualisere modeller af den 
menneskelige anatomi. Til daglig leder 
Kenny Numerical Optimization and Si-
mulation Lab på Datalogisk Institut på 
KU, hvor han og kollegerne forsker i at 
udnytte computersimulering til at mo-
dellere snart sagt alt lige fra det mindste 
indre organ set gennem et mikroskop til 
hele det menneskelige skelet eller fysio-
gnomi.

Kenny skal sammen med forskerkol-
legerne Sune Darkner og Åsa Feragen 
de næste 4 år udgøre knudepunktet for 
RAINBOWs mange deltagere og aktivi-
teter, som involverer ansættelse og ud-
dannelse af 15 nye PhD-studerende fra 
en række europæiske lande. København 
bliver det organisatoriske midtpunkt for 
aktiviteterne. Alle projektets medvir-
kende, herunder ikke mindst de 15 nye 
Phd-studerende, vil komme til at have 
en del rejseaktivitet, når de skal deltage 
i workshops, kurser, career labs og mod-
tage vejledning hos forskellige eksperter 
i forskellige lande.

Hvem er partnerne?

Fra den akademiske verden deltager 
ud over KU repræsenteret ved Datalo-
gisk Institut (medicinsk billedanalyse og 
machine learning), Hvidovre Hospital 
(knoglemodellering) og Ålborg Universi-
tet (knoglemodellering) fra Danmark. Fra 
Luxembourg deltager Université du Lu-
xembourg (computational mechanics), 
fra Spanien er det Universidad Rey Juan 
Carlos (data-drevet modellering) og en-
delig deltager Cardiff University (model-
reducering) fra UK. Listen af kliniske pro-
ducenter omfatter 3Shape (prosthesis) 
fra Danmark, GMV Solutions (eHealth) 
fra Spanien, Simpleware Ltd. (CAD/
CAE) fra UK og nogle træningspartnere, 

nemlig Next Limit (CFD) fra Spanien, Kit-
ware SAS (billedanalyse) og InSimo SAS 
(kirurgisk simulering) fra Frankrig, Anata-
scope (patientspecifik modellering) fra 
Frankrig samt endelig Inutech GmbH 
(numerisk optimering) fra Tyskland.

Hvad er målsætningerne for 
projektet?

Ud over at uddanne fremtidens kliniske 
specialister, der både skal have indblik 
i lægevidenskaben og kunne anvende 
avanceret computerstyret teknologi efter 
hensigten, skal projektet frembringe det 
nyeste af det nye og bedste af det bedste 
inden for sygdomsprognoser, diagnosti-
cering, hurtig follow-up i forhold til pa-
tienten og individuelle behandlingsme-
toder, der tager højde for den konkrete 
patients helt særlige anatomi.

Der vil blive arbejdet med cases og 
praktiske/kliniske forsøg med tidlig 
diagnosticering via scanningbilleder og 
behandling af sygdomme og lidelser 
som tarmkræft, sklerose, tandkirurgi/
design, kunstige hjerter og fedme, samt 
gennemført studier af hjernebølgers ud-
bredelser i hjernevævet, brug af simula-
torer til øjenkirurgi (fx grå stær) og sidst, 
men ikke mindst kirurgi, der foregår via 

Kenny Erleben
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image-guidede programmer, mens ope-
rationen pågår. Det kan være til alt fra 
tarmoperationer til øjenkirurgi.

Kenny fortæller: ”I fremtidens be-
handlingssystemer vil tekniske løsninger 
med mulighed for et her-og-nu svar på 
diagnosen i stigende grad tage over fra 
det lægefaglige personales personlige 
vurdering og indsats. Men teknikken vil 
aldrig kunne erstatte den direkte patient-
kontakt. Projektet og de nye behand-
lingsmetoder, der vil kommer ud af det, 
har først og fremmest til formål at øge 
patientens livskvalitet. Beslutninger om 
individuel behandling og fremgangs-
måde vil blive taget i en tæt dialog mel-
lem patienten og lægen og ikke ud fra en 
generel metode”.

Patientspecifi k modellering

Patientspecifi k modellering er det nyeste 
inden for computerstøttede behand-
lingsmetoder – hertil kræves tilstrække-
ligt store datasæt.

At gå ind og lave en model af den in-
dividuelle patient gennem fx en mobil 
scanner kendes bl.a. fra tandlægeklinik-
ker, hvor man jo ikke kan bruge en ’one-
size-fi ts-all’-tilgang. Her skal proteser 
eller kroner passe til personen helt ned 
til mindste lille størrelsesenhed. Model-

lering har også været kendt i nogen tid 
i forbindelse med at behandle fysiske 
sygdomme og lidelser, men brugen er 
ikke voldsomt udbredt endnu. Måden, 
som data registreres på i de kliniske mil-
jøer, forhindrer bl.a. at der kan opnås en 
passende mængde data og repræsen-
tativitet til, at det kan indgå i en større 
sammenhæng – populært kaldet Big 
Data-metoden. Her kan de medvirkende 
virksomheder, der fremstillinger sund-
hedsteknologiske produkter, i høj grad 
bidrage med metoder til at løse multidi-
sciplinære problemer. Som led i brobyg-
ningen skal de 15 Ph.d.-studerende ud 
at studere i virksomhederne og styrke 
deres tekniske kunnen og indsigt. De 
kommer til at modtage træning i anven-
delse af forskning og innovation.

