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Ergonomisk Døgnrytmelys understøtter den 
naturlige døgnrytme hos patienter og personale. 
Lyset er fleksibelt og kan tilpasses forskellige 
diagnoser og arbejdssituationer.

Lyskonceptet indeholder:
•  Specialudviklet natlys – sikrer personalet gode 

visuelle forhold uden at forstyrre døgnrytmen
• Brugerorienteret – lyset indstilles efter behov
•  Driftssikkert og energieffektivt

Aabenraa Sygehus har installeret lyset i  
den nye psykiatriske afdeling som åbner  
september 2015.

Bestil en præsentation af lyset på 7240 6007.

Ergonomisk Døgnrytmelys sætter 
nye standarder for lys
I samarbejde med brugerne har Chromaviso udviklet “Ergonomisk Lys” 

og “Ergonomisk Døgnrytmelys”. Begge systemer kan integreres 

fuldstændigt med øvrige installationer. Og vi går skridtet videre 

indenfor teknologi, driftssikkerhed og udvidet service.

• Vores løsninger er opgraderet med den nyeste LED teknologi

• Vi udvikler egne touchscreens, paneler og avancerede styringsystemer

• Vi leverer høj driftsikkerhed gennem kvalitetsprodukter

• Vi adskiller os med inkluderet totalservice og løbende opfølgning

• Vi besidder en omfattende lysviden og klinisk indsigt

• Vi deltager i forskningen omkring fremtidens døgnrytmelys

• Vi har patent på Ergonomisk Lys

Læs mere på www.chromaviso.com

Chromaviso er en vidensbaseret virksomhed - og vi drives af, at forstå lysets 
betydning for mennesker. Vi ønsker at skabe optimale forhold for patienter 
og personale gennem nytænkende lysdesign. Vores innovation tager afsæt i 
forskning og knowhow og sker i tæt samarbejde med brugerne.

Chromaviso går skridtet videre
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Chromaviso er førende inden for ergonomiske lyskoncepter til sundhedssektoren
Med over 700 installationer i Nordeuropa skaber vi optimale lysforhold for patienter og 
personale. Vores løsninger er fleksible og baseret på ekspertviden om lysteknologi og 
lysets påvirkning på mennesker. 
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Download gratis løsningsguide til 
sundhedssektoren ”Hospitalsdrift der skaber 
merværdi”, og læs mere om integrerede, 
driftsikre og lønsomme løsninger.
Besøg www.schneider-electric.com/kampagnecenter/dk 
og tast kampagnekoden 54946P

Fleksible og integrerbare 
løsninger til det danske 
sundhedsvæsen:
> Energirenovering
> Bygningsautomation
> Driftoptimering
> Driftsikkerhed
> Overvågning
> Energimåling
> Datasikring
> Brandalarmering
> Serviceaftaler.

Integrerede løsninger
til fremtidens hospital

HOSPITAL
Forbedret 

hospitalssikkerhed

Forbedret 
driftsikkerhed

Forbedret
patientsikkerhed

Forbedret økonomisk
performance

Forbedret  personale
effektivitet

Forbedret 
patienttilfredshed

Færre startudgifter og varig effekt

Integrerede BMS-systemer kan sænke omkostningerne til installationen og 
udløse energi- og driftsmæssige fordele, der aflæses på hospitalets bundlinje 
år for år. 

Omkostningerne ved at integrere strøm, IT, bygningsautomation og sikkerhed 
vil ofte kunne finansieres via det skjulte energispild, der effektivt fjernes 
ved at omsætte driftsdata på tværs af alle anlæg til viden og simplificeret, 
energieffektiv drift. Adgang til vigtige driftsdata om energi, belysning, HVAC, 
overvågning og adgangskontrol sker i realtid og fra én og samme grafiske 
platform, hvor alle fra driftsafdeling og operationsstue til sygehusdirektion 
taler samme sprog.
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SYGEHUSBYGGERI

Fejlfrie byggerier er en 
gevinst for alle
Midtconsult i Herning har stor fokus og lang ekspertise i commissioning, som udføres med henblik på fejlfri 
afl evering forud for idriftssætning af store, komplekse byggeprojekter. Seniorrådgiver på sundhedsområdet 
sundhed Bjørn Barbré Pedersen fra Ingeniørvirksomheden fortæller her om de mange fordele der er 
forbundet med begrebet at sikre en ordentlig afl evering og få commissioningen til at blive en integreret del 
af byggeprocessen.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Byggeprojekter er sjældent fejlfrie, og 
funktionsfejl opdages ofte først over en 
længere periode efter at et byggeri er af-
leveret af entreprenøren. Det giver mas-
ser af besvær, forstyrrelser og evt. kva-
litetsbrist, som kan undgås ved en tidlig 
målrettet kontrol.

– Vi har stor erfaring med commis-
sioning, hvor vi sikrer, at et projekt også 
fungerer i sin helhed.

Processen kan startes på forskellige 
tidspunkter, men det er ideelt at starte 
tidligt – gerne i programfasen eller tidligt 
i projekteringen, da den så bliver en inte-
greret del af hele projektforløbet.

Derved er alle parter involveret, så 
kontrolaktiviteter kan ske i samarbejde 
og hensigtsmæssigt i forhold til projek-
tets fremdrift.

Det er dog aldrig for sent at starte, siger 
seniorrådgiver Bjørn Barbré Pedersen 
fra ingeniørvirksomheden Midtconsult 
i Herning, men det er hensigtsmæssigt 
at det sker senest inden byggeprojektet 
afl everes til bygherren.

Der er normalt også krav om, at den 
enkelte entreprenør skal udføre funk-
tionskontrol selvom der ikke indgår 
commissioning i projektet, men denne 
kontrol omfatter typisk ikke tilknyttede 
funktioner i andre installationer, derfor er 
netop koordinerede funktionsafprøvnin-
ger en vigtig del af commissioning.

Det er en ledelsesproces vi forestår, 
hvor vi i samarbejde med de øvrige par-
ter i projektet planlægger hvilke installa-
tioner og forhold, der skal fokuseres på, 
hvornår det skal ske og hvem der skal 
deltage m.m.

Ved en tidlig planlægning opnås fl ere 
fordele. Ikke mindst sikres, at der er 
enighed om hvilke parametre der skal 
kontrolleres, så ekstra kontrol og afprøv-
ninger kan undgås. Det er en fordel for 
både entreprenør og bygherre, ikke 
mindst for overholdelse af tidsfrister.

Vi hører til tider argumentet, at det er 
dyrt og ekstra at indføre commissioning 
som en selvstændig ydelse, men min på-
stand er, at det koster mere at lade være. 
Der opnås en win-win situation, hvor 
entreprenøren undgår at skulle rette fejl 
med bygningen i drift.

