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Commissioning:  
Fra nørderi til almindelig praksis

Motivationen hos os der arbejder med 
Commissioning stammer fra den indig-
nation man føler som bygherre over at 
modtage noget der ikke virker ordent-
ligt. Der får man en rigtig ærgerlig følelse 
af at have spildt tid og kræfter på at følge 
nøje med i sit byggeri. Man har måske 
deltaget i byggemøder, været rigtig tæt 
på den daglige koordinering og de be-
slutninger som træffes på pladsen. Den 
erfaring man opnår ved det er dyrekøbt, 
men bliver som regel ikke anvendt næste 
gang, fordi det ikke er sikkert at man som 
person oplever den næste gang. Enten 
på grund af jobskifte, eller fordi virksom-
heden ikke bygger igen. Som Commis-
sioning rådgiver tager man denne indig-
nation på kundens vegne med ind i en 
proces, der skal lede til et byggeri som 
virker, og man lover sig selv hver gang 
at dette byggeri skal gå i drift til tiden og 
uden fejl. Det bliver en personlig mission 
at nu skal der ikke stå en forundret byg-
herre og spekulere over hvad der gik galt 
i processen.

I Sweco har vi arbejdet med Com-
missioning i 20 år. Det begyndte med at 
FM-rådgiverne undrede sig over hvorfor 
”vores” projekter ikke endte bedre end 
andres projekter. Der måtte være en gen-
nemgående fejl i metodikken for bygge-
projekter. Det førte til at man fik indført 
en tvungen driftsorienteret granskning 
af alle projekter. Dette medførte en plet-
vis forbedring, specielt i de projekter 
hvor man benyttede sig af at indarbejde 

granskningsresultaterne. Men der var 
stadig fejl og mangler, så der blev kig-
get efter en mere helstøbt proces, gerne 
med en eftervist virkningsgrad. Ind kom 
Commissioning som et noget luftigt be-
greb, og vi fandt derfor frem til ASHRAE 
Guideline 0, som definerer og forklarer 
begreber og processer. Godt nok på 
amerikansk, men der lå både erfaring 
og forskning bag anvisningerne, så den 
var værd at adoptere. Men det var ikke 
ligefrem et nationalt samlingspunkt. Der 
var bestemt ikke mangel på definitioner 
og forklaringer på begrebet Commissio-
ning. Selv internt i Sweco var der forskel-
lige meninger. Så blev uddannelsesvejen 
forsøgt, der blev sendt deltagere til Uni-
versity of Wisconsin, som laver et uge-
kursus, afsluttet med 4 timers eksamen i 
stoffet. Det gav et fælles referencepunkt 
internt i afdelingen, og i 2013 var der 
kræfter til at være redaktør og væsentlig 
bidragyder til den danske standard for 
Commissioning DS3090.

Opgaver

Så forventede vi at alle udbud ville hen-
vise til at der skulle udføres Commis-
sioning efter DS 3090, men sådan er det 
ikke blevet. Der er dog sket en væsentlig 
forøgelse af den mængde opgaver som 
indeholder Commissioning, så fra at 
være nogle få medarbejdere, som også 
løste mange andre driftsrelaterede opga-
ver, blev der flere og flere som arbejdede 
med Commissioning, og der var en kerne 
af certificerede personer som kun løste 
den slags opgaver, og andre som løste 
dem en gang imellem. Efter at have ar-
bejdet lidt efter personlige præferencer 
i nogle år, lå der et udpræget behov for 
at vidensdeling og værktøjskasser blev 
sat i system. Derfor blev Commissioning 
udnævnt til at være et selvstændigt fag-
område inden for Sweco FM. Dette har 
gjort at der er fokuseret på at få leveret 
en ensartet ydelse til kunderne, der er af-
holdes kvartalsvise fagmøder med delta-
gelse af alle som arbejder med disse op-
gaver. På disse møder vendes de seneste 
tendenser i byggeprojekterne, og hvilke 

opgaver der er blevet løst siden sidst. 
Det aftales hvordan problemstillingerne 
italesættes og hvilke løsningsmodeller 
vi arbejder efter. Dette tiltag har givet 
et klart kvalitetsløft i opgaveløsningen, 
og en professionalisering af den tilgang 
hver enkelt har til området. Det betyder 
også at Sweco FM i dag råder over et me-
get stort og gennemprøvet sæt standar-
der internt, som vi naturligvis anvender i 
opgaveløsningen ude hos kunderne.

Det er også på disse møder der bliver 
diskuteret strategi, hvor skal vi hen med 
Commissioning på kortere og længere 
sigt. En af de ting vi har diskuteret, er 
om klimaskærmen skal gøres til en del af 
området, fordi man jo kun har mulighed 
for at kontrollere at den under opførel-
sen. Når først bygningen er færdig kan 
man sjældent efterse detaljer i facade-

AF JESPER SCHMIDT KRUSE, LEDER, FACILITIES 

MANAGEMENT, AARHUS/KOLDING OG 

DRIFTSKONSULENT, JESPER TANGGGAARD, 

SWECO A/S

Dansk Byggeplads, 2018, Vandforsyning til 
gårdpost
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COMMISSIONING

samlinger. En anden strategisk mulighed 
er gentaget Commissioning (ReCom-
missioning) på projekter hvor der blev 
gennemført Commissioning på bygge-
projektet, hvor man 3-5 år senere gen-
nemgår driftsparametre, og indstillinger 
af de forskellige setpunkter. Evt. bliver 
der kørt test efter samme paradigmer 
som blev anvendt inden afl evering. På 
den måde får man lige sikret at bygnin-
gen år stadig virker, og at indstillingerne i 
de forskellige anlæg er som de bør være, 
med den aktuelle driftssituation, som 
sandsynligvis er en anden end ved idrift-
sættelsen. Og endelig er der en såkaldt 
RetroCommissioning, hvor man i en ek-
sisterende bygning, der aldrig har været 
igennem processen før, etablerer en ba-
seline for blandt andet energiforbruget 
og setpunktsindstillingerne. Dette kan 
være et omfattende arbejde, men det 
danner basis for at få en knivskarp og op-
timeret bygningsdrift i fremtiden.

Fageksperter

Da mange af vores Commissioningle-
dere har gennemgået uddannelsen på 
University of Wisconsin, er der i Sweco 

en høj gentagelsesgrad af den proces 
som anvendes. Det gør også at der er 
mange som har prøvet at deltage i pro-
cessen, enten som Commissioningle-
dere, eller som fageksperter inden for 
hvert sit fagområde. Derfor kan vi altid 
sammensætte et Commissioningteam 
med generalister og fageksperter, som 
har baggrund i bygningsdrift, og derfor 
har et helhedsorienteret blik på projek-
tet. Der tages således udgangspunkt i at 
bygninger lever længe, og at opførelsen 
af bygningen kun er et skridt på vejen. 
Dette fokus gør at vi altid har blikket 
rettet mod serviceadgange og mulighe-
derne for senere udskiftning af kompo-
nenter, for vi ved at alting går i stykker 
før eller siden.

Så selv om vi udvikler på teorien og 
fagområdet generelt, er det vigtigt at hu-
ske på at udgangspunktet er anvendelse 
i praksis, både ude i bygningsdriften og 
på byggepladserne. Men det skal også 
give baggrund for en mere kvalifi ceret 
samtale om bygningers driftsøkonomi 
og ikke mindst hvordan en driftsafdeling 
kan agere i organisationen. Derfor er vi 
også stolte af at et af vore samarbejds-
universiteter i Tyskland sammen med os 
i Sweco FM har fået en bevilling fra EU 
til at forske i de økonomiske fordele ved 
Commissioning. Vi har tidligere været 
med til at understøtte Ph.d. studerendes 
arbejder i området, men at vi selv skal 
deltage i universitets forskningsarbejde 
glæder vi os meget til.
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Funktionsafprøvning og 
commissioning
Nye krav om funktionsafprøvning sætter store krav til byggeriets parter. Flere projekter viser, at der kan 
være store fordele ved at samkøre funktionsafprøvning og commissioning

Ved idriftsætning af nye eller renoverede 
bygninger, som udføres jf. BR18 eller 
senere, er det nu et krav, at der leveres 
dokumentation for funktionsafprøvning 
af belysningsanlæg.

Det første spørgsmål der melder sig 
er, hvad der skal til for at opfylde dette 
krav. Er det nok at finde et standard-
skema på nettet og udfylde det, eller skal 
man opfinde sin egen løsning? Svaret er, 
at en funktionsafprøvning skal tilpasses 
og tage hensyn til de aktuelle forhold i 
bygningen hver gang. Et standardskema 
kan kun bruges som et oplæg. Det anbe-
fales at den ansvarlige for funktionsaf-
prøvningen starter ud med at lave test-
paradigme/oversigt, som beskriver og 
forholder sig til de efterfølgende krav, 
der er.

Som det fremgår af den gældende 
lovgivning (se boks), er dette lidt af en 
opgave. Bygningsreglementet stiller 
ikke krav til den som gennemfører funk-
tionsafprøvning, og derfor kan alle som 

gerne vil, i princippet gennemføre disse 
afprøvninger. For at få et faktisk udbytte 
af funktionsafprøvningerne, er det vig-
tigt at vide, hvad resultaterne egentlig 
skal bruges til. Dette er vigtigt både for 
brugeren af afprøvningen og den som 
udfører den.

Commissioning er en proces

Ordet Commissioning (Cx.) kommer fra 
engelsk, men er i forvejen kendt i mange 
fagområder som en afleveringsproces 
med forskellige afsluttende afprøvnin-
ger. Commissioning som er defineret 
i DS 3090, er mere end blot en afleve-
ringsproces. Processen bør følge byg-
ningerne fra idéfase og frem til et års 
gennemgangen.

LOVKRAV:

I Bygningsreglementet, BR18, § 382 – § 384, lyder det at der skal påvises om belysningsstyrke er overholdt, samt at dagslyssty-
ring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten. BR18 henviser til DS/EN 12464-1 Lys og Belysning – Belys-
ning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser, sammen med DS/EN 12464-1 DK NA. Dette angiver mindste krav 
jf. lovgivningen.

SUPPLERENDE KRAV:

I.  Bygningsreglementets vejledning til denne funktionsafprøvning henviser både til DS/EN 12665: Lys og belysning, SBi-
anvisning 220: Lysstyring og At-vejledning A.1.5-1: Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder. Dette er dog 
supplerende krav, da disse ikke fremgår af § 382.

II.  Byggeprojekt (udbuds-/projektmateriale) bør beskrive nærmere krav til belysningsanlæggende, som kan være skærpede ift. 
normkravende. Disse skal efterleves, da afprøvning ikke mindst skal eftervise, at det udførte, fungerer som beskrevet.

III.  Omfang af målinger skal tydeligt defineres. Når der anvendes stikprøver, skal det på forhånd være defineret, hvordan 
eventuelle målinger ved fejl skal udføres, samt hvornår test skal afbrydes grundet forekomne mangler.