To vejledere og en industri-
virksomhed pr. studerende

Noget af det banebrydende ved projek-
tet er, at hver studerende kobles sammen 
med hhv. en akademisk og en industriel 
vejleder samt en industrivirksomhed. 
Det giver en helt ny type erhvervs-ph.d.-
forløb, hvor der er en tæt vekselvirkning 
mellem miljøerne og en tæt tilknytning til 
en virksomhed, der fremstiller udstyr til 
praktisk anvendelse. Det faglige netværk 

i projektet, der vil mødes og udveksle er-
faringer undervejs i projektet, er endnu 
en ekstra basis for at få styrket sin viden 
og testet hypoteser af over for forskere 
og producenter.
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PLANLÆGNING

Analyse af tid og ressourcer 
på sidste fase giver overblik 
på DNV-Gødstrup
Bygherren planlægger de sidste faser af byggeriet med fokus på idriftsættelse.

Et ønske om høj patient- og personale 
sikkerhed på det Nye Hospital i Vest 
(DNV), betyder at projektdirektør Mi-
chael Hyldegaard, i god tid bad Exigo 
analysere på tidsplan og ressourcer, i 
forbindelse med bygherreleverancer og 
commissioning på DNV. Exigo har tidli-
gere hjulpet bygherre på projektet med 
netop risikoanalyser af tid- og ressourcer 
i forbindelse med dele af tidsplanen på 
projektet.

Ifølge Martin Veis Marxen, projektle-
der, Exigo, er der tradition i branchen for, 
at planlægning af selve byggeriet får stor 
årvågenhed, imens planlægningen af fa-
seovergangen mellem byggeri og drift 

ofte bliver overset. Og netop den del, 
kan forsinke projektet betydeligt på et 
installationstungt hospitalsbyggeri med 
masser af tekniske anlæg. Og når ansva-
ret for den del af planlægningen falder 
mellem to stole, er der risiko for hurtige 
”hovsa” løsninger i en stram tidsplan, så 
anlæg ikke bliver ordenligt testet, inden 
de bliver taget i brug. Risici der i sidste 
ende kan få alvorlige konsekvenser for 
personale- og patientsikkerhed. Og det 
er netop den sikkerhed, der ligger Mi-
chael Hyllegaard meget på sinde. Han 
forklarer:

”Planlægning af grænsefladen mellem 
byggeri og drift, er en stor og kompleks 

AF CIVILINGENIØR, MASTER I IT, PH.D. 

KRISTIAN BIRCH PEDERSEN
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del af tidsplanen, som ofte udskydes til 
sidste øjeblik. Men som jeg ser det, er 
den del af planlægningen, ligeså vigtig, 
om ikke vigtigere, da det netop er per-
sonale- og patientsikkerhed der er på 
spil her. Den del af planlægningen skal 
koordineres og synkroniseres grundigt 
med byggeriets øvrige tidsplaner, for at 
sikre at alle anlæg testes grundigt inden 
ibrugtagning.”

Michael sammenligner med medici-
nalindustrien:

”Hvis ikke medicinalindustrien plan-
lægger deres produktion og tester deres 
medicin, inden de sender det ud på mar-
kedet, får det katastrofale følger for de 
mennesker der er involveret. På samme 
måde ser jeg idriftsætningen af de tekni-
ske anlæg på vores sygehuse. Hvis ikke 
vi planlægger og tester alle anlæg grun-
digt inden ibrugtagning, kan konsekven-
sen være et eller fl ere anlæg der funge-
rer forkert eller ledninger der pludselig 
kortslutter.”

 Ifølge Michael Hyllegaard ser både 
regionerne og hospitalsledelsen vigtig-
heden af god planlægning og commis-

sioning. Niras er ansvarlig for Commisio-
ning på projektet. 

 ”Commissioning-delen har jo altid væ-
ret en del af vores byggerier, uden at det 
er blevet kaldt det ved navn. Intet nyt 
under solen der. Men ved at sætte navn 
på, er det blevet til en defi neret og do-
kumenteret proces, vi kan bruge positivt 
til at højne kvaliteten og sikkerheden på 
byggerierne.”

Martin Veis Marxen, Exigo, udtaler: 
”Vi lavede en risikoanalyse af tidsplanen 
og kunne hurtigt se, at blev der ikke blev 
foretaget justeringer i tidsplanen, ville 
indfl ytning og ibrugtagning blive forsin-
ket mange måneder. Vi fi k tidsplanen 
optimeret, så langt de fl este opsætning 
og tests af anlæg blev rykket til før af-
levering. Samtidig foretog vi en strøm-
ligning af commissioning aktiviteterne, 
hvor der lå mange start-stop. Mange 
mindre opgaver havde unødigt lange va-
righeder, der rykkede hele den samlede 
tidsplan. Vi anvendte lokationsbaseret 
tidsplanlægning til at planlægge på tværs 
af zoner, og gjorde det muligt både at af-
dække og udjævne ressourceforbruget.”