FIRE KONKRETE 
EKSEMPLER

Midtconsult har udført commisio-
ning på en række store, mar-
kante byggerier herhjemme og har 
medarbejdere, der har specialiseret 
inden for commissioning de sene-
ste 8-10 år. Blandt projekterne er 
Ground Plaza Copenhagen Towers, 
hvor Midtconsult har været pro-
jekterende og leveret comissioning 
under første del af projektet.
Ingeniørvirksomheden udfører 
commissioning på en del af DNU 
i Skejby i øjeblikket, hvor Midtcon-
sult er kommet relativt sent ind. 
Her kaldes det overdragelse af 
drift, men det er stadig de samme 
discipliner der er tale om, under-
streger han.
Midtconsult har udført commissio-
ning på Erhvervsakademi Lillebælt 
og har stået for kontrollen hos 
Mærsk Drilling, der har fået opført 
et nyt hovedsæde i Lyngby. Copenhagen Towers – Hotel og Kontorhøjhuse i 22 etager

Samlet areal 68.000 m2 + parkeringskælder i fl ere nivauer.
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NYHED fra Simonsen & Weel
Vægge, lofter, indvendige døre og vinduer, indbygningsskabe 
og lægevaske.

Simonsen & Weel
Tlf. 7025 5610 · www.sw.dk

Simonsen & Weel tilbyder komplette modulopbyggede løsninger indenfor indretning af 
operationsstuer, gangarealer, intensivstuer samt andre områder, hvor der stilles høje krav til 
infektionsforebyggelse og hygiejne. 

Vores turn-key løsninger inkluderer rustfrit stål og glas vægpaneler, loftpaneler samt indvendige 
døre og vinduer. Derudover fører vi et bredt program af hospitalsinventar og -møbler.

Mød os på FSTA 
årskonferencen i 
Kolding og besøg 
vores nye 350 kvm 
store Showroom i 
Vallensbæk Strand.



SYGEHUSBYGGERI

Bygherren opnår, at den efterfølgende 
drift ikke forstyrres af ikke fungerende 
funktioner og deraf følgende fejlretnin-
ger, og ikke mindst kan bygherren stå 
inde for kvaliteten af de driftsmæssige 
forhold, der ofte vil være vigtige parame-
tre i virksomhedens akkreditering.

Den uvildige partner

I nogle situationer optræder Midtconsult 
som en uvildig commissioning partner, 
andre gange projekterer ingeniørvirk-
somheden og skal også levere kontrol-
len, men der er stadig tale om uvildig-
hed, da det så ikke er de projekterende 
medarbejdere, der er ansvarlig for com-
missioning-arbejdet.

Commissioning foregår mest hen-

DNU Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Commissioning af delprojekter på DNU – Det Nye Universitetshospital i Aarhus, forud for 
afl evering og overdragelse af drift.

Mærsk Domicil – Kontordomicil.
Samlet areal 23.000 m2 incl. parkeringskæl-
der i 2 etager.

sigtsmæssigt inden ibrugtagningen. Det 
kan være ret vanskeligt og generende 
for brugerne med kontrol og eventuel 
fejlretning, når et hospitalsafsnit er taget 
i brug, men en struktureret, sen commis-
sioningproces er langt bedre end ingen.

Dermed vil jeg sige, at det aldrig er for 
sent. Det skal dog nævnes, at det er byg-
herrens afgørelse, om der skal foretages 
commissioning.

Kontrol af komplekse byggerier er en 
ydelse, der ifølge Bjørn B. Pedersen er 
blevet mere almindelig som selvstændig 
ydelse inden for byggeri de senere år. In-
den for industrien har det derimod i lang 
tid været en naturlig del af produktionen. 
Der er nok ikke mange, der er i tvivl om, 
at et fl y er gennemtestet i alle funktioner 
inden det afl everes til kunden.

Fordel ved auditering efter 
DDKM

Kvalitetssikringen som sygehusene skal 
leve op til ifølge DDKM, Den Danske 
Kvalitets Model, omfatter også bygnin-
gers funktion og sikkerhed. Her bidrager 
commissioning til at at sikre, man kan le-
vere den ønskede kvalitet. Det er også 
noget driftsorgansationen stiller krav om 
også i forbindelse med byggeriet.

Commissioning kan med andre ord 
sikre, at sygehuset lever op til DDKM.

I sidste ende hænger det hele sam-
men inden for den offentlige sektor. Ho-
spitalsledelsen ved udmærket godt, at 

Erhvervsakademiet Lillebælt, Campus Odense.
20.000 m2 erhvervsakademi - nybyggeri. Undervisningslokaler til 2.600 studerende.
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VI DOKUMENTERER!

-       er din installation kvalitetssikret og dokumenteret af leverandøren?

MEDICINSKE GASINSTALLATIONER

Strandmøllens installationshåndbog giver dig fuld sikkerhed 
for, at installationen følger gældende standarder, samtidig 
med, at du får dokumentation for det arbejde der er udført.

Når den medicinske gasinstallation er udført, får du vores 
kvalitetssikringshåndbog. I den har du al dokumentation på 
det leverede anlæg.

Læs mere på www.strandmollen.dk

Udstyret er fra vores svenske 
samarbejdspartner:

KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG

Medicinske gasinstallationer

KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG

Medicinske gasinstallationer

STRANDMØLLENS INSTALLATIONSHÅNDBOG
Medicinske gasinstallationer

 
 

       
       

       
   Modsvarer formular, EN ISO 7396-1: D1.1 

 

Sammenfatning af kontrolskemaer 

 
Hermed kvitteres for at der er udført følgende kontroller på centralgasanlægget og  

 
komponenter hos   _______________________________________________________  

 

Formular 

Beskrivelse 

Testskema udført 

DK.2 Mærkning og ophængning af rør 

DK.3 Konstruktionskrav opfyldt 

DK.4 Læk søgning af vakuum 

DK.5.1 Læk søgning af komprimerede gasser 

 

D.6.1 
Læk søgning af skjult rørinstallation 

inden den lukkes inde 

D.6.2 
Læk søgning af skjult rørinstallation 

efter den er lukket inde 

D.7 
Kontrol af afspærringsventiler 

D.9 
Gasidentifikation på rørinstallation, 

udtag og NIST-koblinger 

D.11 
System performance (flow) 