IV.  Forudsætninger for funktionsafprøvning skal nøje beskrives og være defineret. Eksempelvis om entreprenøren kan gen-
nemføre kvalitetssikring på eget arbejde, om indregulering af luxføler er foretaget, angivelse af antal brændetimer på 
lyskilder, samt om evt. krav til møblering i rum er underlagt test.

V.  Måleinstrumenter er en væsentlig del af resultatet, og der skal derfor stilles krav til de instrumenter, som anvendes i for-
bindelse med indregulering og afprøvning.

VI.  Hvordan og hvornår funktionsafprøvning gennemføres i praksis, har stor indflydelse på resultatet. Derfor skal der laves en 
protokol for, hvordan diverse følere bliver påvirket, samt om målingerne skal udføres når det er mørkt udenfor. I sommer-
halvåret kan lysindfald blive en udfordring ved målinger, selvom disse foretages udenfor normal arbejdstid.

AF GUNNAR HRAFN JÓNSSON, EL-INGENIØR  

OG INGER ERHARDTSEN, SENIOR BELYSNINGS-

INGENIØR, ÅF BUILDINGS DENMARK
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Hovedformålet med Cx. er at assistere 
bygherren med at bedømme kvalitet un-
dervejs i hele processen. Cx. kan også 
bestilles på enkelte begrænsede fagom-
råder eller kan begrænses til enkelte fa-
ser i projektet.

Der findes forskellige tilgange til Cx. 
i forskellige lande og ved internationale 
projekter, hvor der bruges andre stan-
darder fra eksempelvis USA eller United 
Kingdom. Ofte grænser commissioning 
opgaver tæt op til projekterings-, til-
syns- og byggelederens opgaver. Com-
missioning er dog ikke kun et spørgsmål 
om kontrol, men er også en metode til 
at forebygge problematiske mangler 
mellem fagområder, og kan bruges til 
at påvirke løsningerne henimod mere 
optimale løsninger. Derfor er det vigtigt 
at forstå, at processen ikke er en politi-
opgave, designet til at fange dem, som 
kører stærkt, men tilfører løbende værdi 
til projektet og til den efterfølgende brug 
af bygningen.

Et commissioningshold består af en 
gruppe faglige specialister, samt en com-
missioningsleder der både behersker 
projektledelse og en overordnet teknisk 
kunnen. Formålet med at opbygge prø-
vemetoderne, er delvis, at ”stress teste” 
anlæggene for at registrere funktionelle 
mangler, som normalvis ikke fremkom-
mer ved traditionelt visuelt tilsynsar-
bejde. Derfor er afprøvningsmetoderne 
designet til at fremprovokere ubalancer 
og ustabilitet, hvor disse er til stede. En 
af det vigtigste elementer her, er erfa-
ringer fra idriftsætning og afprøvning fra 
tidligere projekter.

Et godt kendskab til typiske fejl, som 
kan opstå i mellem f.eks. KNX- og DALI-
protokoller, samt øvrige systemer er ofte 
en fordel, når afprøvningerne skal plan-
lægges. Det vigtigste er faktisk at sikre, 
at der ikke vælges for komplekse løsnin-
ger, hvor det ikke er nødvendigt. Vi skal 
også tilsikre løsningerne, som brugerne 
kan overskue og betjene.

Med en god proces kan der 
spares energi

Funktionsafprøvning er en afprøvning 
gennemført af en udførende entrepre-
nør, ofte som en del af virksomhedens 
eget kvalitetssikringsarbejde.

En performancetest er en test af an-
læggene, som gennemføres af entrepre-
nøren, hvor bygherres repræsentanter 
deltager ved testen.

Når der udføres en Cx-proces på sa-
gen, er det ofte en Cx-specialist som er 

med til performancetesten. Samtidig er 
Cx-processen med til at sikre, at udar-
bejdelse af al dokumentationsmateriale 
forud for afprøvningen, udarbejdes i god 
tid. Testsparadigmer og testskemaer for 
resultater, skal udføres i god tid inden 
testen bliver gennemført, så der helt fra 
start er enighed om forudsætningerne. 
Det er vigtigt, at der ligger en høj fag-
lighed til grund, som sikrer at kravene er 
målbare og ikke bygger på individuelle 
skøn, som kan variere fra person til per-
son. På den måde sikres det at der kom-
mer et reelt udbytte for bygherre/bruger 
til brug ved efterfølgende drift.

Belysningsanlæg bliver som regel in-
stalleret under el-entreprisen, og det er 
således el-installatørens ansvar, at gen-
nemføre funktionsafprøvningen. Selv 
om der findes mange dygtige instal-
latører, får de ofte hjælp fra f.eks. un-
derleverandører eller grossister. Dette 
kan bevirke, at det er leverandørerne 
selv som kan påvirke afprøvningen, og 
dette anses ikke at være uvildigt særligt 
i tilfælde, hvor anlæggene ikke fungerer, 
som forventet.

Når der ikke er en commissionings-
proces tilknyttet projektet, er der ikke 
sikkerhed for at installatøren får hjælp 
til at udforme testparadigme og afprøv-
ningsskemaer, samt verificere disse. Der-
for kan der være risiko for at manglende 
viden eller forståelse for funktionerne, 
medfører en mangelfuld afprøvning 
som efterfølgende kan give problemer i 
driften eller resultere i et større energi-

forbrug end forventet. Derfor ligger der 
flere fordele ved at involvere Cx-spe-
cialister, som i forvejen er bekendt med 
de forskellige krav, som stilles i denne 
proces som helhed, samt har erfaring i 
at gennemføre afprøvninger som denne.

Store fordele ved en styret 
proces

Energi: Bedre eftervisning af de enkelte 
anlægs funktion, og af om det faktiske 
energiforbrug er som forventet.
Drift: Ved tydeligt at definere funktiona-
liteten af et belysningsanlæg tidligt i en 
byggeproces, er det nemmere at sikre at 
brugerne faktisk får det, de forventer, og 
at belysningen i hverdagen fungerer ef-
ter hensigten.
Indeklima: Lys og dagslys er en væsent-
lig del af det optiske indeklima, som sikre 
velvære, mindre sygefravær og en for-
bedret trivsel og produktivitet.
Tid/økonomi: Ved tilkøb af commis-
sioning, vil den tid/beløb der anven-
des på særskilte funktionsafprøvninger 
indgå som en del af denne udvidede 
kvalitetsproces. Ved at anvende res-
sourcer tidligt i processen, hvor ønsker, 
uhensigtsmæssigheder og fejl tilrettes, 
undgår man unødige møder, om projek-
tering, projektændringer og ekstrareg-
ninger, når problemstillinger skal løses 
sent i projektforløbet. Undersøgelser 
af virksomheder i USA viser, at udgifter 

Åf’s kontor i Herning. Foto: Finn Westergaard.

Fortsættes næste side
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komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

PRODUCTIVITY

Efficiency 
at the push 
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

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

Secure 
lock

Efficient 
operation

Reduced 
accident risk

Fascinating 
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic 
rubber

Polyamide Polyurethane, 
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity 
according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

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

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless 
transport

Reduced 
accident risk

Automatic 
alignment

User-friendly 
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane, 

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height 205 to 245 mm

Offset 50 to 54 mm

Suitable for 
wheel sizes Ø 160 to 200 mm

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

Wheel name Maxtech conductive

Wheel centre Polyamide

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

Bearing Precision ball bearing, stainless steel

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

Also available as a smart version with 
less material thickness for reduced capacities.
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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.
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in health-care environments: 
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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

www.hospitaldrift.dk

COMMISSIONING

til lønomkostninger udgør ca. 80-85% 
af virksomhedernes samlede udgif-
ter, hvorimod forbruget til el og øvrige 
energi udgør ca. 0,2- 0,5%. Derfor vil 
optimering på sygefravær og dårlig triv-
sel give et forholdsvist stort besparelses-
potentiale for mange virksomheder frem 
for kun at fokusere på energiforbruget. 

Eksempler på CX/
funktionsafprøvning i praksis

Cx processen bør følge projektet i hele 
dens levetid af to grunde.
1.  I starten er det vigtigt at tydeligt at de-

fi nere hvad man ønsker at opnå ved 
afl evering af projektet.

2.  Monitere valg af løsninger i projekte-
ringsfase og under udførelsen.

Sker der afvigelser/ ændringer, som 
først bliver identifi ceret ved performan-
cetest (funktionsafprøvning), kan det 
blive en ret kostelig affære at rette op på, 
særligt hvis ændringerne har indfl ydelse 
på andre anlæg.

Derfor spiller måden man udfører per-
formancetest og funktionsafprøvninger 
en stor rolle. Selv om entreprenør følger 
projektmateriale, kan valg af komponen-
ter, indregulering og programmering, 
have meget at sige, når de ønskede funk-
tioner skal opnås. Der er ingen sikkerhed 
i at logninger og rapporter alene giver 
det fulde billede.

Det er vores erfaring at der ofte an-
vendes samme løsning på fl ere anlæg, 

som f.eks. lysstyring og ventilation, hvil-
ket kan medføre mange gentagende sy-
stemfejl.

Derfor viser erfaringer at der er behov 
for at lave grundige tests på de første 
anlæg for at fi nde potentiale fejl og afvi-
gelser. Dermed kan disse rettes op på de 
øvrige anlæg, inden der bruges tid på at 
teste dem.

Særligt på større byggerier med 
mange ventilationsanlæg, belysnings-
anlæg mm, har det givet god mening at 
teste i en prioriteret rækkefølge og ud-
sætte de resterende tests indtil de første 
anlæg er blevet rettet. Bygherre har det 
juridiske ansvar for at lave mangelgen-
nemgang. Uden dokumenterede funk-
tions/performance tests, kan det blive 
svært at lave økonomiske tilbagehold 
ved fejl og de aktuelle mangler, hvis ikke 
mangel kan påvises/dokumenteres.

Erfaringer viser også at de typer fejl 
som betyder meget rent økonomisk ved 
drift og vedligehold, ofte ligger skjulte 
for det synlige øje og kan kun eftervises 
med egentlige performancetests eller 
veludførte funktionsafprøvninger.



SAMMEN PLANLÆGGER 
OG DESIGNER VI 
FREMTIDENS HOSPITALER

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

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

Læs mere på sweco.dk
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ABB-kontakter øger patient-
sikkerheden på Nyt Aalborg 
Universitets hospital
Patientsikkerhed var nøgleordet, da Nyt Aalborg Universitetshospital valgte ABB-stikkontakter med 
pindjord frem for andre kontakttyper.

Det lyder helt naturligt og indlysende, at 
der er fokus på patienternes sikkerhed 
på et sygehus. Det er dog et emne, der 
kræver vedvarende opmærksomhed 
– og det er heldigvis tilfældet i disse år 
i forbindelse med projektering og opfø-
relse af de seks nye supersygehuse og 
universitetssygehuse rundt om i landet.

På Nyt Aalborg Universitetshospital 
(NAU) har fokus på patientsikkerhed 
blandt andet udmøntet sig i valget af 
ABB-stikkontakter med pindjord frem 
for stikkontakter med dansk jord eller 
sidejord.