Michael Hyllegaard er tilfreds med re-
sultatet af risikoanalysen og udtaler:

Nu har jeg fået et rigtig godt overblik 
over ressourcer og tidsplanen. Vi har 
været i god tid, hvilket giver os mulighed 
for at handle på analysen. Nu kan vi ned-
bryde det overblik i delelementer, så vi 
kan udarbejde en detaljeret tid- og res-
sourcestyring af bygherreleverancer og 
commissionning. For mig giver det god 
mening, fortsat at arbejde med den lo-
kationsbaserede planlægningsmetode. 
Det har været en rigtig god oplevelse 
at få Exigo til at optimere tidsplaner og 
ressourcer på projektet med afsæt i den 
lokationsbaserede metode. Exigos team 
er meget dygtige. De forstår at sætte sig 
ind i kundernes behov og levere!”

Michael er overbevist om, at grundig 
planlægning og test af anlæg også får en 
positiv effekt i forbindelse med driftøko-
nomien. Ved at planlægge og teste an-
lægene grundigt sikres, ifølge Michael, 
også en sikker drift hvor tingene funge-
rer. Totaløkonomisk har det en stor be-
tydning for projektet. 
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Tekniske og digitale løsninger 
på det moderne sygehus
De tekniske krav til det moderne syge-
hus er stadigt stigende, og dette påvir-
ker i høj grad planlægningen, uanset om 
der skal bygges nyt, bygges til eller re-
noveres. Til at understøtte det moderne 
og fremtidssikrede sygehus tilbyder ABB 
en bred vifte af tekniske løsninger. Det 
kan være alt, lige fra transformere på ho-
spitalet til den enkelte stikkontakt på pa-
tientstuen. Alle løsninger har det tilfæl-
les, at de understøtter driftssikkerheden 
omkring kerneydelsen, leverer maksimal 
oppetid og dokumenterer effekt og drift.

Et særligt interessant område er en 
række digitale løsninger, som helt enkelt 
kan rulles ud i både lille og stor skala, og 
som kan samarbejde med eksisterende 
styringssystemer eller fungere på helt 
egen hånd.

”På stort set alle ABB-produkter er vi 
helt fremme i feltet, når det gælder digi-
talisering og muligheder for at overvåge, 
styre og kontrollere,” siger Flemming 
Folkvardsen, salgsdirektør og segment-
chef på ABB Healthcare.

Som eksempel fremhæver Flemming 
Folkvardsen test af fejlstrømsafbrydere. 
Her bruger det tekniske personale i dag 
oceaner af tid på at planlægge og udføre 
obligatoriske test på de op til 30.000 
fejlstrømsafbrydere, der kan være på et 
sygehus. Ofte også til gene for det sund-
hedsfaglige personale, som testen skal 
koordineres med, så den ikke får konse-
kvenser for patientsikkerheden.

”For at afhjælpe dette har ABB lance-
ret en selvtestende fejlstrømsafbryder, 
der tester automatisk, melder tilbage og 

dokumenterer testen. Testen påvirker 
ikke driften af sygehuset, da den gen-
nemføres uden at afbryde strømmen. 
Samtidig er sikkerheden på et langt højre 
niveau, da testen gennemføres hver 28. 
dag – i modsætning til kravet om manuel 
test én gang om året.”

Hjælp til energibesparelser

”Der er også godt nyt for alle, der skal 
dokumentere sygehusenes energibe-
sparelser og levere tal til de grønne regn-
skaber,” fortæller Flemming Folkvardsen.

”Tidligere var det nødvendigt at instal-
lere fysiske målere alle steder, hvor man 
skulle anvende sine målinger. Det behø-
ver man ikke længere. Nu kan man sætte 
et modul ind i vores maksimalafbrydere 

Sjællands Universitetshospital Køge
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eller på toppen af vores DIN-skinnema-
teriel og dermed måle, hvor strømmen 
bliver brugt. Og på alle enheder kan du 
fx få tilbagemeldinger til dit CTS-system 
og gemme dem i dit grønne regnskab.”

Flemming Folkvardsen pointerer, at 
målingerne samtidig medfører, at man 
får en unik mulighed for at sætte ind med 
energibesparelser, da man hele tiden 
ved, hvor energien bliver brugt.

”Endelig kan målingerne også anven-
des til direkte fejlfinding, da det hurtigt 
vil blive afsløret, hvis der fx er en utæt 
kompressor, der står og kører hele ti-
den.”

KNX og Newron Solutions by 
ABB

”Til styring af lys, ventilation, varme, 
overvågning osv. har vi KNX, som ud 
over de oplagte besparelser i driften 
også er supernemt at sætte op. Enhe-
derne defineres i et værktøj kaldet ETS, 
som anvendes af alle KNX-installationer,” 
siger Flemming Folkvardsen.

”Og det leder os hen til vores nye 
software ”Newron Solutions by ABB”, 
som kan kobles ind på de såvel åbne 
som lukkede systemer, der anvendes til 
styring i dag. Den kan visualisere KNX 
under én brugerflade og samtidig kom-
bineres med et evt. eksisterende BMS-
system. Det geniale ved den software er, 
at når du fx har opsat en sengestue, så 
markeres den med en specifik farve, og 
hver gang du skal sætte en tilsvarende 
applikation op, så kan du bare markere 
og kopiere den. Du kopierer altså ikke 
bare den enkelte installation, men du 
kan kopiere hele rum ad gangen, uanset 
hvilke KNX-enheder det er. Derfor er det 
også meget nemmere at etablere store 
systemer, uden at der opstår fejl. Efter-
følgende kan visualisering, alarmer og 
tidsprogrammer genereres automatisk 
ud fra rumprogrammeringen. Friheds-
graden i forhold til valg af leverandør og 
installatør er helt tydelig, og det samme 
gælder naturligvis besparelsesmulighe-
derne”, fortæller Flemming Folkvardsen.