D.12 
Test af sikkerhedsventiler 

D.13 
Gasforsyning 

D.14 
Overvågning og alarmsystemer 

D.15 
Kontrol af gas for partikelforurening 

D.16 
Kontrol af medicinsk luft for 

partikelforurening 

D.20 
Påfyldning af specifik gasart 

D.21 
Identificering af gasart 

 
 

 
 

 
Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

  

Stilling:  

  

Dato:  

 

 
 

       
       

       
   Modsvarer formular, EN ISO 

Hermed kvitteres for at der er udført følgende kontroller på centralgasanlægget og  

komponenter hos   _________________________________

Mærkning og ophængning af rør 

Læk søgning af komprimerede gasser 

 

Læk søgning af skjult rørinstallation 

Læk søgning af skjult rørinstallation 

Kontrol af afspærringsventiler 

Gasidentifikation på rørinstallation, 

udtag og NIST-koblinger 

System performance (flow) 

Test af sikkerhedsventiler 

Overvågning og alarmsystemer 

Kontrol af gas for partikelforurening 

Kontrol af medicinsk luft for 

partikelforurening 

Påfyldning af specifik gasart 

Identificering af gasart 

Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

       
       

       
   Modsvarer formular, EN ISO 

Hermed kvitteres for at der er udført følgende kontroller på centralgasanlægget og  

komponenter hos   _________________________________

Læk søgning af komprimerede gasser 

 

Overvågning og alarmsystemer 

Kontrol af gas for partikelforurening 

Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

 
 
 
 
 

Procedure for opmærkning og ophæng af rør i henhold til skema D.2. 

 
 
Denne procedure sikre en ensartet mærkning af rør og ophængning af rør for sygehus installationer, til 

res for hver gasart på skema D2. 

 
 

 
 

etode for rør til sygehusinstallationer. 

 
skema) for at undgå nedbøjning. 

som beskytter mod korrosion af rørene. 

d eller blive påvirket på anden måde. 

et være separat fra elinstallationen. 

såsom kabler eller andre rør. 

 
 

ringer 

 

Procedure for opmærkning og ophæng af rør i henhold til skema D.2. 

Denne procedure sikre en ensartet mærkning af rør og ophængning af rør for sygehus installationer, til

res for hver gasart på skema D2. 

etode for rør til sygehusinstallationer. 

skema) for at undgå nedbøjning. 

som beskytter mod korrosion af rørene. 

d eller blive påvirket på anden måde. 

et være separat fra elinstallationen. 

såsom kabler eller andre rør. 

ringer 

 

 
 
                           Modsvarer formular EN ISO 7396-1 D2 

 

Mærkning og ophængmetode. 

 
Hermed kvitteres for at mærkning og rørophæng er efter ISO 7396-1 C.2.1. 

 

Sygehus:  

Tegnings nr.  

 
 

Medicinsk gas 
Kontrolleret sektion Mærkning godkendt Ja/Nej Ophæng godkendt Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Repræsentant for installatøren / håndværkeren 

  

  

Stilling:  

Underskrift:  

  

  

Dato:  

Navn:  

 

Repræsentant for sygehuset 
  

  

Stilling:  

Underskrift:  

  

  

Dato:  

Navn:  
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Århus 23. - 24. september

LabDays 2015
- ny fagmesse for laboratorieteknik

• Diagnostik
• Forskning
• Bioteknologi
• Kvalitetskontrol
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SYGEHUSBYGGERI

kvalitetfondsbyggerier, hvor staten yder 
store tilskud, kræver at sygehusvæsnet 
skal effektiviseres. Derfor er man inte-
resseret i at byggeriet kan leve op til mål-
sætningen om effektivisering.

En commissioning som proces foregår 
som nævnt i hele perioden fra planlæg-
ning til aflevering. Det materiale og den 

dokumentation der udarbejdes, kan ho-
spitalet bruge i driften efterfølgende.

En decideret commissioningsydelse 
stopper i forbindelse med, at byggeriet 
fungerer korrekt, men selve processen 
slutter ikke. Den kan hospitalets driftsor-
ganisation fortsætte efterfølgende som 
en del af sin kvalitetssikring og dermed 

dokumentere, at man stadig lever op til 
de krav der er til driften.

Jeg har fokus på sundhedsområdet 
og kommer rundt på sygehusene. Mine 
kolleger i den tekniske organisation siger 
oftest ”det er bare det vi har behov for”. 
De ser som en klar fordel, at meget af 
det, man har måttet slås med, når byg-
ningen var sat i drift, kan for en stor dels 
vedkommende undgås med struktureret 
driftsoverdragelsesproces – commissio-
ning.

Det betyder først og fremmest at 
sikre tilfredse brugere fra første dag ved 
idriftssætning af byggeprojekter, og det 
kan ske ved at stille krav og holde fokus, 
så driftsorganisationens og bygherrens 
krav fastholdes under hele processen, 
siger Bjørn Barbré Pedersen.

Midtconsult Rådgivende ingeniører sætter en ære i at få arbejdsprocesserne 
til at lykkes på den mest rationelle måde, og ser udfordringer, hvor andre ser 
forhindringer.

Midtconsult har siden 1974 løst mangeartede rådgivningsopgaver indenfor 
bygge- og anlægssektoren. Rådgivningen sker ofte i nært samarbejde med andre 
rådgivere, henholdsvis med total- og hovedentreprenører.

Midtconsult beskæftiger i dag mere end 140 medarbejdere, der med speciale 
fordeler sig på de tekniske fag som; anlæg, bærende konstruktioner, bygnings-
komplettering. VVS/ventilation og energiteknik, el-installationer, miljøforbedringer, 
energimærkning, brandrådgivning, akustik og lydrådgivning samt byggeadmini-
stration og byggestyring ligesom bygherrerådgivning er firmaets kompetence 
med økonomi- og risikostyring.



Vi er kendte for vores medicinske gasser, men vidste du 
at vi også tilbyder:

→ Centralgas- og udstyr til hospitalsstuer
→ Riskanalyser
→ I-Kontrol
→ Gasanalyser for at sikre kvaliteten af gassen der leveres
→ Drift, service og vedligehold
→ Linde Academy – Kurser (face to face uddannelser eller 

via e-learning)

Samtlige tjenester som vi tilbyder har vi samlet under QI Services.
QI står for Quality Improvement og det er det vi levererer.

Linde: Living healthcare

Kom og besøg os på standen og hør mere om:

→ FSD Kontrol skemaer
→ CRYO
→ Point of Analysis
→ Filter unit
→ QI Services

Har du spørgsmål til vores 
QI-tjenester eller vores medicintekniske udstyr
er du velkommen til at maile til os på hardware@dk.aga.com

Totalleverandør med mere end 100 års innovation. 
Alt fra medicinsk gas til installationer, drift og vedligehold.