– Begrebet patientsikkerhed er omfat-
tende og rummer et væld af aspekter. På 
forsyningssiden handler det grundlæg-
gende om, at der altid er strøm i kon-
takterne. Populært sagt dur det ikke, at 
propperne springer, eller der går ild i en 

elektrisk installation på grund af en kort-
slutning. Det er kontakter med pindjord 
og HPFI-afbrydere med til at forhindre, 
fortæller teknisk koordinator Kaj Hyld-
gaard.

Kaj Hyldgaard har i over 20 år været 
ansat i Region Nordjylland, og han har i 
mere end ni år været tilknyttet fuldtids på 
projektet med Nyt Aalborg Universitets-
hospital.

– Jeg har været med, siden arkitekt-
konkurrencen blev udskrevet, og grup-
pen bag byggeriet begyndte at købe jord 
op. Så jeg kender om nogen projektet 
indefra, smiler Kaj Hyldgaard og fortsæt-
ter:

– Det er blevet til mange møde med 
rådgivere, leverandører og brugergrup-
per som eksempelvis rengøringsperso-
nale og sygeplejersker. Det er trods alt 

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR

Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur (FSTA) blev stiftet i 2011 og har til formål at skabe et tværfagligt fællesskab for alle – 
herunder leverandører og samarbejdspartnere – som er involveret og interesseret i planlægning, byggeri og drift af hospitaler i 
Danmark.

FSTA er et sundhedsfagligt forum og netværk på højt niveau for personer beskæftiget inden for :

• Planlægning og programmering
• Arkitektur og byggeri
• Logistik og infrastruktur
• Teknik, IT og medicoteknik
•  Drift, vedligeholdelse, ledelse og styring
• Kvalitet og hygiejne
• Miljø og energi

Ud over at være teknisk koordinator på Nyt Aalborg Universitetshospital er Kaj Hyldgaard også formand for FSTA, hvor han 
samtidig er aktiv i foreningens el-netværksgruppe. Gruppen består af omkring 40 deltagere og har til formål at udveksle viden 
og erfaringer inden for el-området i relation til de danske hospitaler. Gruppen udarbejder også anbefalinger til fx installationer 
på hospitalerne.

ABB er medlem af FSTA.

Teknisk koordinator Kaj Hyldgaard (th) og 
René Stauning, salgsingeniør hos ABB, ved 
en prøvestand med ABB-stikkontakter. En 
grøn LED på fronten indikerer, at der er 
spænding på kontakten – en vigtig detalje 
i gruppe 2-rum, hvor afbrydelse af elforsy-
ningen kan være livstruende.
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ikke hver dag eller hvert årti, at vi får 
mulighed for at forme og skabe lige præ-
cis dén løsning og dét hospitalsbyggeri, 
som vi opfatter som det optimale. Hver 
eneste lille detalje og funktion er blevet 
vendt, drejet og sat ind i en større hel-
hed. Som det også var tilfældet med valg 
af noget så umiddelbart lavpraktisk som 
stikkontakter.

Hygiejnen sejrede

For Kaj Hyldgaard var der teknisk set in-
gen afgørende forskel på, om man havde 
valgt kontakter med sidejord eller pind-
jord.

– Hygiejnegruppen havde en klar fa-
vorit, og det var pindjord. Denne type 
er nemmere at gøre ren, og hygiejne er 
i sagens natur en væsentlig faktor på et 
sygehus og med til at understøtte pa-
tientsikkerheden.

Kaj Hyldgaard fortæller, at kontakter 
med pindjord har en indlysende fordel: 
De kan kun fungere med stikpropper 
med korrekt jordforbindelse, hvilket 
øger sikkerheden yderligere.

En anden fordel i forhold til fx Schuko-
kontakter med sidejord er, at der ingen 
bevægelige dele er. Det kan have en be-
tydning for stikkontaktens levetid på den 
lange bane, vurderer Kaj Hyldgaard og 
oplyser – nærmest som en sidebemærk-
ning – at det også tæller med på plussi-
den, når man bor i et hus med et pænt 
stykke over 30.000 kontakter...

Grønt lys

I alle gruppe 2-rum – vitale rum som ope-
rationsstuer, intensivafdelinger, medicin-
ske områder med anæstesimidler til in-
halation og lignende, hvor afbrydelse af 
elforsyningen kan være livstruende – har 
man på Nyt Aalborg Universitetshospital 
opsat kontakter med forsyningsindikator.

– En lysdiode på kontaktens front vi-
ser, om der er spænding på. Hos os var 
det et stort ønske fra den involverede 

brugergruppe, at dioden skulle lyse 
grønt, hvor fabrikanterne som standard 
ellers bruger en rød LED. Det kan virke 
som en ubetydelig detalje, men omvendt 
er det med til at sikre, at personalet aldrig 
så meget som i et splitsekund er i tvivl 
om, at alt er okay og fungerer.

En grøn LED på fronten indikerer, at der er 
spænding på kontakten – en vigtig detalje 
i gruppe 2-rum, hvor afbrydelse af elforsy-
ningen kan være livstruende.

På Nyt Aalborg Universitetshospital har 
teknisk koordinator Kaj Hyldgaard sammen 
med de nedsatte brugergrupper valgt ABB-
stikkontakter med pindjord – blandt andet 
af hensyn til rengøring og hygiejne.



12   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5

PATIENTKOMMUNIKATION

CARE-CALLs fundament 
er nærhed med kunderne
I CARE-CALL er vi drevet af at bidrage til forbedringer i plejepersonalets hverdag på de danske hospitaler.
Hver eneste dag har vi fokus på, hvordan vi kan bistå, så der frigives tid hos personalet – tid der kan 
anvendes til de primære opgaver, nemlig patientplejen.

Såede et levedygtigt frø

Siden Peter Kirkegaard startede CARE-
CALL tilbage i år 2000 har målet været 
at implementere effektive kommunikati-
onsløsninger, der optimerer sundheds-
personalets arbejdsdag, frigiver mere tid 
til de primære opgaver og øger patient-
sikkerheden.

For 19 år siden havde Peter allerede 
virket som samarbejdspartner til hospi-
talssektoren i 15 år. Han havde solid er-
faring fra flere forskellige kundevinkler, 
både som tekniker, projektleder, sælger 
og salgschef. Men han var overbevist 
om, at han med udgangspunkt i langsig-
tede kunderelationer med fokus på flek-
sibilitet og engagement kunne bidrage 
med mere.

Han valgte derfor at skifte den sikre 
ansættelse ud med selvstændighed, 
satte privatøkonomien på højkant og in-
vesterede alt sin viden og erfaring i etab-
leringen af en ny virksomhed.

Peter såede dermed et godt og leve-
dygtigt frø, der fra starten etablerede sig 
som en sund og stabil samarbejdspartner 
for den danske sundhedssektor. Gen-
nem årene har alle vi i CARE-CALL hjul-
pet til med at gøde frøet, der har vokset 
sig stort og stærkt, således vi nu er en fø-

rende partner for den danske hospitals-
sektor inden for kald og alarmering.

Tilfredse kunder er 
forudsætningen

Peter vidste, at det, at skabe en virksom-
hed som CARE-CALL helt fra bunden, 
ville kræve, at kunden altid er i centrum 
– for uden kunder ingen virksomhed.

Den filosofi efterlever vi stadig i dag, 
hvor min virksomhed er blevet til vores 
arbejdsplads. I 2015 indtrådte vores 
Operations Manager Vagn Abrahamsen i 
øvrigt som medejer, og styrkede dermed 
ejerskabet og sammenhængen mellem 
salg og leverance i virksomheden.

Nu er vi mange til at sikre, at vores 
samlede viden om kunderne, i kombina-
tion med de produkter og ydelser vi le-
verer, omsættes til løsninger. Løsninger, 
der ikke blot skal virke, men i lige så høj 

grad skal fungere i vores kunders orga-
nisationer og hverdag – det er helt afgø-
rende.

En af vores styrker er netop, at vi har 
et indgående kendskab til arbejdsdagen 
for såvel klinikere som teknikere på de 
danske hospitaler. I kombination med 
at vi er dygtige til at lytte og forstå vores 
kunders behov og ønsker, betyder det, 
at vi kan finde de teknologier, der bedst 
hjælper kundernes organisationer i deres 
dagligdag – vi støtter ved at implemen-
tere løsninger, der får deres hverdag til 
at fungere.

Skabte en uafhængig niche-
virksomhed

Det har været et bevidst valg, at CARE-
CALL skal fokusere, så vi forbliver specia-
listerne inden for vores marked. For os er 
det centralt, at vores kunder oplever, at 

AF SUSAN KARMAR
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deres investering i udstyr og service står 
mål med det udbytte, der opnås. Vi skal 
tilbyde den rigtige løsning første gang, 
og det kan vi, fordi vi ikke er bundet til at 
anvende bestemte leverandører, men frit 
kan vælge den bedste løsning, der tilpas-
ses den enkelte kunde.

Vi har dog hele tiden haft et nært sam-
arbejde med BEST Teleprodukter, der er 
Skandinaviens førende producent af løs-
ninger til kritisk kommunikation i sund-
hedssektoren, og dette samarbejde er 
frugtbart for alle parter. Da eksempelvis 
Hvidovre Hospital i 2010 skulle optimere 
processerne omkring kritisk alarmering, 
og ikke kunne finde en optimal løsning 
på det danske marked, indgik alle tre 
parter et samarbejde om udvikling af et 
system til håndtering af kritiske alarmer. 
Dette samarbejdet resulterede i BESTcri-
tical response®, der tilbyder markedets 
hurtigste og mest sikre afvikling af kriti-
ske alarmer.

En drøm gik i opfyldelse

Siden CARE-CALLs start har et af de er-
klærede mål været at blive samarbejds-
partner til Aarhus Universitets hospital, 
og dette mål blev nået i 2013, hvor vi 
vandt entreprisen på patientkaldeanlæg 
til danmarks historiens hidtil største ho-
spitalsbyggeri i Skejby.

”Det var en drøm, der gik i opfyldelse” 
siger Peter, der glæder sig over, at de lov-
pligtige kundetilfredshedsundersøgelser 
målte en samlet karakter på 4,8 (på en 
skala fra 1-5) for vores indsats i projektet 
DNU. Dette svarer til en Unik høj kunde-
tilfredshed, og det er den oplevelse, vi 
stræber efter at give vores kunder.

Peter understreger i den forbindelse, 
at det næste projekt til samme kunde al-
tid er meget vigtig for os. ”Når vi har løst 
et projekt, er vores opgave ikke over-
stået. Vi skal sikre at kundernes hverdag 
forløber gnidningsfrit og uden tekniske 
udfordringer,” tilføjer han. Derfor er kun-
dernes kontakt til vores serviceorganisa-
tion også meget vigtig.