Der er mange penge at spare

Investeringen i at få fuld digitalisering og 
adgang til at kunne styre, overvåge og 
kontrollere alle processerne på sygehu-
set øger omkostningen til installationen 
med 15 til 20 procent, vurderer Flem-
ming Folkvardsen, men til gengæld hen-
tes den hurtigt ind igen ved besparelser 
i driften.

”Tag nu også sådan noget som fre-
kvensomformere. Den dag i dag står der 
mange steder ventilationsanlæg, som 
bare kører for fulde omdrejninger hele 
tiden, og så regulerer man luftmængden 
med et mekanisk spjæld. Det svarer til, at 
man har speederen i bund hele tiden, og 
at man så regulerer hastigheden på bilen 
med bremsen. Det siger sig selv, at det 
er et vanvittigt ressourcespild. Som én af 
de største i verden leverer ABB frekvens-
omformere, der i stedet regulerer motor-
hastigheden. Faktisk sælger vi på ver-
densplan så mange frekvensomformere, 
at CO2-besparelsen har samme niveau 
som Danmarks samlede CO2-udledning 
om året.”

Ud over den enorme besparelse på 
både miljø og økonomi, forklarer Flem-
ming Folkvardsen, at der naturligvis 
også her leveres data fra de enkelte 
enheder i installationen, så det er nemt 
at følge driften og systemets samlede 
integritet.
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EL-TAVLER

Kvalitet ned til den 
mindste komponent
»Elogic Systems A/S vil hellere lade være med at byde end at konkurrere mod virksomheder,  
der anvender billige komponenter fra Fjernøsten.«

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Salgs- og Marketingdirektør fra Elogic 
Systems A/S, Michael Winther, er klar i 
mælet, når han bliver spurgt om, hvorfor 
virksomheden leverer eltavler til langt de 
fleste hospitaler og hospitalsbyggerier 
i Danmark. Selvfølgelig betyder prisen 
noget, men for Elogic er der tre ting, der 
er langt vigtigere: Sikkerhed, sikkerhed 
og sikkerhed. Sikkerhed for medarbej-
dere, patienter og drift…

– I mere end 40 år har Elogic satset på 
kvalitet for begge vores produktgrup-
per, eltavler og kapslinger. Det betyder, 
at vi har fået lov til at levere til en række 
virksomheder, der ligesom vi sætter kva-
litet og sikkerhed i højsædet. Ud over 
de store danske forsyningsselskaber 
og landets hospitaler er det større dan-
ske produktionsvirksomheder inden for 
eksempelvis fødevare-, elektronik- og 
den farmaceutiske industri – virksomhe-

der for hvem driftssikkerhed er alfa og 
omega, siger Michael Winther.

At Elogic Systems for nylig blev solgt 
fra Micro Matic A/S til en udviklingsfond, 
VIA equity, ændrer ikke ved virksomhe-
dens holdning til kvalitet og sikkerhed.

– Tværtimod. Vi lægger vægt på, at 
det bliver ”business as usual”, og den 
eneste forskel bliver faktisk, at vi nu 
måske får endnu bedre mulighed for at 
fintune vores serviceydelser og øvrige 
faciliteter, siger Michael Winther.

Kritiske komponenter på hylden

Da det er helt afgørende, at eltavler me-
get hurtigt kommer i drift igen, når der 
opstår fejl, har Elogic ikke servicekon-
trakter i traditionel forstand. I stedet har 
de en landsdækkende serviceorganisa-
tion, så der altid er en rutineret service-
tekniker til rådighed.

– Mange af vores kunder har selv tek-
niske medarbejdere, der kan udskifte 
defekte komponenter, og for dem er 

det helt afgørende, at disse komponen-
ter kommer hurtigt frem. Hos Elogic sy-
stems har vi altid rådighed over de mest 
kritiske komponenter og dele. Enten via 
egne lagre i serviceafdelinger og på pro-
duktionsværksteder, eller også via me-
get tætte relationer til alle de betydende 
leverandører på markedet, oplyser Mi-
chael Winther.

Der er naturligvis en omkostning for-
bundet med dette, men denne vurderer 
Elogic System som uvæsentlig i forhold 
til vigtigheden af sikker drift.

– Men for os og vores kunder er det 
vigtigere, at en komponent kan være 
fremme hurtigt med en taxa, end at 
man måske kunne få den billigere ved 
at rekvirere den direkte fra vores kom-
ponentleverandører og så vente tre-fire 
dage eller mere på, at den når frem, 
pointerer Michael Winther.

Både til byggepladsen og 
hospitalet

Tekniske medarbejdere på hospitaler 
møder Elogic System allerede, inden ho-
spitalet bliver til et hospital. Virksomhe-
den er med en væsentlig markedsandel 
storleverandør af eltavler til entreprenør- 
og byggebranchen.Hurtig levering af reservedele og landsdækkende serviceorganisation

Salgs- og Marketingdirektør  
Michael Winther
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Eksempel på hovedtavle til et sygehus

Teknisk chef Ole Bjerregaard

– De tavler, der skal til for at drive 
byggepladsen er helt specielle, fortæller 
teknisk chef i Elogic Systems, Ole Bjer-
regaard.