AGA A/S
Linde Healthcare, Vermlandsgade 55,2300 København S.
Tlf. 70 104 103, www.linde-healthcare.dk

QI Services ad_A4_DK_QI Services ad_A4_DK  2015-08-19  10:41  Sida 1



SYGEHUSBYGGERI

Digital brugerinddragelse 
sikrer offentlige investeringer
Projektteamet og de kommende brugere fra renoveringsprojektet på Panum i København har på mange 
måder set fremtiden i OpenBIM Studio. OpenBIM Studio er en 3D-biograf, der anvendes til bruger-
inddragelse og kvalitetssikrer byggeprojekter ved at give brugere, rådgivere og andre interessenter et 
realistisk, indtryk af byggeriet i fuld skala lang tid inden det er opført. Den digitale brugerinddragelse fører 
til besparelser hos bygherrerne, samtidig med at brugerne får ejerskab til projekterne. Som noget helt nyt, 
er denne teknologi til rådighed i Danmark.

AF PAWEL ANTONI LANGE

I disse år investeres der massivt i Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet i udbygningen 
og moderniseringen af Panum. Moder-
niseringsprojektet består både af nybyg-
geri og helheds renovering af udvalgte 
områder, da mange af de oprindelige 
laboratorier stadigvæk er i brug. En af 
de centrale udfordringer er, at pladsen 
i de gamle laboratorier er trang og ikke 
tilpasset moderne forsknings metoder. 
Panum-renoverings projektet indebærer, 
at når renoveringsprojektet er gennem-
ført, vil hovedparten af laboratorierne og 
kontorerne i fem af Panums høje blokke 
have været igennem en totalrenovering.

Et teknisk tungt byggeprojekt som 
renoveringen af Panum er ikke bare 
omkostningsfuldt. Det består også af et 

yderst kompliceret samspil mellem in-
stallationer, sammensatte bygningsdele, 
avanceret inventar. Derudover skal ad-
skillige rådgiveres arbejde koordineres, 
mens brugergruppers forskellige behov 
skal tilgodeses.

Selv med kompetente rådgivere og 
tæt styring fra både BYGSTs og Køben-
havns Universitets side er der mange 
fejlkilder. Fejl, der potentielt kan øge ud-
gifterne til byggeriet betragteligt – uan-
set om fejlene skyldes manglende koor-
dinering af det byggetekniske materiale 
eller manglende forståelse for de kom-
mende brugeres behov – eller som det 
ofte er tilfældet: at de fremtidige brugere 
har vanskeligheder med at forstå rådgi-
vernes plantegninger. Derfor er kommu-
nikation, koordinering og formidlende 
brugerinddragelse nogle af de faktorer, 
der har afgørende indflydelse på, at pro-
jektet kommer godt i land.

BYGST stiller krav om BIM

For netop at sikre kommunikation, vi-
densdeling og gennemsigtighed i pro-
jektet har Bygningsstyrelsen stillet krav 
om projektering i Bygnings Informations 
Modeller (BIM). Det indebærer, at 3D-
modeller af hele bygningen – inklusiv 
konstruktioner, installationer og inventar, 
der danner grundlag for rådgivernes ar-
bejde. Som noget nyt, bliver disse BIM-
modeller nu også brugt til at sikre, at de 
kommende brugere får de faciliteter og 
lokaler, de forventer og som imødekom-
mer deres behov for en rumligt velfun-
gerende arbejdsplads.

Nu har projektledere, rådgivere, 
sundhedspersonale, BYGST og tillids-
mænd fra Panum-renoveringsprojektet 
gennemgået en fuldt indrettet interaktiv 
3D-model af den færdige ombygning af 
4 laboratorierum i Panum, ved at opleve 
hvert rum i fuld skala. Seancen fandt 
sted i en 3D-biograf, OpenBIM Studio, 
hvor brugerne bevæger sig rundt i mod-
dellen og fornemmer størrelser og rum-
ligheder, man ikke kan få ud af tegninger 
eller flade visualiseringer.

OpenBIM Studio giver bedre 
forståelse

Katrine Qvist er laborant på Panum 
og en af brugerrepræsentanterne på 
laboratorie ombygnings projektet. Hun 
forklarer, at den digitale 3D-model i fuld 
skala giver en bedre forståelse af projektet 
og understreger samtidig, at det er vigtigt, 
at man benytter teknologien på det rigtige 
tidspunkt i udviklingsprocessen.

”OpenBIM Studio har givet mig en 
langt bedre forståelse af laboratorierne. 
Nu så vi dem relativt sent i hovedpro-
jektfasen, hvor mulighederne for at æn-
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dre på tingene er relativt begrænsede. 
Vi burde også have anvendt OpenBIM 
Studio allerede i dispositionsfasen, hvor 
de grund læggende beslutninger træf-
fes. Men det skal selvfølgelig overvejes, 
hvornår redskabet bedst anvendes, og 
efter min mening skal det ikke ske for 
tidligt, men heller ikke for sent. Det er 
vigtigt, at man finder balancen mellem 
at rådgiverne har noget brugbart at vise 
uden at det anvendte materiale i første 
omgang er for låst”.   

Alle involverede har et fælles mål 
– det bedste projekt

Gert Pedersen er Campus Service Sunds 
projektleder for laboratorierenoverin-
gerne og er meget positiv over mulighe-
derne i den digitale brugerinddragelse. 
Han lægger vægt på optimeringen af 
tidsforbruget på møder koblet med et 
generelt kvalitetsløft:

”Både Bygherrer, rådgivere og bru-
gere har et fælles mål, nemlig at vi i 
fællesskab udvikler et projekt, som vi 
kan være stolte af og som fungerer. For 
at nå målet skal brugerne involveres. 
Beslutningskompetencerne hos vores 
ansatte er der, men på vores brugermø-
der bruger vi mange ressourcer på at få 
rådgivernes og brugernes verdener til at 
mødes. Hvis seancer i OpenBIM Studio 
kan spare hele teamet for blot to møder, 

samtidig med at kommunikationen mel-
lem rådgivere, brugere og bygherrer løf-
tes og gøres mere smidig, ser jeg mange 
muligheder i at benytte OpenBIM Studio 
til denne type opgaver. Projekterne bli-
ver bedre, samtidig med at vi sparer res-
sourcer”.

Jonas N. Salih, administrerende direk-
tør i BIM Equity ser netop kommunikati-
onen, koordineringen og vidensdelingen 
mellem parterne som et af de centrale 
elementer i OpenBIM Studio.