Fokus på nærhed

CARE-CALLs serviceorganisation har 
altid været bygget på nærhed og til-
gængelighed for vores kunder, og det 
vil også være højeste prioritet fremover. 
Kunderne skal hurtigt kunne få svar på et 
spørgsmål eller modtage hjælp, hvis de 
skal have løst et problem. Derfor har vi 
fastholdt, at det også fremover skal væ-
ret muligt at ringe eller skrive direkte til 

kundens foretrukne kontakt hos os i en 
konkret sag. Vi undgår bureaukratiet, 
og fastholder den direkte, menneskelige 
kontakt. Det får vi jævnligt tilbagemel-
dinger om, at vores kunder sætter pris 
på – så det holder vi fast i.

Vi er tilgængelige for vores kunder 
24/7, og vi arbejder proaktivt med at vi-
dereudvikle vores services, så vi bedst 
muligt understøtter vores kunders for-
retning. Vores berettigelse i et marked i 
hastig udvikling er at bidrage til, at vores 
kunder kan koncentrere sig om deres 
kerneydelser. Det kan vi blandt andet 
hjælpe med ved at tilbyde overvågning 
af deres systemer døgnet rundt, så deres 
værktøjer fungerer.

Forskellige behov for service

Der er en stor spændvidde i hvilken ser-
vice de danske regioner ønsker, og hvor-
dan organiseringen af vedligehold sker. 
Vi har kunder som selv forestår stort set 
alt vedligehold og vi har kunder, der har 
outsourcet alt service til os.

For CARE-CALL er det afgørende at 
de løsninger, vi leverer, kan serviceres på 
en kosteffektiv måde, og vel at mærke på 
en måde, som passer til kundens orga-
nisation. Derfor kundetilpasser vi vores 
servicekoncept til den enkelte kunde. 
Nogle kunder har behov for beredskabs-
service 24/7/365, andre ønsker blot 
adgang til vores support for remote fejl-
finding, mens nogle ønsker en software-
aftale, så deres system hele tiden følger 
med udviklingen på området, og opdate-
res med nye funktioner.     

Vores kunders behov er under 
forandring

Behovet for kommunikation i sundheds-
sektoren har gennem årene ændret sig. 
Vores fokus er dog stadig det samme – 
vi skal støtte op med systemer, der kan 
bidrage til at frigøre ressourcer hos vores 
kunder.

Der stilles krav til vores viden og ind-
sigt, og vi vil løbende udvikle os, så vi 
forbliver den foretrukne samarbejds-
partner for sundhedssektoren. Som de 
systemer, vi tilbyder til vores kunder, skal 
vi selv skalere i takt med at nye behov 
opstår. Det kan vi gøre ved at forstå kun-
dernes hverdag, og bidrage til den digi-
talisering af sundhedsvæsenet som vi ser 
i disse år, og som i øvrigt understøtter et 
af vores primære mål – at tilgodese per-
sonale, patienter og ledelse på de dan-
ske hospitaler.

Gennemtænkte systemer frigiver 
ressourcer

Heldigvis oplever vi, at vores synspunk-
ter vinder genklang hos kunderne, når 
vi viser, hvordan vores patientkaldesy-
stemer kan bidrage til at optimere deres 
hverdag.

De tidligere ret enkle kaldesy-
stemer er i dag blevet til egentlige 
kommunikations platforme, hvor man i 
én app håndterer kald og alarmer. Sam-
tidig understøttes vitale workflows med 
vigtig information på præcis det rette 
tidspunkt, det rette sted og til den rette 
person. Alt er enkelt, hurtigt, effektivt, 
sikkert og naturligvis intuitivt.

Dette bidrager til, at vores kunder på 
de danske hospitaler opnår mere tid til 
at levere deres kerneydelse. Kvaliteten 
i plejen øges og sikres, samtidig med at 
patientsikkerheden øges – to vigtige for-
hold, der medvirker til, at vi alle sammen 
også fremover har et af verdens bedste 
hospitalsvæsener i Danmark.

Peter Kirkegaard
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Sådan forebygger 
Rigshospitalet Glostrup 
legionella
Flere og flere danskere smittes med legionella. Men smitten kan faktisk forebygges. På Rigshospitalet 
Glostrup har man testet en løsning, der gennemskyller rør-installationen.

Antallet af legionella-tilfælde har de se-
neste år været stigende herhjemme. Fra 
2016 til 2017 blev hele 65 % flere smittet 
– tallet steg fra 170 til 278 patienter.

Stigningen kommer i forlængelse af 
en generel stigning i antallet af tilfælde 
siden 2012.

Ikke bare er antallet stigende i Dan-
mark. Ifølge Statens Serum Institut har vi 
også en af Europas højeste forekomster 
af legionella, der måske hænger sammen 
med vores varmtvandssystemer.

Derfor er det vigtigt at vide, at legio-
nella kan forebygges.

Sådan gør de på Glostrup

På Dansk Hovedpinecenter, der ligger 
på Rigshospitalet Glostrup, er driftsan-
svarlig Knud Søndersted opmærksom på 
risikoen for, at legionella kan udvikle sig 

i hospitalets vandrør. Derfor tager han 
jævnligt prøver for legionella.

I samarbejde med rådgiver Claus Den-
nis fra FM Mattsson Mora Group Dan-
mark har han testet en løsning, der gen-
nemskyller rør-installationen.

– Vi har gennem årene testet for legio-
nella et par gange om året på forskellige 
afsnit. For at forebygge, at der kunne 
opstå et problem, har vi nu valgt en løs-
ning, som vi som test har implementeret 
på hele hovedpinecentet, forklarer Knud 
Søndersted.

Automatiseret løsning skyller 
rørene

På Dansk Hovedpinecenter blev en del 
af løsningen en automatiseret teknologi 
med en indbygget hygiejne-skyllefunk-
tion.

Systemet kan indstilles til automatisk 
hver 8., 12. eller 24. time – eller på vil-
kårlige tidspunkter – at skylle rørene i 30 
til 180 sekunder.

Løsningen betyder, at der aldrig i læn-
gere tid er stillestående vand i rørene.

BAGGRUND

Legionella er mindre farlig for raske 
mennesker, men for svækkede 
mennesker kan den være dødelig. I 
2016 døde 22 ud af 170 smittede af 
legionella.

For yderligere information kontakt: 
Liza Andersen 
+45 31 58 78 88 
liza.andersen@fmm-mora.com



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5  15 

NORA GULV
ET SIKKERT VALG FOR PATIENTER OG PERSONALE.
NORA CO2 NEUTRALE GULV – ET VALG FOR FREMTIDEN. 

www.nora.com/dk

FSTA DK June issue 2019.indd   1 29.05.2019   15:47:32

HYGIEJNE

På den måde kan man minimere risi-
koen for, at legionella udvikler sig.

Knud Søndersted er tilfreds – men 
også forsigtig. For som erfaren driftsan-
svarlig ved han, at arbejdet med at holde 
legionellaen væk er en vedvarende ind-
sats. Han ved også, at de prøver, han ta-
ger, viser øjebliksbilleder – selvom de er 
taget over en periode, på forskellige tids-
punkter og på repræsentativt udvalgte 
steder:

– Jeg kan ikke sige, at vi aldrig igen vil 
opleve legionella på hovedpinecentret. 
Men jeg kan sige, at efter vi har taget den 
her løsning i brug, har der ikke været no-
get vækst af legionella, siger han.

Rettidig omhu med forebyggelse

Claus Dennis fra FM Mattsson Mora 
Group Danmark er glad. For det viser, 
at det er muligt at gøre noget ved legio-
nella, som i 2016 slog 22 danskere ihjel:

– Og så fortæller det mig, at Knud 
har styr på sin butik, når han uophørligt 
arbejder for at finde en løsning og også 
tager nye metoder i brug, siger Claus 
Dennis.

Det er bestemt ikke alle steder, han 
oplever den samme vilje til at se mulige 
problemer i øjnene og forebygge dem.

– Jeg kalder det ”tabuet”. For ejen-
domsfunktionærer og driftsansvarlige 
over hele landet har fuldstændigt styr 
på deres ejendom, når det handler om 
for eksempel fugt og skimmelsvamp, og 
hvordan de vil bekæmpe det.

– Men legionella vil de helst ikke for-
holde sig til. Der er ingen, som har lyst til 
at stille sig op og fortælle, at de har op-
levet problemer med legionella i deres 
ejendom.

– Vi skal selvfølgelig ikke opfinde et 
problem, der ikke er der. Men jeg mener, 
at man skal udvise rettidig omhu og fore-
bygge.
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Adiateks maskiner 
kan rengøre helt uden 
partikeludslip
Adiatek kan let indbygge hepafiltre på sine rengøringsmaskiner når de skal køre i renrum med høje 
hygiejnekrav. Direktør Finn Schmidt Holm fortæller her, at maskinerne kan hæve hygiejnen markant og 
sikre en meget høj renhed

AF IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Renrumsrengøring med maskiner har 
haft det problem, at partikler er blevet 
blæst ud i luften og at hepafiltre var en 
dyr løsning der krævede ombygning 
med filtre og slanger ofte sat udvendigt 
på maskinerne, hvor de føltes at være i 
vejen.

Alle disse problemer har Adiatek nu 
løst enkelt og effektivt for industrien, 
apoteker, hospitaler og universiteter. 
Konstruktionen i maskinerne gør det 
forholdsvis enkelt af installere hepafiltre 
i maskinernes indre til en overkommelig 
pris.

– Gulvvaskemaskiner kan vi modi-
ficere til en ekstrem lav pris, hvor vi 
påmonterer hepafiltre, så udblæsnings-
luften bliver renset for alle uønskede 
partikler der ellers ville forurene luften i 
disse renrum. I luften der pustes ud, kan 
der ellers sidde mange urenheder.

Man sætter gerne hepafiltre på støv-
sugere, men der er ikke ret mange der 
ved, man kan sætte hepafiltre på gulvva-
skemaskiner. Det er vi specalister i og vi 
kan tilbyde denne løsning til en brøkdel 
af, hvad det ellers koster hos andre, siger 
direktør Finn Schmidt fra Curant Teknik.

– Jeg tror mange føler sig snydt ved, 
at der i branchen bliver taget voldsomme 
overpriser for denne modificering. Det 
er ofte løsninger i 10.000 kroners klas-
sen, mens vi tager få tusinde kr. for præ-
cis det samme.

I Adiateks maskiner befinder motoren 
sig i et lukket kabinet og udblæsningsluf-
ten føres via et udblæsningsrør, der gør 

det ret enkelt at montere filtrene. Vi har 
mange modeller, hvor vi kan eftermon-
tere hepafiltre uden større modifikatio-
ner.

På andre modeller kommer der mon-
teret ekstra ”gevækster” uden på maski-
nerne, som er sårbare og i vejen, men på 
vores foregår det hele inde i maskinen. 
Man skal tænke på, at alt på ydersiden af 
en rengøringsmaskine også skal holdes 
pinligt rent.

Vi har lige modificeret tre forskellige 
rengøringsmaskiner til tre kunder, hvor 
de spurgte os, hvorfor de ikke har kendt 
os før de hos andre bestilte den ene dyre 
maskine med filtre efter den anden. Det 
var mange ekstra penge de havde inve-
steret, siger Finn Schmidt Holm.