– På en byggeplads er kabler og værk-
tøj udsat for vand og vejrlig, og derfor er 
alle elektriske installationer sikret med 
en øget personbeskyttelse, og tavlerne 
er ekstra følsomme, når fejlstrøm skal 
detekteres, uddyber han.

Sikkerheden har naturligvis også top-
prioritet på et hospital. Både driften af 

selve hospitalet og patientbehandlingen 
på de kliniske afdelinger er dybt afhæn-
gige af en stabil elforsyning, der funge-
rer uanset ydre påvirkninger. Derfor har 
alle hospitaler dobbelt elforsyning, der 
sikrer, at hospitalets egen nødforsyning 
tager over, hvis den offentlige forsyning 
svigter.

– Forsyningssikkerhed er et ufravige-
ligt krav, og skiftet fra det offentlige net til 
hospitalets egen elforsyning skal foregå 
lynhurtigt, så følsomt udstyr ikke tager 
skade. Det foregår helt automatisk og 
uden at de af hospitalets medarbejdere, 
der ikke direkte er involveret i driften, 
opdager det, fortæller Ole Bjerregaard.

OP-stuer med eget elnet 

– Tavlerne overvåger både det offent-
lige og sygehusenes egne elnet, og el-
forsyningen er opbygget med adskilte 
net, så en etage eller afdeling fortsat kan 
fungere, selv om der skulle ske nedbrud 
andre steder. Det er naturligvis fuldstæn-
digt afgørende på fx OP-stuer, hvor selv 
en lille fejlstrøm kan få fatale konsekven-
ser, og hvor udstyr, der anvendes under 

operationen, skal fungere hele tiden. 
Derfor har OP-stuer faktisk deres eget 
elnet, som er opbygget med et ujordet, 
isoleret forsyningssystem, som kaldes et 
medicinsk IT-system, fortæller Ole Bjer-
regaard. 

Elogic Systems har installeret eltavler 
til styring af processer, effektfordeling og 
sikkerhed på hovedparten af de danske 
sygehuse. Virksomheden designer tav-
lerne i samarbejde med kunderne, og de 
produceres på virksomhedens egen tav-
lefabrik i Polen. Hele processen er gen-
nemsyret af Elogics fokus på kvalitet, og 
virksomheden er både ISO 9001 og ISO 
14001 certificeret. EU-direktivets anbe-
falinger overholdes, og Elogic forventer 
det samme af sine leverandører. Virk-
somheden har 250 ansatte og omsatte i 
2016/17 for 233 millioner kroner.
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De bedste ideer kommer ikke altid mellem kl. 8 og 16,  
men ofte når hjernen holder fri. Løs slipseknuden eller  
smid de høje hæle, hop i en lækker badekåbe og styr  
direkte mod vores splinternye Fit & Relax-område.  

Hos Nyborg Strand gør vi møder og konferencer  
til en vaskeægte oplevelse for dine deltagere.

Hele 
Danmarks 

mødested

BOOK I DAG

Østerøvej 2     5800 Nyborg    65 31 31 31      nyborgstrand.dk

Nyborg Strand er aktiv partner i
Destination NYBORG

- konferencehoteller centralt i Danmark

PRIKKEN 
OVER I’ET

Busıness
med lavendelduft

.

Beliggenhed midt i landet.  
Tæt på motorvej og 
banegård

Naturskønne omgivelser nær 
skov og strand

Restaurant, bistro og 
stjernebar med noget for 
enhver smag

150 dedikerede medarbejdere

36 møderum og et stort  
auditorium med plads til 200

426 værelser & 650 
overvågede, gratis p-pladser

NYHED Fit & Relax byder på 
500 m2 forkælelsesområde 
med fitness, spa og wellness

Dagmøde 2018 

kr. 615,-
Konferencedøgn i  
stort enkeltværelse 

kr. 1.937,-
Priser er inkl. moms. 

MEDICA 2018 + 
COMPAMED 2018
When top decision-makers in the healthcare business meet in 
Düsseldorf in the middle of November at the world’s leading 
medical trade fair, MEDICA 2018, (date: 12 – 15/11/2018; 
Monday to Thursday), over 5,000 exhibitors from at least 70 
countries will meet them once more, as consistent partners 
who are enthusiastic about innovation and offer tailored so-
lutions for outpatient and clinical care. Digital transformation 
remains at the top of everyone’s list this year. It is shaping the 
health economy worldwide and changes both processes and 
business models alike. 

This prevailing trend will not only be represented by exhibi-
tor innovations at the MEDICA, but is also refl ected in the pro-
grammes of the accompanying conferences and forums.

These conferences and forums include the MEDICA 
HEALTH IT FORUM (on IT topics such as big data, artifi cial 
intelligence and cyber security), the MEDICA CONNECTED 
HEALTHCARE FORUM (hardware and software solutions for 
connected healthcare) and the MEDICA MEDICINE & SPORTS 
CONFERENCE, held entirely in English, which takes a look at 
the use of applications which are used in close proximity to the 
body and wearables for monitoring vital signs.