”Laboratoriebyggerier og –renoverin-
ger er som udgangspunkt komplicerede 
projekter, hvor de fysiske rammer ikke 
blot skal virke inspirerende for det ar-
bejde der skal udføres. De skal ligeledes 
imødekomme en række meget konkrette 
arbejdsmæssige behov og sikkerheds-
foranstaltninger. Derfor er det afgø-
rende, at brugerne inddrages tidligt i ud-
viklingsprocesserne og byder ind med 
deres viden. Erfaringer viser, at en af de 
helt store kommunikative udfordringer i 
sundhedsbyggerier er, at brugerne ikke 
forstår plantegninger og andre af de 
redskaber, som rådgiverne traditionelt 
benytter sig af. De har f.eks. svært ved 
at omsætte afstanden mellem to borde 

på tegningen til hvor meget plads de 
har brug for til dagligt. Med OpenBIM 
Studio giver vi brugerne mulighed for at 
opleve projekterne i fuld skala, så de får 
en realistisk og let-afkodelig oplevelse af 
deres kommende arbejdsplads”.

En korrekt BIM-model er en forudsæt-
ning for at brugerinddragelsesprocessen 
er succesfuld. ”Når BYGST stiller krav om 
BIM allerede i konkurrence-projektet, er 
det efter min bedste overbevisning til 
gavn for både bygherre, rådgivere og 
brugere. BIM giver større gennemsigtig-
hed og er et godt redskab til at sikre og 
koordinere rådgivernes modeller. Men 
det kræver at alle leverer funktionsdu-
elige og opdaterede BIM-modeller, da 
de jo afspejler, hvordan det byggede 
projekt kommer til at tage sig ud. Rådgi-
verne bør derfor gribe BIM og udnytte 
de mange indbyggede fordele, som er 
lige til at høste. Med hensyn til involve-
ring af brugerne er min klare holdning, 
at digital burgerinddragelse sikrer, at vi 
som samfund får mest muligt ud af de 
omfattende offentlige milliardinvesterin-
ger supersygehusene og hospitalerne er 
udtryk for”, afslutter Jonas N. Salih.

PANUM LABORATORIEPROJEKTER

De eksisterende bygninger som skal renoveres er fra 197’0erne og 1980’erne. 
Renoveringsprocessen er ca. halvvejs og der udestår ca. 8.250 m2, som er opdelt 
i 4 etaper, hvoraf den sidste forventes ibrugtaget i 2018.

Hovedparten af teknikken og installationerne er de oprindelige. Derfor udføres 
en 5. etape, der omhandler en udskiftning af tværgående forsyningsinstallationer.

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Rådgivere: MOE Rådgivende Ingeniører med Aarhus Arkitekter og Mikkelsen 
Arkitekter som underrådgivere.

OPENBIM STUDIO

OpenBIM Studio er en 3D-biograf, 
der giver en ny måde at opleve 
byggeprojekter på – lang tid inden 
de er realiserede. I OpenBIM Stu-
dio træder folk ind i en 3D verden, 
der giver en realistisk ”1:1”-for-
nemmelse af rum og dybde. 
OpenBIM Studio kan bruges på alt 
fra sygehusbyggerier, kontorbygge-
rier, shopping centre, boligbyggerier, 
stationer, lufthavnsterminaler og 
butikker. Kort sagt alle steder, hvor 
bygherre, rådgivere og brugere 
vil vurdere projektet, mens man 
stadig kan lave ændringer og rette 
fejl. BIM Equity faciliterer disse 
3D-præsentationer, kvalitetsikrings- 
og brugerinddragelsesprocesser i 
OpenBIM Studio.

Læs mere på  
http://openbim studio.dk/
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Brug af engangsartikler til immobile 
patienter udfordrer indretning af 
sengestuer og hospitalsarkitektur
Et projekt om brug af engangsartikler til immobile patienter som erstatning for de klassiske stål og plastbækkener 
og kolber som desinficeres i bækkenvasker afdækker palet af aspekter som kræver forandringer. Projektet afdækker 
flere bygningsrelaterede aspekter, ikke mindst at arten og omfanget af installationer samt muligheder for håndtering 
af affald vil have betydning for valg af løsninger og implementeringen af disse.

AF CAND. SCIENT. MED. INGA KLAUSEN, 

MILJØKOORDINATOR THYGE MORTEN NIELSEN, 

ARBEJDSMILJØKONSULENT PER LØRUP, 

SENIORKONSULENT KURT PEDERSEN, HERLEV OG 

GENTOFTE HOSPITAL

Udgangspunkt i en business case

Hospitalernes sengeafdelinger benytter 
bækkener og urinkolber til patienter, som 
ikke har kræfter eller fysik til at komme 
på toilettet. Indtil for nylig har markeds-
udbuddet af hjælpemidler til disse været 
begrænset til genanvendelige artikler, 
som efter brug rengøres og steriliseres i 
en bækkenvasker i skyllerummet. Denne 
løsning er meget ressourcekrævende, da 
udgifterne til anskaffelse, installation og 
service af bækkenvaskeren er uforholds-
mæssigt store, set i forhold til antallet af 
gange en bækkenvaskeren benyttes, og 
de tilhørende hjælpemidler til den intime 

hygiejne opleves som ubehagelige for 
patienter, og er ofte uhensigtsmæssige 
at anvende for personalet.

Projektet Engangsartikler til immobile 
patienter, har med støtte fra Markeds-
modningsfondens pulje til Innovative of-
fentlige indkøb, afprøvet alternative løs-
ninger til de traditionelle stålbækkener og 
urinkolber på henholdsvis Gentofte og 
Herlev Hospital, samt Amager og Hvid-
ovre Hospital. Projektet er gennemført 
som led i Region Hovedstadens strategi 
for bæredygtig udvikling 2012-2015.

Strategien for bæredygtig udvikling 
i Region Hovedstaden, indebærer at 
hospitalerne skal satse på miljørigtige 
indkøb, reduktion af energi-, vand- og 
kemikalieforbrug samt reduktion af af-
faldsmængder.

Projektet afprøvede 3 principielt for-
skellige løsningsmodeller af nye en-
gangsbækkener og -kolber af papirmasse 

eller oppustelig plastfilm, i samarbejde 
med leverandørerne Braun-Scandinavia, 
Medicare / Kendan og Goolo Aps. Leve-
randørerne har på forskellig vis bidraget 
med støtte til projektets afprøvning af 
deres produkter i forskellige driftsscena-
rier over en 7 måneders periode i de 6 
forskellige hospitalsafdelinger (Figur 1).