Eksemplet fra SDU i Odense

Syddansk Universitet i Odense har åbnet 
et helt nyt afsnit med renrum på univer-
sitetet ved det nye supersygehus, hvor 
der dyrkes bakteriekulturer og omgivel-
serne skal være ekstremt rene og uden 
at der svæver partikler i luften efter ren-
gøringen.

Her har Curant teknik i samarbejde 
med SDU foretaget tests af rengørin-
gen i et forsøg med at sikre en ekstrem 
renhed også med rengøringsmaskiner. 
Tre forsøgsområder var udpeget og gul-
vene var en udfordring, da der havde 
gået mange håndværkere under byg-
geriet.

– Når man gør fuldstændigt klinisk 
rent, tør mange ikke tage støvsugere og 
gulvvaskemaskiner ind i rummene, da 
man frygter for urenheder fra udblæs-
ningsluften. Derfor rengør man typisk i 

hånden for at undgå luftbårne partikler, 
siger Finn Schmidt.

Hos SDU kunne vi imidlertid køre 
ind med vores rengøringsmaskiner med 
hepafiltre og rengøre gulvene effektivt. 
Kontroller bagefter viste, at gulvene var 
fuldstændigt rene, så SDU ønsker, at vi 
jævnligt kommer og gør gulvene rene og 
så at sige ”nulstiller” dem.

Et andet eksempel stammer fra en 
større international virksomhed, som var 
utilfreds med den hygiejniske standard i 
sine renrum, hvor Curant Teknik derfor 
fik til opgave at hæve den hygiejniske 
standard og Finn Schmidt ønskede at 
demonstrere rengøringsmaskinernes ef-
fekt.

– Da vi starte var de ikke tilfredse med 
tallene, så jeg ønskede at sætte gulvva-
skemaskiner ind med hepafiltre og på de 
efterfølgende tests havde jeg fået tallene 
ned på kun 18 og 11. Så rent havde der 
aldrig været tidligere.

Hver gang vi har nævnt maskinrengø-
ring i de kritiske rum for hospitaler, har 
de slået det hen og undgår maskiner, da 
man frygter udblæsning af partikler. Vo-
res maskiner kan den gøre meget bedre 
rent end et moppegarn, når blot vi sørger 
for, at partikler ikke slipper ud.

Hospitalerne vil få en meget højere 
kvalitet af gulvvask og spare mange 
timer med manuel rengøring. Vi kan 
komme ind og skure gulvene i bund. 
Ved at sætte diamant-rondeller på ma-
skinerne, kan vi polere gulvene så de 
bliver smudsafvisende ved at fjerne mi-
kroridser, så bakterier ikke kan skjule sig 
i dem.
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Ideel løsning til renrum

– Løsningen er til de meget rene områ-
der som renrum, OP-stuer, laboratorier 
m.m. på hospitalerne. Her har de mulig-
hed for selv at polere gulvet med vand, 
desinficerende væskt m.m. Vi kan stort 
set fjerne alle urenhederne i gulvene.

Det betyder, at når man tester, er der 
stort set ingen partikler tilbage. Det er 
meget renere end man normalt ser. Ta-
ger man en støvsuger på ryggen med 
dobbelt hepafilter, får man ikke hvirvlet 
en masse partikler rundt, men kan effek-
tivt fjerne dem.

Man har mange steder en hygiejnisk 
grænse, man ikke må overstige for ren-
rum og i vore forsøg med maskinel ren-
gøring viste resultaterne sig at være ca. 
70 pct. bedre end den nedre grænse, 
hvilket man ikke før havde set.

Jeg kan derfor sige, at de roligt kan 
bruge maskinrengøring, hvor de tidli-
gere er gået bort fra den på grund af ud-

blæsningsluften, som man ikke har kun-
net styre. Der er mange timer at spare 
ved at minimere den manuelle rengøring 
af operationsstuer på et hospital.

Vi kan tage 98 pct. af arealerne i ren-
rum med vores maskiner og hospitalerne 
opnår en væsentlig tidsbesparelse samti-
dig med at rengøringen bliver bedre.

Jeg tror på at hvis de indkøbsansvar-
lige blev opmærksomme på, at det er 
den eneste rigtige vej at gå, ville de gøre 
det, men mange gør det, de plejer at 
gøre. Det står i forskrifterne, men for-
skrifterne kan være adskillige år gamle.

Vi ryster ofte på hovedet og spør-
ger os selv, hvorfor man køber ind som 
man plejer, når der er billigere og bedre 
løsninger. Der er vildt mange penge at 
spare. Der er få konkurrenter der laver 
modificeringer af deres maskiner og de 
er dyre.

Jeg har set eksempler på maskiner der 
koster en halv gange mere end vores 
uden at kunden får et bedre resultat, så 

man kan godt spare 15.000-30.000 kr. på 
selve maskinen og 8.000-10.000 kr. på 
modificeringen, så der er rigtigt mange 
penge at spare.

Finn Schmidt Holm oplyser, at Adiatek 
til manuel rengøring forhandler mop-
pegarn og klude der ikke efterlader par-
tikler og er så fintmaskede, at de i andre 
lande benyttes når hygiejnen skal være i 
top i medicinalindustrien.



18   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 5

HYGIEJNE

Den første sterilcentral 
hvor robotter betjener 
instrumentvaskere fra KEN
For første gang nogensinde fylder og tømmer AL10 robotter automatisk instrumenter og udstyr fra IQ6 
instrumentvaskere på den nye sterilcentral på Regionshospitalet Viborg der er ved at blive ombygget. 
Det er det første projekt i verden, hvor en sterilcentral har købt robotter der kan kommunikere med 
vaskemaskiner

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Sterilcentralen på Regionshospitalet 
Viborg bliver en af verdens mest auto-
matiserede. Teknologien er nu så frem-
skreden, at AL10 robotter og IQ6 vaske-
maskiner kan kommunikere indbyrdes, 
så robotter kan fylde og tømme instru-
mentvaskerne for tusindvis af instrumen-
ter fuldautomatisk.

Den fynske producent KEN HYGIENE 
SYSTEMS A/S i Broby står med virksom-
hedens nye IQ-serie af instrumentva-
skere bag store dele af automatiseringen 
af sterilcentralen, som er under ombyg-
ning og skal stå endelig klar i 2021. Ro-
botter og instrumentvaskere skal give 
et kvalitetsløft, samle al rengøring af 
instrumenter på hospitalet og forbedre 
arbejdsmiljøet uden at afskedige medar-
bejdere.

Sterilcentralen skal rengøre og sterili-
sere næsten 40.000 instrumenter til ope-
rationer og undersøgelser på hospitalet. 
En stor del er hidtil forbehandlet på de 
enkelte klinikker og afsnit, men robotter 
og vaskere giver sterilcentralen kapacitet 
nok til at behandle alle hospitalets instru-
menter.

Den første etape af ombygningen be-
står af fem avancerede IQ-instrumentva-
skere og robotter fra KEN, der kan levere 
komplette nøglefærdige pakkeløsninger, 
hvor robotter og vaskemaskiner samar-
bejder. Area Sales Manager Kurt Stage 
fra KEN siger:

– Vi har fået at vide, at det er de første 
to robotter på en sterilcentral, der sty-

rer vaskemaskinerne. Det er en kæmpe 
sensation på dette marked, og vi ønsker 
selvfølgelig at udbrede, at det kan lade 
sig gøre med vores nye IQ6-serie til ste-
rilcentraler.

Sådan er opbygning og funktion

Sterilcentralen er i grove træk opbygget 
så vaskemaskinerne står placeret i skellet 
mellem den rene og urene zone, hvor in-
strumenterne fyldes i maskinerne fra den 
urene side og tages ud for at blive pakket 
på den rene side.

Ved forbehandlingen for enden af 
pakkebordet står et specialbord fra KEN 
HYGIENE SYSTEMS, hvor de pakker in-
strumenterne på racks. Det er også her 
på den samme type af bord at robotten 
henter racket både på den urene- og 
rene side. 

Ved pakkebordene på sterilcentralen, 
hvor man forbehandler instrumenterne, 
har personalet tablets med hver deres 
login, så de kan tilkalde AL10 robotterne 
for at få hentet et bestemt rack – det sta-
tiv som bærer kurvene med instrumen-
ter.

En robot vil straks hente racket, så det 
kan blive pakket med instrumenter. Når 
racket er fyldt, trykker medarbejderen 
igen på sin tablet, så henter robotten 
racket og finder selv den første ledige 
vaskemaskine og kører racket hen til 
den.

Når robotten har placeret racket foran 
instrumentvaskeren, kobler robotten sig 
til maskinen. AL10 robotten laster racket 
ind i vaskekammeret. RFID teknologi lø-
ser opgaven med at vælge det vaskepro-

gram der passer til lasten på racket, så 
slipper robotten vaskeren, der lukker lå-
gen og begynder rengøringen. Når den 
er færdig med at vaske og tørre, henter 
robotten på den rene side racket og kø-
rer det hen til et pakkebord, så det kan 
blive pakket og autoklaveret, og derefter 
sendt ud til de enkelte afdelinger.

Teknologien forbedrer 
arbejdsmiljøet

Første etape af ombygningen, der nu er 
afsluttet, er bestykket med to robotter, 
AL10, der er en AGV placeret på hen-
holdsvis ren og uren side. Kapacitets-
mæssigt kan en sådan robot, ifølge KEN, 
styre op til 8 IQ-vaskemaskiner i en ste-
rilcentral.

Sterilcentralen i Viborg har 5 stk. IQ6 
vaskedekontaminatorer, som er store 
professionelle maskiner. Centralen har 
også en kabinetvasker, der vasker kasser 
m.m. En større maskine til hele vogne og 
lidt større udstyr. Der er plads til 2 ekstra 
maskiner i sterilcentralen.

– Et rack er en tung sag at skubbe 
med. Det kan veje en del, når det er fyldt 

Area Sales Manager 
Kurt Stage, KEN
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op, så løsningen vil forbedre arbejds-
miljøet, da personalet fremover undgår 
tunge løft, skub, vrid og andre gentagne 
bevægelser der er forbundet med ma-
nuel håndtering af et fyldt rack, siger 
Kurt Stage.

– Systemet er helt sikkert. Stiller man 
sig i vejen for robotten, stopper den 
op og ser om det giver mening at køre 
udenom. Gør det ikke, så vælger den at 
blive stående.

Vi har været i gang med projektet der 
koster over 6 mill. kr. i over et år, og det 
er nu afleveret. Det er det første sygehus 
der har fået robotter til at styre IQ6’ere. 
På andre sygehuse skal man manuelt 
trykke på maskinerne for åbne døren, 
køre racket ind og vælge et program på 
maskinen.

Alle disse operationer kører fuldauto-
matisk nu, siger han.

KEN ser store perspektiver

Typisk, når vi går ind i et sådant projekt, 
byder vi ind på vores del, det er maski-
ner, robotter, kabinetvaskere. Robot-
terne kan også flytte instrumenterne 

rundt efter ønske. Dette er fremtiden 
som det ser ud nu og her.