A signifi cant strength of the MEDICA is that it not only 
presents solutions for individual medical specialist disciplines 
in one place over a few days, but also takes on the complete 
workfl ow of patient treatment. The individual focal points are 
clearly structured according to hall and include: Electromedi-
cine / medical technology (approx. 2,500 exhibitors), labora-
tory technology / diagnostics, physiotherapy / orthopaedic 
technology, commodities and consumables, information and 
communication technology, medical furniture and specialist 
furnishings for hospitals and practices.

This year, the COMPAMED will be taking place for the 27th 
time, in parallel with MEDICA, with just under 800 exhibitors 
(in Halls 8a + 8b). A while ago, the items presented here would 
generally include simple parts, components and equipment 
for technical devices and medical products, but today, COM-
PAMED is a hotspot for complex high-tech solutions such as 
innovative materials, microtechnology and nanotechnology. 

Over the previous years, MEDICA and COMPAMED have 
regularly received between 120,000 and 130,000 visitors be-
tween them annually, with around 60% of these visitors coming 
from outside Germany.

This globally unique combination means that both MEDICA 
and COMPAMED will refl ect the entire process chain and pres-
ent a comprehensive range of medical products, devices and 
instruments. Together, they occupy the entire space at Düssel-
dorf’s exhibition centre.

Opening times: 10:00 am – 18:00 pm / 12 – 15 November 
2018

http://www.medica-tradefair.com / 
http://www.compamed-tradefair.com
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F IRMAPROFIL

Elite Miljø og Coor skaber  
en stærk spiller på 
hospitalsrengøring i Danmark
Den nordiske servicekoncern Coor A/S har overtaget danske Elite Miljø A/S. En af Elite Miljøs stærkeste 
kompetencer er rengøring og andre serviceydelser til hospitaler. Coor er en af Nordens førende 
leverandører af integrerede Facility Management-løsninger

I februar i år slog Coor og Elite Miljø 
kræfterne sammen. Coor A/S er en af 
Nordens ledende selskaber inden for 
Facility Management, mens Elite Miljø 
er en af Danmarks største rengøringssel-
skaber. De to virksomheder føres videre 
under navnet Coor, og bliver en af de 
største på det danske marked for leve-
ring af rengøring og en lang række andre 
serviceydelser.

Elite Miljø har gennem de seneste år 
med succes opbygget en division for 
hospitalsrengøring. Desuden har virk-
somheden udviklet stærke kompetencer 
inden for rengøring af renrum.

Hospitalsdivisionen alene har ca. 550 
timelønnede medarbejdere, der ledes af 
12 rengøringschefer.

– Vi er gode til hospitalsrengøring, og 
det skyldes blandt andet, at vi satser på 
uddannelse af vores medarbejdere, siger 
salgsdirektør Else Brandt fra det fusione-
rede Coor-selskab.

Indtil nu har 120 timelønnede ser-
vicemedarbejdere på hospitalerne gen-
nemgået uddannelsen til rengørings-
tekniker.

Hospitaler stiller store krav

Satsningen på at løfte de ansattes kom-
petencer skyldes blandt andet de sær-
lige krav, som bliver stillet på hospita-
lerne.

– Der er mange krav til kvalitet og 
hygiejneniveauet på hospitalerne. Det 

vigtigste for os er, at vi kan levere en 
høj kvalitet hver eneste gang. Vi bliver 
løbende målt på det, vi leverer, og re-
sultaterne dokumenterer, at vi lever op 
til de skrappe krav. Det kan vi kun, fordi 
vi sætter uddannelse af medarbejderne i 
højsædet, siger Else Brandt.

Den fusionerede virksomhed står 
blandt andet for rengøringen og service-
ydelser på en del af AUH Skejby Syge-
hus, Sygehus Sønderjylland og en række 
psykiatriske centre i Hovedstaden. På 
Psykiatrisk Hospital i Vejle har virksom-
heden ansvaret for rengøringen, portør-
opgaverne, vinduespolering, postomde-
ling, medicinafhentnng, udbringning af 
mad til patienter, planter osv. Desuden 
har selskabet for nylig vundet kontrakten 

FAKTA OM COOR

Coor-koncernen har flere end 6.500 medarbejdere ansat, primært i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

I 2016 passerede årsomsætningen 7,6 mia. SEK.

Koncernen er noteret på Nasdaq-børsen i Stockholm.

Coor betjener både offentlige og private virksomheder i alle størrelser og brancher med interne services som kantinedrift, 
rengøring, receptionsservice og andre såkaldte soft FM-services. Herudover leveres hard FM-services som håndværksservice, 
ejendomsvedligeholdelse og energioptimering. Endelig leveres strategisk rådgivning i form af rapporteringer og projektledelse.

Coor forvalter i dag over 15 millioner kvadratmeter ejendomme, lokaler og udendørsarealer i Norden.

Coor Service Management A/S er i Danmark opdelt i tre divisioner: Food by Coor, Cleaning og Property. Ydelserne tilbydes 
som single-services eller som integrerede Facility Management-løsninger.

Virksomheden har mange års erfaringer med at servicere forskellige virksomheder og lejere fra forskellige brancher.
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— 
Berøringssikker plug-in skinnesystem 
Nemt og sikkert at ændre og udbygge 
tavler, mens der er spænding på.