I samråd med Dansk Hydraulisk In-
stitut (DHI), som er eksperter på vand- 
og spillevandsområdet, og Teknologisk 
Institut i Århus med ekspertise på mil-
jøforurening- og affaldsområdet, har 
projektet beregnet de miljøøkonomiske 
forhold ved de forskellige modeller, og 
vurderet de miljømæssige udfordringer 
og konsekvenser ved den nuværende og 
de alternative løsningsmodeller.

I tæt samarbejde med ledere, pleje-
personale samt teknisk og serviceperso-
nale på hospitalerne, har projektgruppen 
indsamlet data og informationer om bru-
gertilfredshed, vurderet arbejdsmiljøfor-
hold, arbejdsgange og hygiejneaspekter 
samt udarbejdet business case beregnin-
ger ved de forskellige løsningsmodeller 
(Figur 2).

Innovativ tænkning bidrager til 
tekniske løsninger som er både 
er billigere og mere bæredygtige.

Udover at være forholdsvis dyre, adskil-
ler de installationskrævende løsninger sig 
ved at have væsentlige forbrug og udgif-
ter til vand- og energiforbrug i driftsfasen. 
Projektet har klarlagt, at den traditionelle 
løsning med bækkenvaskere er dyrere 
end løsninger med brug af engangsartik-
ler i papirmasse, primært på grund af de 
forholdsvis høje udgifter til indkøb af ud-
styr, installation og service i prisen for én 
bækkengivning, hvis disse afskrives over 
en 10 årig periode. Også selv om der ta-
ges forbehold for at de i undersøgelsen 

Figur 1: Bortskaffelses muligheder

Innovationsprojekt: Engangsartikler til immobile patienter

NUVÆRENDE PRAKSIS ENGANGSARTIKLER (PAP) ENGANGSARTIKLER (PLAST)

Fortsættes side 14
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
de maskintyper der er bedst til at klare de forskellige krav, der er i skyllerummet, på
sterilcentralen og ved sengevasken. Mieles planlægnings- og sporbarhedssystem
EuroSDS er med til at verificere rengørings- og desinfektionsresultaterne. EuroSDS
er også med til at give overblik over det enkelte instruments vej rundt på hospitalet.

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

Lad vores dygtige specialister hjælpe med at finde den optimale løsning på, hvordan
I løser rengørings- og dokumentationsprocessen – sikkert og økonomisk fordelagtigt.

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk
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benyttede bækkenvaskere er af ældre 
dato, og derfor er mere vand- og ener-
giforbrugende, end nyere modeller af 
bækkenvaskere. Som led i bækkendes-
infektionsprocessen, opvarmer en bæk-
kenvasker hospitalsbækkener og kolber 
til cirka 90 grader celsius for at sikre des-
infektion, hvor løsningen med brug af 
maceratorer anvender koldt vand.

Alternativer, der finder vejen 
frem

Hvis valget står mellem de 3 løsningsmo-
deller som er afprøvet i projektet, frem-
går det klart og entydigt af business-case 
beregningen (figur 2), at valget af en 
macerator-løsning på nuværende tids-
punkt, en mindre ressourcekrævende 
installation end en bækkenvasker. Ma-
ceratorer bruger ikke energi til opvarm-
ning af vand. Maceratorerne giver dog et 
kortvarigt højt støjniveau ved anvendel-
sen, hvilket også er en ulempe ved bæk-
kenvaskermaskiner. Derfor bør man ved 
implementering af macerator-løsningen 
tænke sig godt om, hvor og hvordan 
disse installeres så driftstøj minimeres 
mest muligt.. 

Det er også vigtigt, at bortskaffelsen af 
de brugte engangsartikler afkortes mest 
muligt fra anvendelsesstedet til bortskaf-
felsesstedet, med henblik på at reducere 
smitterisikoen i afdelingen.

Samtidig bør adgangsdøren til mace-
ratoren være let, ukompliceret og hygiej-
nisk, dvs. håndfri.

Når antallet af bækkengivninger er 
lavt i en sengeafdeling, dvs. sengeafsnit 
med få immobile patienter er det oplagt 
at vurdere om disse primært kan placeres 
tæt ved ét af afsnittets skyllerum, hvor 
der monteres en maceratoer, alternativt 
at der ses på forbrændingsløsningen.

Når man vurdere om der skal vælges 
en forbrændingsløsning, skal opmærk-
somheden rettes mod affaldskæden fra 
sengeafsnittet til forbrændingsanstalten. 
Arbejdsprocesserne i forbindelse med af-
faldshåndtering, herunder både arbejds-
miljø og hygiejneforhold bør analyseres 
og indgå som grundlag for beslutningen.

Da materialegenanvendelsesproces-
sen afbrydes ved forbrændingen (kon-
sekvensen kaldes for afbrydelse af stof-
strømmen i naturen), er det ret tvivlsomt 
om scenariet er helt 100 % miljøvenlig. 

Vælger man alligevel denne løsning, 
som er mest driftsøkonomiske i afsnit 
med et begrænset behov for brug af 
engangsartikler, skal bortskaffelsen af 
de brugte engangsartikler følge affalds-

BUSINESS CASE BEREGNINGER

NUVÆRENDE LØSNING

omkostningstype
Forbrug per bækken

givning (baseline) kr
installation afskrivning 7,85
vedligehold afskrivning 5,76
vand (inkl. Produktion af bækken) 70,10 l 3,2
energi (inkl. Produktion af bækken) 2,26 kW 1,44
kemikalier 22 ml 1,19
affald (ekstern transport og forbrænding) 0 kg 0
sygepleje tid 71 s 5,19
intern service og logistik tid 0 s 0
omkostninger i alt 24,63

BRUG AF PAPBÆKKENER OG MACERATOR

omkostningstype

Besparelse per bækken
givningi forhold til 
 nuværende løsning kr

installation afskrivning 1,61
vedligehold afskrivning 1,73
vand (inkl. Produktion af bækken) 47,6 l 2,3
energi (inkl. Produktion af bækken) 1,98 kW 1,39
kemikalier 22 ml 1,19
affald (ekstern transport og forbrænding ) 0 kg 0
sygepleje tid 19 s 1,39
intern service og logistik tid -0,97 s -0,05
besparelse i alt  9,56

BRUG AF PAPBÆKKENER, SOM FORBRÆNDES

omkostningstype

Besparelse per bækken
givning i forhold til 
 nuværende løsning kr

installation afskrivning 7,33
vedligehold afskrivning 5,76
vand (inkl. Produktion af bækken) 67,3 l 3,2
energi (inkl. Produktion af bækken) 2,01 kW 1,44
kemikalier 22 ml 1,19
affald (ekstern transport og forbrænding ) -0,5 kg -0,28
sygepleje tid 14 s 1,03
intern service og logistik tid -240,97 s -11,71
besparelse i alt 7,96