Regionshospitalet Viborg har fået en 
komplet pakkeløsning, men kan også 
godt, hvis man har en sterilcentral be-
stykket med IQ6ere, sidenhen koble en 
robot på, da den nye serie af maskiner er 
forberedt til at kommunikere med robot-
ter. Det er således ikke nødvendigt alt 
bliver købt samtidigt.

– Det er en stor ting for os at kunne 
levere og vise andre, at det er en måde 
at gøre det på. Der er meget stor in-
teresse for det blandt andre sygehuse 
både i Danmark og i udlandet. KEN sæl-
ger world wide og har solgt et projekt til 
Frankrig og til sterilcentraler i Tyskland.

Dette er det hotteste og fremtiden for 
sterilcentraler. Herhjemme er der stor 
interesse, men jeg tror også mange lige 
afventer og ser, hvordan det virker i Vi-
borg. Jeg regner med vi får solgt en del 
projekter, jeg er slet ikke i tvivl om, at det 
kommer til at vokse kraftigt, siger Kurt 
Stage.
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BÆREDYGTIGHED

KENs IQ-serie mindsker 
belastningen af miljøet
KEN HYGIENE SYSTEMS mener det vil få afgørende betydning at produkterne kan afsætte bæredygtige 
footprints hos kunderne og har udviklet sin nye IQ-serie efter disse principper. Der skal være bedre 
økonomi i miljø og bæredygtighed, mener den fynske producent

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

KENs nye serie IQ-vaskemaskiner har 
taget et stort teknologisk spring fremad 
ved at bruge langt lavere mængde af el, 
vand og kemi, i forhold til mange af kon-
kurrenternes aktuelle produkter. KEN 
har udviklet serien målrettet ud fra en 
strategi om, at der skal være god øko-
nomi i at skåne miljøet.

Det betyder, at KENs kunder, når ma-
skinerne om en årrække står for udskift-
ning og regnestykket skal gøres op, både 
har sparet mange penge og samtidig skå-
net miljøet markant i forhold til andre ma-
skiner. KEN har indset, at miljøbelastning 
får stor betydning for valg af maskiner 
fremover.

Virksomheden vil være katalysator og 
brobygger, der kan få industriens behov 
for at investere i bedre udstyr der er bil-
ligere i drift og samfundets fokus og be-
hov for processer der er mere bæredyg-
tige til at gå op i en højere enhed.

KEN vil kunne noget mere end kon-
kurrenterne og har satset kraftigt på bæ-
redygtighed som den helt store trend. 
Med den nye IQ-serie instrumentva-
skere, har virksomheden i Broby bragt 
sig selv i front internationalt og kommet 
nærmere sit mål.

KEN har som dansk og international 
producent af instrumentvaskere 4 fo-
kusområder, der er bestemmende for 
virksomhedens udvikling, produktion og 
salg af maskiner: Det fysiske, økonomi-
ske, operationelle og miljømæssige.

Serien består af tre varianter instru-
mentvaskere, IQ4, IQ5 og den største 
IQ6, der betjenes på den samme måde, 
så der er genkendelighed blandt perso-
nalet, og betjeningen er den samme i alle 
maskiner.

Rekordhurtige procestider

Rent fysisk er alle tre maskiner kompakte 
og har den fordel, at al service kan foregå 
fra frontpanelet og ikke kræver plads til 
teknikere langs sidepanelerne. Derved 
spares der gulvareal og kan blive plads 
til fl ere maskiner, hvis der er behov for 
højere kapacitet.

Serien dækker alt fra et lille til et stort 
behov. Vasketiderne er blevet rekordhur-
tige, oplyser virksomheden, og IQ-serien 
vasker uanset dette lige så godt som tid-
ligere, men det giver hospitalerne en høj 
kapacitet pr. maskine.

Den mindste maskine er IQ4, der ofte 
bliver foretrukket til afdelinger med be-
hov for rengøring og desinfektion af et 
mindre antal instrumenter. IQ4 klarer en 
vask på 45-55 minutter.

IQ5 er en mellemstørrelse maskine, 
der kan køre en standardvask på 35-45 
min. IQ6 er den største og decideret 
bygget til brug på sterilcentraler. Den 
har markedets absolut laveste vandfor-
brug hvor vi bruger ca 35-40% mindre 
end konkurrerende produkter i samme 
størrelse. Serien er hurtige maskiner og 
kapaciteten er høj. IQ6 kan indeholde op 
til 18 DIN kurve i et 6 niveau rack.

IQ maskinerne pumper vand ind til de 
opnår et bestemt vasketryk, så lukkes 
der for vandet. Det justerer maskinen 
automatisk i forhold til, hvor meget gods 
der er pakket ind i maskinen. Forbruget 
af kemi og el justerer maskinen også selv 
i forhold til mængden af instrumenter.

Mange fordele ved IQ-serien

– I og med der er lave forbrugsomkost-
ninger, er økonomien tilsvarende god. 
Sygehusene vil virkeligt kunne mærke 
en forskel ved at skifte deres gamle ma-
skiner ud med disse, siger Area sales ma-

nager Elisabeth Gjerløv Rizzato fra KEN 
HYGIENE SYSTEMS.

Hun peger samtidig på, at der er an-
dre operationelle fordele ved serien ud 
over som nævnt en kort procestid, som 
et lavt støjniveau og høj kapacitet. Støj-
niveauet i den store i IQ6 vasker er nede 
på under 56,5 db som er i den lave ende 
af skalaen.

KEN HYGIENE SYSTEMS har selv ud-
viklet maskinernes styringssystem, det 
vil sige at de er ens at betjene, om man 
enten har en stor eller lille skærm. Spe-
cielt det tekniske personale vil kunne se 
dette som en stor fordel med genkende-
ligheden og brugervenligheden, siger 
hun.

– Det er samtidig en fl ot maskine, tids-
svarende med et helt moderne design i 
hvidt rengøringsvenligt glas med sort 
markering ved vaskekammeret. Der hø-
rer en masse tilbehør til håndtering af 
alt instrumenter på sterilcentralerne og 
eksempelvis kan Da Vinci-robotkirurgisk 
specialudstyr også vaskes.
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BÆREDYGTIGHED

Maskinen opfylder de hygiejnemæs-
sige krav på sygehuse i forhold til genbe-
handling af instrumenter. De er med til at 
opretholde en optimal sygehushygiejne, 
fordi de overholder alle krav og er betje-
ningsvenlige med racks der er nemme at 
komme til, når instrumenter skal ind og 
ud.

Der fås også vogne til IQ5 og IQ6-ma-
skinerne, så personalet ikke skal udføre 
tunge løft. IQ5 og IQ6 har sliding doors, 
så personalet kan skubbe rullevogne ind 
til maskinen, nemt skubbe rack ind, og 
trække rack ud på den sterile side. IQ4 er 
ofte placeret i rum uden så meget plads, 
så der er ikke altid plads til en vogn, der-
for kan racket stå på selve lågen. Vil man 
helt spare personalet for tunge løft kan 
KEN HYGIENE SYSTEMS tilbyde et fuld-

automatisk robotstyret logistik system 
KEN AL10 specielt udviklet til sterilcen-
traler. 1 AL10 robot kan betjene 6-8 va-
skemaskiner.

Markedets bedste livscyklus

Er det vigtigt at den er energibespa-
rende? Mange steder har man nogle 
energislugere stående. En af vores tek-
nikere var for nylig ude til en 31 år gam-
mel maskine. Dengang var man ikke op-
mærksom på energiforbruget som vi er 
i dag.

Vores maskiner holder godt, så man 
skifter dem ikke bare ud, men der er sket 
rigtigt meget med maskinerne i årenes 
løb. Det er et positivt tegn, at en maskine 
kan holde i så mange år, men man skal 

også se på om totaløkonomien ikke gør 
en udskiftning aktuel.

Vi har i dag en virkelig optimal livs-
cyklus-økonomi på vores maskiner fra 
de stilles op til de er udtjente. Vores ma-
skiner ligger rigtigt godt miljømæssigt, er 
hurtige til at vaske og nemme at hånd-
tere, siger Elisabeth Gjerløv Rizzato.

KEN HYGIENE SYSTEMS arbejder i 
hovedsædet i Broby på at automatisere 
mange processer i produktionen ved 
fremstilling af IQ-serien. Det har bidraget 
til, at virksomheden kan fremstille et øko-
nomisk og bæredygtigt produkt. Kon-
cernen arbejder for at erobre en større 
markedsandel og blive mere kendt som 
en proaktiv leverandør.

I marts deltog KEN på ARABLAB 2019 
i Dubai og på PITTCON i USA. Den nye 
maskinserie bliver godt modtaget. Det 
er ikke nogen overraskelse at der også i 
Mellemøsten og i USA er stor opmærk-
somhed på miljøet. I USA er KEN’s nye 
IQ’ere måske endnu mere relevante. 
Markeds toneangivende aktører har ma-
skiner med vandforbrug i den helt tunge 
ende og KEN fi k mange roser med på 
vejen. 

Area sales manager Elisabeth Gjerløv 
Rizzato, KEN HYGIENE SYSTEMS
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VENTILATION/INDEKLIMA

Ventek Air er specialisten 
i ventilation og indeklima
Specialiseret i hospitalsventilation, komfortventilation, laboratorier, renrum og OP-stuer har virksomheden 
sat alle sejl til for at tilbyde hospitalerne nye installationer, løse ventilationsproblemer, og trimme 
eksisterende anlæg samt sikre problemfri drift og vedligehold på serviceaftaler

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION 

Virksomheden øger sit fokus på hospi-
talerne som totalleverandør af ventila-
tion med specialer inden for ventilation 
i renrum som OP-stuer, laboratorier og 
speciale i fejlfinding på eksisterende in-
stallationer.

– Vi har valgt at arbejde på hospitaler, 
da det er et teknisk komplekst og spæn-
dende område, hvor vi hele tiden kan 
være med til at bidrage med gode løsnin-
ger på deres teknisk udfordrende opga-
ver, siger medejer Thorkild Pedersen.

– Ventek Air vil gerne bidrage til at 
hæve kvaliteten i hospitalsbehandlingen 
ved at systematisere vedligehold og test 
af OP-stuer, laboratorier m.m. ved at le-
vere gode løsninger af høj kvalitet og et 
optimeret energiforbrug.

Virksomheden udfører alle former for 
ventilationsarbejder og indgår gerne i en 
totalløsning med ansvar for hele installa-
tionen med el, vvs, køl osv. der udføres 
af faste samarbejdspartnere, mens pro-
jektstyringen udføres af Ventek Air.

Ventilation og klima på hospitaler har 
for os taget en drejning over til special-
ventilation i renrum og laboratorier. Vi 
kan håndtere alle slags projekter og vi 
brænder for at finde de gode løsninger 
til specialopgaverne.

Et nyt område i stærk vækst er udred-
ningsundersøgelser i bygninger, hvor 
der er udfordringer med at opnå tilfreds-
stillende indeklimaer, renhedsklasser, i 
forbindelse med om- og nybygninger, 
hvor vi kan udnytte vores maskinmestres 
brede tekniske baggrund og erfaring i 
samspillet mellem ventilation, køl, og 
styringer, påpeger han.  