Med Smissline i forsyningstavlerne bygges tavlerne op omkring et berøringssikker plug-in 
skinne system IP2X, som giver mulighed for at montere eller fjerne komponenter i tavlen, 
uden at strømmen afbrydes. abb.dk

FIRMAPROFIL

på rengøring på det nye AUH Psykia-
trien, som flytter til Skejby.

Coor er desuden serviceleverandør til 
det svenske sygehus Karolinska.

Samme medarbejdere og 
ekspertise

Elite Miljø har i mange år været en stor og 
kendt spiller på markedet for rengøring 
på somatiske og psykiatriske sygehuse.

– Selvom vi skifter navn til Coor, så er 
vi stadig de samme Elite-medarbejdere, 
som får den samme back up, udvikling, 
uddannelse og ledelse. Vi skifter vort 
navn, men vor ekspertise bærer vi med 
ind i Coor, siger chef for hospitalsdivisio-
nen Pia Holst.

Som det var tilfældet med Elite Miljø 
vil Hospitalsdivisionen i Coor lægge 
vægt på at være kendt for ordentlighed 
og kvalitet. Desuden vil den få gavn af 
den samlede koncerns investeringer i 
udvikling, it og læring på tværs af lande 
og komplekse leverancer.

– Vores bud skal give plads til, at vi 
kan drifte forsvarligt og medvirke til at 
sikre den patientsikkerhed, som hospita-
lerne stiller berettiget krav om ved udli-
citering. Vi byder ikke nødvendigvis den 
billigste pris. Vi er samarbejdspartner til 
hospitalerne og er meget interesserede i 
en løbende dialog. Vi kan fleksibelt ind-
rette os efter de situationer, der opstår på 
hospitalerne. Vi kan gå ind og tage over, 
så sygehusene kan koncentrere sig om 
deres kerneområde, siger Pia Holst.

Klar til en ekstra indsats

Den tætte dialog med hospitalsafdelin-
gerne betyder også, at leverandøren 
hurtigt kan indrette sig, når der sker per-
manente eller kortvarige forandringer.

– Når sygehuse skal renoveres, afde-
linger flyttes rundt, er vi villige til hjælpe 
med ekstra rengøring, håndværkerren-
gøring, flytte medarbejdere i en periode. 
Efterfølgende er det de samme medar-
bejdere afdelingen får tilbage igen. Ved 

ferie og under sygdom er det den samme 
afløser, der kommer på de respektive 
områder. De enkelte afdelinger og om-
råder kan være sikre på, at de stadig får 
udført det, de har været vant til, siger Pia 
Holst.
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•  Innovative systemløsninger
•  Teknisk kompetence
•  Professionel rådgivning
•  Hurtig leveringstid
•  Top mærkevare kvalitet - TENTE
•  International praktisk erfaring fra 
    1500 medarbejdere
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E-drive E-lock LEVINA LINEA Safety

Hjul til AGV
NYHED!
Vi præsenterer Verdens eneste metal-fri enkelthjul med høj belastning.
Perfekt til MR områder. Kontakt os for mere info.

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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LAD OS TALE
OM BEDRE
PRODUKTIVITET! VI ER EKSPERTER I 

HJUL TIL HOSPITALER

INDEKLIMA

Et godt indeklima betaler sig
At trække vejret er essentielt for liv. Det 
er det allerførste vi gør, når vi bliver født. 
Det er et instinkt, og vi forventer, at luf-
ten er ren. Men vi sætter ikke instinktivt 
spørgsmålstegn ved kvaliteten af den 
luft, vi indånder.

Dårligt indeklima påvirker menneskers 
velbefi ndende og arbejdseffektivitet. 
Bakterier, støv, vira og skadelige partikler 
i luften kan forårsage kløende øjne, ho-
vedpine, træthed og en tilstoppet næse. 
Desuden kan det også give anledning til 
astma, irritation af luftvejene og i værste 
fald hjerte-kar-sygdomme.

Indendørsluft i følsomme miljøer

Den grundlæggende idé med ventila-
tion er at blande indeluften med udeluf-
ten. Men fordi udeluften nu kan være 
forurenet – bl.a. på grund af forskellige 
forbrændingsprocesser og dieselud-
stødning – kræver det fi ltrering i fl ere 
trin. Hvis luften ikke renses er der en 
risiko for, at indendørsluften indeholder 
en stor mængde skadelige partikler, der 
ender i menneskers luftveje og kredsløb. 
Effektive fi ltre i ventilationssystemet for-
hindrer en stor del partikler (og gasser) 
fra udeluften i at trænge ind i bygningen. 
Men hvordan sikrer vi os det bedst mu-
lige indeklima i følsomme miljøer?

Camfi ls CamCleaner™-serie af mobile, 
stationære og selvstændige luftrensere 
kan benyttes til at supplere eksisterende 
ventilationssystemer, men produktet har 

fl ere værdifulde funktioner på hospitaler, 
hvor patienter og ansatte bør have et 
godt indeklima og skærmes fra partikler 
og endda lugte.

Luftrenserne er perfekte til at hånd-
tere lokale problemområder og kan 
endda absorbere lugte, der kan frem-
komme på hospitaler, og som kan være 
ubehagelige at arbejde eller være indlagt 
i. Luftrenserne tilpasses, så de passer 
perfekt til den individuelle situationen, 
og de er mobile, så de kan fl yttes rundt 
alt efter behov.