BRUG AF PLASTBÆKKENER SOM FORBRÆNDES

omkostningstype

Besparelse per bækken
givning i forhold til 
 nuværende løsning kr

installation afskrivning 7,15
vedligehold afskrivning 5,76
vand (inkl. Produktion af bækken) 70,0 l 3,2
energi (inkl. Produktion af bækken) 2,2 kW 1,41
kemikalier 22 ml 1,19
affald (ekstern transport og forbrænding ) -0,5 kg -0,28
sygepleje tid -6 s -0,44
intern service og logistik tid -240,97 s -11,71
besparelse i alt 6,28

Figur 2: Business case. NB: nye bækkenvaskere fra bl.a. Ken forbruger kun halvt så meget 
vand, som de eksisterende modeller på Herlev og Gentofte Hospital.
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SYGEHUSBYGGERI

håndteringens principper. Disse er gan-
ske enkle, som listet i fi gur 3.

Der vil blive mere affald uden 
brug af maceratorer

For Gentoftematriklens vedkommende, 
transporteres der 278.tons kildesorteret 
affald (2014-tal) fra en decentral opsam-
ling (affaldsrum) til en central opsamling 
i en affaldsterminal. Hvis 10 % af de ind-
lagte patienter benytter engangsbækken 
og kolber med maks. 5 bækkengivninger 
per døgn, og 1 bækkengivning vejer i 
gennemsnit 0,5 kg, vil der være 75 kg 
ekstra affald per dag ved 300 indlagte 
patienter. Fordelt på 15 afdelinger er der 
således kun 5 kilo ekstra affald per dag 
per afdeling.

Hvis der tømmes affaldssække 2 gange 
i døgnet, vil det betyde ca. 2 kilo eks-
tra affald per affaldssæk. Dette vil højst 
sandsynligt ikke kræve ekstra afhentning. 
Papirartiklerne fylder meget i volumen, 
derfor vil der skulle opstilles ekstra sta-
tiver til de fl este afdelinger, som bruger 
engangsprodukter i et vist omfang.

Her opstår et nyt dilemma som går ud 
på at de nuværende skyllerum er meget 
små hvorfor opstilling af fl ere affaldsstati-
ver vil være en udfordring. Afdelingerne 
er desuden pålagt en klar adskillelse af 
affaldsrum fra skyllerum. Et rum, som har 
en affaldsopbevaringsfunktion, må ikke 
anvendes som et skyllerum samtidig.

De i dag gældende specifi kationer 
for et affaldsrum, foregiver at de mest 
gængse affaldstyper bør kunne håndte-
res gennem et affaldsrum indrettet i hvert 

afsnit, eller delt mellem 2. Ydermere skal 
affaldsrummet være let tilgængeligt for 
personalet for at gøre sorteringen til en 
del af hverdagen. På baggrund af nyere 
undersøgelser og analyser gennemført 
af OUH, foreslår Region Syddanmark at 
fremtidens affaldsrum indrettes med en 
størrelse af 14 m2 (indsæt ref.). Begge 
undersøgelser kommer frem til at af-
faldsrummet bør være placeret centralt 
i afdelingen, med gode og praktiske ad-
gangsveje, og gerne med to indgange, 
og med automatisk åbning (sensor) samt 
skakte til affaldet, og eventuelt med cen-
tralsug til en fælles affaldscentral.

Afsluttende bemærkninger

Formålet med projektet Engangsartikler 
til immobile patienter, var med til at give 
beslutningstagere en samlet forståelse af 
hvilke aspekter som knytter sig til driften 
af såvel nuværende, som alternative løs-
ningsmodeller til bortskaffelsen af urin 
og fæces fra immobile patienter.

Projektets resultater gør det muligt at 
danne sig en god ide om hvilke simple 
tiltag i omlægning af driften og arkitektu-
ren der kan bridrage til økonomiske be-
sparelser samtidig med at der spares på 
energi- og vandforbrug, samt mulighe-
den for at bidrage til miljøbeskyttelsen.

At det samtidig forbedrer vilkårene 
både for personalet og den indlagte pa-
tient er kun at betragte som en ekstra 
gevinst.

Projektrapporten, som udarbejdet og 
afsluttet i juli 2015 er giver en grundig 
indføring i problemstillingerne på områ-
det og er et godt funderet udgangspunkt 
for at arbejde videre med at omlægge 
indretningen af skyllerum eller dimen-
sionere nye skyllerum og derigennem 
styrke bygningerne som bæredygtige.

Vi håber at rapporten vil bidrage som 
konstruktivt og nyttigt indspark i drøftel-
ser af muligheder for nye strategier for 
indretning af hospitalers skyllerum og 
affaldshåndtering, koblet til eksisterende 
eller nye grønne byggeplaner.

•  Sortering sker så tæt på brugsstedet som muligt

•  Faciliteter til sortering indrettes enkelt og overskuelig

•  Grundig indpakning af vådt og smittefarligt materiale

•  Enhedsstørrelsen per affaldssæk bør være 8-10 kg.

•  Automatiserede systemer anvendes mest muligt, hvor dette er praktisk og 
økonomisk muligt

•  Antallet af omladninger og håndteringer af affald skal minimeres

Figur 3: Relevante principper for affaldshåndtering



SPILDEVAND

Hospitalsspildevand bliver 
rent til lav pris
Herlev Hospital har i et OPI-samarbejde med Grundfos BioBooster A/S etableret et unikt filtreringsanlæg, 
der kan rense hospitalsspildevand fyldt med medicinrester og smitstof til rent vand, der er klar til at blive 
udledt direkte i vandmiljøet. Prisen for at rense 1000 liter spildevand er kommet ned på kun 8 kr. Anlægget 
har vakt stor interesse også i udlandet, hvor hospitalernes spildevand mange steder udledes helt urenset

JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Overordnet har hospitalerne været vant 
til at levere spildevand til det kommunale 
kloaknet og fået det behandlet i de kom-
munale rensningsanlæg. De har betalt 
for det som alle andre, men problemet 
er, at disse rensningsanlæg ikke kan til-
bageholde de miljøskadelige lægemid-
ler, der forurener vandmiljøet.

Det er miljømyndighederne i stigende 
grad begyndt at interessere sig for. Hid-
til har man ikke kunnet rense vandet 
for de skadelige stoffer, og ville man 
gøre noget, var man henvist til f.eks. at 
etablere et separat system for det mest 
forurenede spildevand og sende det til 
destruktion, hvilker var helt uholdbart, 

fastslår teknisk ansvarlig Jess Krarup fra 
Herlev Hospital.