To erfarne ledere i front

Det er to erfarne folk, Morten Hansen 
med en lang baggrund i ventilations-
branchen og maskinmester Thorkild 
Pedersen med baggrund i CTS/BMS-
branchen inden for pharma og hospi-
taler, som siden april 2007 har ejet og 
ledet virksomheden med nu 18 ansatte, 
fordelt på montører, serviceteknikere, 
projektledere og maskinmestre.

I dag består virksomheden af 4 Afde-
linger:

Entreprise og projekt:
Her udføres alle typer ventilations- og 
køleprojekter. De gennemgås inden de 
gennemføres af Ventek Airs egne ma-
skinmestre i samarbejde med de lokale 
maskinmestre og slutbrugere for at af-
klare en endelig teknisk løsning der leve 
op til slutbrugernes ønsker.

Service:
Her står servicefolk klar til at udfører ser-
vice på alle typer ventilationsanlæg og 
er alle bekendt med at udfører service 
og akutopgaver i hospitalernes sensitive 
miljøer og er gode til at indgå i en dialog 
med det lokale personale. Serviceafde-
lingen har stor erfaring i service på labo-
ratorieanlæg, rumstyringer, LAF-bænke, 
stinkskabe og med at sørge for doku-
mentation til myndighedstilsyn. Et godt 
indeklima og minimalt energiforbrug 
kræver et vedligeholdt ventilationsanlæg 
med optimalt indreguleret automatik, 
påpeger han.

Automatik:
Udfører service og vedligehold på BMS-
systemer, samt PLC- programmeringer 
primært udført i Codesys-baseret hard-
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VENTILATION/INDEKLIMA

ware. Projektering og levering af sty-
retavler, alle dokumenteret i PC-Sche-
matic. Hele automatikleverancen kan 
leveres af Ventek Airs egne folk.  

Afdeling for renrum, OP-stuer og 
laboratorier:
Projektering, servicering, test og kvalifi-
cering i henhold til FSTAs anbefalinger 
og de nationale infektionsretningslinier, 
NIR. Aktiviteten her omfatter projekte-
ring og indkøring af renrum inklusive 
integritetstest af hepafiltre, partikelmå-
linger, dokumentation af oprensningstid, 
trykprøvning og røgtest.   

Projektering

Ventek Air ApS indgår ofte i projek-
teringsarbejdet omkring ventilation, 
komfortkøling, automatik/CTS og tilstø-
dende entrepriser. Man projekterer selv 
ca. 80 pct. af alle arbejdsopgaver, inklu-
siv udarbejdelse af projektoplæg til un-
derleverandører på teknikområdet.

Ventek Air har specialiseret sig i at 
projektere ventilations- og klimaløsnin-
ger til hospitaler og rene miljøer både i 
forbindelse med renoveringer og nybyg-
ning. Projekter tegnes i 3D i MagiCad for 
at opnå den bedst mulig beregning og 
dokumentation.

– Vi indgår i en positiv, kritisk dialog 
med bygherrer, entreprenører osv. i 
forbindelse med projektering og doku-
mentation af ventilationsprojekter. Ho-
spitalerne har udgjort en stor del af vores 

Thorkild Pedersen
Indehaver, maskinmester

Ventilation, Køl, Automatik
Mobil: 2990 9662
Mail: thp@ventek-air.dk

Morten Hansen 
Indehaver, daglig leder

Ventilation, Energi, Service & montage
Mobil: 2990 9661
Mail: moh@ventek-air.dk

aktivitet de seneste 10 år, siger Thorkild 
Pedersen.

Problemknuserne

– Vi bliver ofte kaldt ud for at løse pro-
blemer. Der kan være mange problemer 
som træk og støjgener, temperaturer der 
ikke kan holdes, at luften ikke er ren og 
at der er forkerte rumtryk. Det er nogle 
af dem vi typisk arbejder med.

Det helt centrale her er, at disse pro-
blemer typisk er en kombination af pro-
blemer i ventilation, køling og styring, og 
her har vi maskinmestre med kompeten-
cer på tværs af disse tekniske områder 
internt i virksomheden til at løse disse 
problemer.

Ventek Air har erfaring i at arbejde i 
”følsomme miljøer” i bygninger der er i 
drift, bygge om på OP-gangene, mens 
de fungerer i dagligdagen, foretage 
tests, hvor der er patienter og klinisk per-
sonale til stede. Det er specielt at skulle 
arbejde under sådanne forhold på syge-
huse, men alle vores folk er gode til det, 
og det gøres altid med størst mulig hen-
syntagen til patienter og personale

Ventek Air arbejder bl.a. for en række 
kommuner, Statens Serum Institut, Kø-
benhavns Universitet, Region H og Re-
gion Sjælland. Ventek Air har bl.a. re-
noveret OP-stuer på Holbæk Sygehus, 
Rigshospitalet og Gentofte Hospital og 
Nykøbing F. Sygehus. Ventek Air har 
haft mange opgaver på Holbæk Syge-
hus og Rigshospitalet som er nogle af de 
kunder, hvor Ventek Air tester deres OP-
stuer i faste aftaler.

Mere fokus på ventilationen

– Vi vil gerne bidrage til, at man får mere 
fokus på sine ventilationsanlæg. Vi op-
lever heldigvis at flere bliver opmærk-
somme på kvaliteten af deres ventilation 
og ønsker dokumentation for, at det er i 
orden med luftskifter, trykforhold, parti-
kelmålinger og at alle krav er overholdt. 

Det er driftsafdelingernes maskinme-
stre der har ansvaret for at OP-stuerne 
fungerer som de skal, men det kan uden 
de rigtige tests være vanskeligt at op-
dage, at ventilationen på en OP-stue ikke 
fungerer korrekt.

Vi tilbyder serviceaftaler, hvor vi kon-
trollerer installationerne typisk en gang 
om året. Her tester vi Hepa-filtre, tryk-
forhold, måler partikelniveauet og klassi-
ficerer stuens renhed i henhold til FSTAs 
vejledninger og de nationale infektions-
hygiejniske retningslinjer, NIR, udstedt 
af Statens Serum Institut.

Vi er som nyt FSTA-medlem efter op-
fordring gået ind i arbejdet med at udar-
bejde retningslinjer på området med vo-
res praktiske erfaring med hospitalernes 
udfordringer i OP-stuerne og vil gerne 
arbejde for at præcisere og ensrette ret-
ningslinjerne. Vi vil gerne arbejder på at 
luftkvaliteten i de rene rum bidrager til at 
hæve den kliniske behandlingskvalitet, 
primært med henblik på reduktion af an-
tallet af hospitalserhvervede infektioner, 
siger Thorkild Pedersen. 
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DESIGN & INDRETNING

En have i former og kulører 
blomstrer på Rigshospitalet
Den Hemmelige Have er et kunstværk skabt på stråleterapiafdelingen på Rigshospitalet der ved 
ferniseringen tiltrak sig opmærksomhed fra hospitaler i Tyskland, Holland og USA. Initiativtager er 
billedkunstner Maria Dubin der ser et stort behov for lignende projekter på hospitaler over hele verden

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Syge mennesker har brug for noget op-
løftende og livgivende, organiske for-
mer med beroligende og trygge farver, 
lys og harmoni. Det er præcis det, som 
den dansk-amerikanske kunstner Maria 
Dubin har skabt med sin udsmykning af 
stråleafdelingen på Rigshospitalet i Kø-
benhavn med kunstværket ”Den Hem-
melige Have”.

Det er en oase der skal vokse og blom-
stre til glæde for kræftpatienterne. Maria 
Dubin har skabt et såkaldt ”Gesamtkunst-
werk” sammen med komponist Frederik 
Magle og lysdesigneren Kim Boch som 
hun inviterede ind, så patienter, perso-
nale og besøgende nu både kan nyde 
farver, former, lys, lyd og musik i en for-
dybende helhedsoplevelse.

Kunstværket pryder indgangen og 
trappenedgangen til stråleafdelingen, 
hvor malede glasplader med blomster-
motiver og organiske former pryder en 

stor væg og hele det kliniske trapperum 
er malet i smukke, livgivende farver grøn, 
gul og blå med en blomsterudsmykning i 
linoleum på gulvet.

To lænestole årgang 1953 i plantegrøn 
byder sig til for de forbipasserende som 
planter der gror op. Her kan de besø-
gende synke ned og nyde værket til to-
nerne af komponisten Frederik Magle 
udført af Symphony Orkestar Fakulteta 
Umetnosti, Nis, Serbien. Det er kompo-
neret til rummet og afspilles mens en film 
med orkestret samtidig afspilles.

Magle har selv beskrevet værket som 
opløftende, respektfuldt og lyst, men 
samtidig melankolsk og tankevækkende. 
Det er følelser enhver kræftpatient for-
mentlig kan identificere sigt med. Lysde-
signer Kim Borch har skabt meditative in-
stallationer med lys, der levendegør hele 
udsmykningen.

Værket et løfte til afdød veninde

Alle farver er omhyggeligt udvalgt og 
afstemt af Maria Dubin der har brugt 

mange timer på at opfange atmosfæren, 
stemningen i bygningen og snakke med 
personale, patienter og pårørende for at 
kunne realisere sit værk.

At ”Den Hemmelige Have” overho-
vedet er blevet skabt skyldes et løfte til 
Marias veninde Irene Vangkilde der fik 
strålebehandling på Rigshospitalet og 
følte sig frastødt af klinisk kolde, hvide 
vægge. Du lover mig at gøre noget ved 
det her, udbrød veninden og Maria Du-
bin lovede det, men havde efter venin-
dens død ikke lyst til at vende tilbage 
med det samme,

Maia Dubin ønskede selvfølgelig at 
holde løftet, da hun til et selskab faldt i 
snak med overlæge Lone Nørregård på 
onkologisk afdeling, der indbød hende 
til at komme ind og se på afdelingen. Det 
førte til at Maria Dubin i første omgang 
malede direkte på væggene mens pa-
tienter fik behandlinger.

– Da jeg mødte Kim Borch begyndte 
tanken om, at hvis man virkelig skulle 
lave noget, som kunne være healende, 
skulle der også være lys og lyd med, si-

Besøgende kan sidde i de to grønne stole, der har samme farve som gulvet, så man oplever dem som to planter der skyder op. Den store 
blomst i gulvet er linoleum fra Forbo Flooring, og udskåret ved hjælp af Aquajet teknik. Trapperne er en del af udsmykningen i omhygge-
ligt afstemte gule, grønne og blå farvenuancer.
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

DESIGN & INDRETNING

ger Maria Dubin der kontaktede kompo-
nisten Frederik Magle og Kim Borch.

Der er kælet for alle detaljer. De to 
stole fra 1953 får videre liv. Her kan man 
sætte sig og lytte til musik som er skabt til 
rum og værket. Værket er kun den første 
etape af fl ere, der skal udsmykke hele 
stråleterapiafdelingen.