Camfi ls luftrensere renser luften for 
selv de mindste partikler. HEPA-fi ltrene 
er så effektive, at luften skal passere gen-
nem ventilationsanlægget tre gange for 
at opnå samme niveau af luftfi ltrering 
som fra én cirkulation gennem Camfi ls 
luftrensere.

Kontakt Camfi l for mere information eller 
læs mere om de alsidige luftrensere på 
www.camfi l.dk.
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Luk dagslyset ind  
med Daylight

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

www.hospitaldrift.dk

INDEKLIMA

Pneumatex produkterne 
kommer hjem
IMI Hydronic Engineering A/S har pr. 1. april overtaget salget af Pneumatex produkterne i Danmark. Det 
betyder at de 3 kendte brands IMI TA, IMI Heimeier & IMI Pneumatex nu er samlet under én paraply.

Pneumatex kendt for den høje 
kvalitet

De verdenskendte højkvalitets beryl-
lium-blå trykbeholdere håndteres fra 1. 
april 2018 af IMI Hydronic Engineering 
A/S i Herlev. Pneumatex har været en 
del af IMI familien siden 2007 der købte 
Pneumatex for at sikre et fuldt sortiment 
indenfor HVAC. De 3 velkendte brands 
IMI TA, IMI Heimeier & IMI Pneumatex 
er således samlet i vores danske kom-
petence center i Herlev. Hos det danske 
team kan du fremover forvente samme 
høje kompetence niveau på Pneumatex 
produkterne som du er vant til på vores 
øvrige velkendte IMI TA & IMI Heimeier 
produkter.

Facts

IMI Hydronic Engineering er en ledende 
global leverandør og ekspert indenfor 
hydronisk distribution hvor vi har leveret 
over 100.000 projekter på verdensplan 
og der kommer flere og flere til hver dag. 
Vi hjælper vores kunder og samarbejds-
partnere med at optimere deres HVAC 
anlæg gennem kvalitets produkter og 
vores store knowhow der til sammen 
sikrer en energirigtig drift til den rigtige 
økonomi, hver dag.

IMI Hydronic Engineering er del af 
IMI plc, en specialist virksomhed der 
både designer, producerer og service-
rer højkvalitets produkter der præcist 

kontrollerer flow af alle flydende væsker. 
Gennem innovative teknologier der er 
bygget op omkring ventiler og aktuato-
rer, sikrer vi de vitale processer der skal 
til for at kunne operere sikkert, effektivt 
og til den rigtige pris. IMI plc. er noteret 
på London Stock Exchange.

For yderligere information:  
www.imi-hydronic.com/DA



 Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark 
 The Danish Association of Hospital Engineers    

 

 

 

 

FSD generalforsamling 2018. 

 
 
 

Der indkaldes hermed officielt til FSD´s 69. ordinære generalforsamling på: 
 

Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 
 

Onsdag den 24. oktober 2018, kl.13.15 
 

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. maj 2018. 
 

Med venlig hilsen 
p.b.v. 

 
 
 
 

Svend Christiansen 
Formand 
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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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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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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

Fik du set vores nyeste referencer

+45 65 97 77 96  |  www.kuvatek.dk  

Herlev Hospital, Hancock Bryggeri, 
Silkeborg Business College, Oksbøllejren,

Tech College Aalborg, Viborg Katedralskole

Fik du set vores nyeste referencer

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   10.39Besøg

www.cotedor.dk
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KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

AUTOKLAVER ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644

Adiatek_57x57.indd   1 23/01/2017   10.08

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

Steelco_57x57.indd   1 23/08/2017   08.53
MEDICO

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

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

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com

JB Medico_57x57_v1.indd   1 31/08/2017   12.47

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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n  Autoklaver
n  Opvaskedekontaminatorer
n  Ultralydskar
n  Detergenter
n  Indikatorer
n  Validering
 

Landsdækkende service:
n  Belimed
n  Matachana
n  Steelco
n  Medisafe
n  og mange andre 

Tlf.: 59 470 600 
www.electroservice.dk

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

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

FLYTTEPROCES RÅDGIVER

Sikker drift af flytteprocesser

Tlf. +45 4616 0080
Mobil +45 2494 3034
Mail info@.a2z.as www.a2z.as  

A2Z Medic Move Management_57x57.indd   1 29/05/2018   14.47



SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

           www.fagerhult.dk
tlf 4355 3700

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Besøg

www.cotedor.dk

KULTUR



Magasinpost SMP 
ID-nr. 46707

TrygFonden uddeler bløde krammebamser på danske hospitaler og specialklinikker  
for at trøste og berolige børn, der har brug for et ekstra kram, fx når de skal bedøves, 
scannes, udredes eller i behandling for alvorlig sygdom. Bamsen gør mødet med 
sundhedsvæsenet mere trygt, og den starter samtaler og spreder glæde midt i  
det ukendte. En række afdelinger oplever, at der er mindre behov for beroligende  
medicin, når børnene får en bamse. Derfor har TrygFonden siden 2007 uddelt over  
500.000 bamser, der siden flytter med børnene hjem og bliver et godt minde.

Til børn der har brug for 
et ekstra kram

12701 Krammebamse ann 210x245.indd   1 22/01/2018   10.38