Hele projektet vækker glæde

– Jeg tror man kan mærke, at der er langt 
kærlighed i det. Når jeg er på besøg, 
kommer patienter op og fortæller, hvor 
glade de er for det. De siger det er opløf-
tende og ikke så slemt at gå på trappen 
længere. Det betyder meget for velvæ-

ret at være i noget smukt. Det er det hele 
værd og meningen med værket. Det be-
tyder noget og giver så meget mening at 
lave projekter i det regi, siger hun.

Maria Dubin er uddannet fra Kunst-
akademiet i Paris, bor i Danmark, men 
skaber værker i hele verden. Hun har i 
Danmark udsmykket Rambølls hoved-
sæde i Århus, Aalborg Universitets-
hospital, skolerne i Rebild Kommune, 
Københavns Universitet, Novozymes 
hovedsæder i Kina, USA, Brasilien og 
Bagsværd med monumentale oliemale-
rier. Hun har også arbejdet med Karen 
Blixen Museet og udgivet fl ere bøger af 
hendes tuschtegninger fra haven.

Maria Dubin, der har skabt mange 

værker i udlandet og er kendt for billed-
ligt talt store malerier, er en engageret og 
indlevende kunstner:

– Værket på Rigshospitalet skal la-
ves indefra, man skal opholde sig der, 
det er ikke nok at se det, det er vigtigt 
at kunne forstå patienternes situation. 
Da jeg en dag stod derinde kom der en 
patient og sagde: Tænk hvis man kunne 
gå på noget grønt, så man tror man går 
i naturen. Når man skaber et værk på et 
hospital skal man være ekstremt lyttende 
og modtagelig.

Derfor man nu kan gå på grønt lino-
leum, der er et stort behov for healende 
kunst på hospitaler overalt i verden, fast-
slår Maria Dubin.

De tre kunstnere der har skabt kunstværket 
Den Hemmelige Have er fra venstre lys-
designer Kim Borch, billedkunstner Maria 
Dubin og komponist Frederik Magle.
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AFFALDSSORTERING

Affaldssortering:  
Godt for både miljøet og 
arbejdsmiljøet
På Intensivafdelingen gør Vivi Riiskjær Jensen og kollegerne deres for, at Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital når målet om at genanvende 40 procent af alt affald i 2025.

AF FAGLIG TEAMLEDER TANYA VORM

I skyllerummet på Intensivafdelingen på 
Bispebjerg Hospital har sosu-assistent 
Vivi Riiskjær Jensen gjort plads til, at hun 
og kollegerne kan sortere plast, metal, 
elektronik, porcelæn og kanyler, og der 
bliver allerede flittigt sorteret affald. Men 
det stopper ikke der. Vivi og kollegerne 
leder hele tiden efter smarte måder at 
spare eller genanvende på. For dem er 
det helt naturligt at sortere affald på af-
delingen.

– Alt det sterile værktøj, som vi bru-
ger her på afdelingen, er pakket ind i en 
masse papir og plastik. Før i tiden røg det 
hele bare ned i samme affaldsbeholder. 
Men det lavede vi om på. Når vi kan sor-
tere derhjemme, så kan vi vel også sor-
tere her, fortæller Vivi.

Færre løft er godt for 
arbejdsmiljøet

På Intensivafdelingen har sorteringsløs-
ningerne både forbedret miljøet og ar-
bejdsmiljøet på afdelingen.

– Inden vi begyndte at sortere på af-
delingen, var der mange unødvendige 
løft af affaldet. I dag sorterer vi med det 
samme og så tæt på patienten som mu-
ligt og direkte ned i rullespande, som vi 
kører ud i skyllerummet. Det har sparet 
os en masse løft, fortæller Vivi.

Vivi fortæller, at hun oplever, at flere af 
hendes kolleger fra de andre afdelinger 
ønsker at komme i gang med at sortere 
affald, men de ved ikke hvordan, de skal 
komme i gang.

– Folk vil jo gerne gøre det rigtige, det 
skal bare være nemt og fungere i hverda-
gen, fortæller Vivi.

Vivi og den lokale arbejdsmiljørepræ-
sentant, Charlotte, har i samarbejde med 
FM-enheden fundet de bedste løsninger 
til affaldssortering.

– Vi kommer gerne ud på afdelingerne 
og hjælper ledelsen eller arbejdsmiljøre-
præsentanten med at se på, hvor der kan 
opsættes affaldssortering. Det skal give 
mening i forhold til arbejdsgangene. El-
lers bliver det aldrig en succes, fortæller 
Martin Thøgersen, der er driftsleder i 
FM-enheden.

FAKTA

I Region Hovedstadens Affaldsressourceplan 2025 er et af målene, at alle hospitaler i 2019 har genanvendelsesordninger for 
minimum pap, papir, plast, metal, glas og småt elektronik. Det betyder, at alle afdelinger skal affaldssortere.

Regionens mål er, at genanvendelsesprocenten i 2019 skal ligge på 30 %. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital lå genanven-
delsesprocenten allerede på små 32 % i 2018.

Vivi Riiskjær Jensen
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     Se mere på www.sengestuepaneler.dk

Capri designet til fremtidens
patient- & personalebehov

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8  |  9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5  |  6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8  |  9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5  |  6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

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

E N  N Y L Ø S N I N G  M E D  S I L E N T I A  S K Æ R M S Y S T E M

»Et billede siger mere end tusind ord« og kan endda virke 
helbredende. Story Panels er en ny funktion i Silentias skærm-
serie der afleder ved at lade børn opleve en billedverden og 
bruge deres fantasi. Et effektfuldt værktøj i sundhedssektoren 
til at få børn til at føle sig bedre tilpas. 

Kontakt os allerede i dag, eller se hele systemet på silentia.dk.

Oplev med StoryPanels™

Besøg

www.cotedor.dk

KNUST IS OG 
KOLDT VAND
Isdipsener med knust is med 
mulighed for både vand og is 
tapning. Designet med øje for 
hygiejne under dispensering.
Hoshizaki DCM-120 KE

ISTERNINGER ELLER 
KOLDTVANDSLØSNINGER?
Kontakt os på +45 70 20 30 72, og hør nærmere om de mange 
muligheder der er for løsninger specielt velegnet til de høje 
hygiejne krav der stilles i sundhedsvæsnet.

KOLDT OG 
MINERAL VAND
Moderne elegant køler med 
både kølet vand og mineral-
vand. Fåes også i hvid.
Kan monteres på tilhørende 
gulvstander.
Hi-Class IB 30 AC-WG
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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 

 

ARBEJDSMILJØ

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

HYGIEJNE

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

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

af FSTA

www.fsta.dk

MEDICO

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

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

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com

JB Medico_57x57_v1.indd   1 31/08/2017   12.47

RØGSUG DER BESKYTTER 
PATIENT OG PERSONALE 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Kirurgisk Røgsug -
Diatermi, Cementering og Anæstesi

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

beskytter personale, patient og serviceteknikkere

DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

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

Dorte Egelund_57x57.indd   1 21/01/2019   13.06

AUTOKLAVER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

Besøg

www.cotedor.dk

LOGISTIK

INTELLIGENT
HOSPITALSLOGISTIK 

LOGI SYSTEMS - VI ER EKSPERTER I

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

Optimering af vareflow  
på eksisterende og nye hospitaler

Automatisering af servicefunktioner

RENGØRING

Rengøringsmaskiner  
og I-Mop

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima og  

bedre rengøring

adiatek@adiatek.dk 
www.adiatek.dk

Tlf. 5376 7644

Adiatek 2019_57x57.indd   1 04/06/2019   09.14



PATIENTKALD

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

REGISTRERING OG BESTILLING 
- HURTIGT OG SIKKERT

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

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

Lynhurtig og næsten automatisk 
registrering og bestilling af  

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

Care-Call_1908_57x118.indd   1 18/02/2019   13.35

AUTOKLAVER

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

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

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

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

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

LÆGEVASK FOR OPTIMAL 
HOSPITALSHYGIEJNE  

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Lægevask -
Med berøringsfri armatur

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

som afgørende faktorer for det endelige design 

SUGESKÆRM FOR SIKKER
MEDICINHÅNDTERING 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Sugeskærm - Processug 
til dosering af medicin og formalin

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

kanyler og lignende skarpe genstande



Hellere dø af grin end af stress 
Indlægsholder: Gunnar Ørskov

Fokus på patienter og borgere. Opgavefordelingen 
mellem hospital, egen læge og kommune
Indlægsholder: Klaus Lunding, Herlev og Gentofte Hospital

Håndtering af udfordringerne ved LED startstrøm 
og lækstrøm
Indlægsholder: Flemming Folkvardsen, ABB

AB18 og ABT18 – Vær beredt
Indlægsholder: Lars Hauberg, NIRAS

Klima og bæredygtighed – SDG mål for hospitaler
Indlægsholder: Maria Gaden, Regionshospitalet Randers

Kommunernes fremtidige opgaver – kommunalt 
sundhedsbyggeri
Indlægsholder: Peter Munk, Aalborg Kommune

Hacking og datasikkerhed i sundhedsvæsenet
Indlægsholder: Klaus Larsen, Region Nordjylland

Rengøring og hygiejne på hospitaler. 
Har det betydning for den tekniske drift?
Indlægsholder: Carsten Holmer, OUH og Svendborg Sygehus

Smitteoverførsel og design i forhold til 
hospitalsbyggeri
Indlægsholder: Henrik Stengaard-Pedersen, 
Region Nordjylland

Design af operationsstuer
Indlægsholder: Jan Mottlau, NIRAS

FSTA Årskonference
2.-4. oktober 2019

Laboratoriebyggeri. 
Hvordan bygger vi fleksibelt for fremtiden?
Indlægsholder: Kim Høgh, MOE

Rekruttering og fastholdelse til tekniske 
hospitalsafdelinger
Indlægsholder: Offentliggøres senere

Droneteknologi
Indlægsholder: Søren Rolin Hvorup Jensen, NIRAS

Center for Ejendomme. 
Status – hvordan er de første tre år gået?
Indlægsholder: Mogens Kornbo, Region Hovedstaden

Den teknologiske udvikling på sygehusene 
de næste 10 år – herunder aktører i forhold 
til innovation og nye løsninger
Indlægsholdere: Michel Chr. Nemery, Herlev og Gentofte 
Hospital, Naomi Pagh, Medtronic og Carsten Sørensen, 
Region Syddanmark 

På Årskonferencen kan du også besøge de mange 
udstillere og få indsigt i nye løsninger, produkter og 
services til hospitalerne. 

Onsdag
2. 

oktober

Torsdag
3. 

oktober

Torsdag
3. 

oktober

Fredag
4. 

oktober

Program for foredrag

Praktiske oplysninger
Tid: 
Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 16-22
Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 9-22
Fredag den 4. oktober 2019 kl. 9-13

Sted:
Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Arrangør:
FSTA – Forum for Sygehus Teknik & Arkitektur. 
Alle spørgsmål vedr. Årskonferencen rettes til: info@fsta.dk
Der åbnes for tilmelding omkring 1. juli. Følg med på www.fsta.dk