– Vi kom ind i et samarbejde med 
Grundfos BioBooster, der kunne frem-
vise lovende resultater fra et lille forsøgs-
anlæg. Vi så store miljømæssige mulig-
heder og indgik en OPI (Offentlig Privat 
Innovation) aftale med BioBooster.

Vi har fået penge fra forskellige fonde 
og regionen har spædet til. Resten er ta-
get fra vore egne kvalitetsfondsmidler, så 
vi dermed fik mulighed for at investere i 
et rensningsanlæg i fuld skala. Anlægget 
er opstillet i en ny bygning med glasfaca-
der, så man også udefra kan se anlægget.

Alt spildevand fra hospitalet, der stør-
relsesmæssigt svarer til en provinsby 
med 3.500 indbyggere, bliver nu renset. 
Anlægget er konstrueret som et lukket 
system, helt anderledes end normale 

spildevandsrensningsanlæg. Ønsket har 
været at rense vandet så meget, at det 
kan udledes direkte til vandmiljøet uden 
gener.

Officielt blev rensningsanlægget taget 
i brug i oktober sidste år. Vi har siden da 
afprøvet og indreguleret for at finde ud 
af, hvordan anlægget kører mest opti-
malt. Fra første dag har vi haft en rens-
ningssucces på de parametre, der er 
mest kritiske.

Medicinrester og smittekim reduce-
res, så vi enten får dem fuldstændigt fjer-
net eller bragt ned under det niveau, der 
er kravet til at udlede til et regnvands-
system eller en å. Vi er meget tæt på 
drikkevandskvalitet. Under den officielle 
indvielse drak jeg af vandet for at de-
monstrere renheden, siger Jess Krarup, 
men pointerer, at det ikke er formålet 
med anlægget at kunne lave drikkevand.

Mange trin med rensning

Allerførst ledes spildevandet gennem 
en mekanisk rensning i en sektion med 
to beholdere med børster, der filtrerer 
alt fra, der er større end 1,5 millimeter. 
Herfra ledes spildevandet ud i to store, 
lukkede procestanke udenfor bygnin-
gen, og derfra videre til membranfiltre-
ringsunits, der består af keramiske skiver 
med mikroskopiske huller (200 nanome-
ter), der filtrerer bakterier fra.

Det rensede vand kommer derefter 
ud og efterbehandles i tre trin: Vandet le-
des gennem beholdere med granuleret, 
aktivt kul, der fjerner giftstoffer og kemi, 
det behandles derefter med ozon der 
dræber mikroorganismer og belyses til 
sidst med UV-lys der dræber smittekim.

Grundfos BioBooster har eksperimen-
teret med den mest effektive rækkefølge 

Den nye bygning for spildevandsrensningsanlægget Fortsættes side 18



Den bedste 
medicin mod 
uønsket besøg!

Ruko medicinskabe er til sikker opbevaring af medicin. Medicinskabene fås 
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SPILDEVAND

af disse procestrin og fundet, at rens-
ningseffekten er den samme, men den 
nævnte rækkefølge ser ud til at give den 
laveste driftsudgift, ifølge undersøgel-
serne.

Fri for medicinrester

Der er en lille smule stoffer tilbage i spil-
devandet, der kan måles, men de mest 
problematiske, som er medicin til kræft-
behandlinger, hormonpræparater og 
tilsvarende filtreres fra. Hospitalets og 
Grundfos BioBoosters ambition er, at 
komme under de krav, der stilles til at ud-
lede vand til en sø, en å eller havet.

Grundfos BioBooster A/S under 
Grundfos-koncernen har brugt Dansk 
Hydraulisk Institut for at få verificeret re-
sultaterne og rensningseffektiviteten.

– Der har været lavet et par forsøgs-
anlæg i udlandet, der var opbygget an-
derledes i Holland og i Tyskland, men 
mig bekendt er de ikke længere i drift. 
Resultaterne har ikke været så lovende 
og driftsøkonomien var for dårlig. Vi 
mener derfor, at vi med rette kan kalde 
vores anlæg for verdens største og mest 
avancerede spildevandsanlæg til hospi-
talsspildevand.

Vi har lavet projektet som et offentligt-
privat innovationssamarbejde. Grundfos 
BioBooster bruger resten af året til at 
færdiggøre den nødvendige dokumen-
tation og derefter overtager vi ansvaret 
for driften.

Alt, der filteres fra spildevandet, bræn-
des af som restaffald hos Vestforbræn-
ding A/S på linje med andet hushold-
ningsaffald. Hospitalet sender en varebil 
afsted med mekanisk filtrat emballeret i 
plastposer og tørret granulat i bigbags.

Billigere end forventet

Herlev Hospital betaler blot 8 kr. for at 
rense 1000 liter spildevand inklusive alle 
driftsudgifter til el, forbrugsstoffer og be-
manding. Det er billigt og meget interes-
sant, at udgiften kan holdes nede på et 
så lavt niveau. Man havde forventet, at 
det ville blive dyrere, men især forbruget 
af aktiv granuleret kul er mindre end for-
udset.

De keramiske filtre holder i mange år 
og når hullerne pakker til, returskyller 
man blot i få sekunder, så fjernes uren-
hederne og filtrene virker igen. Tørre-
processen foregår i anlægget ved hjælp 
af kondensation, som har vist sig at være 
den billigste måde at gøre det på.

I dag hælder vi det rensede spilde-

vand tilbage i kloaksystemet, hvor det 
bliver blandet sammen med spildevan-
det fra de omkringliggende bebyggelser, 
men der arbejdes på at etablere en regn-
vandslinje. Vi vil søge Herlev Kommune 
om lov til at udlede det rensede spilde-
vand direkte til regnvandssystemet, så vi 
kan slippe for en del af spildevandsafgif-
ten, men derudover kan vi benytte det 
rensede spildevand som teknisk vand 
her på hospitalet, bl.a. til hospitalets 
store køleanlæg.

Vi er gået ind i projektet med en kal-
kuleret risiko for, at vi kom til betale både 
for vores egen rensning og for den rens-
ning, der sker på det fælleskommunale 
rensningsanlæg, så derfor er vi naturlig-
vis interesseret i at få lov til at udlede til 
et regnvandssystem i stedet.

Markedsmodningsfonden har bevil-
get god 8 mio. kr. i støtte ud af de 42 
mio.kr. hele anlægget har kostet. Tekno-
logien bliver tilgængelig, idet Grundfos 
BioBooster har forpligtet sig til stille re-
sultaterne til rådighed for andre, mens 
visse dele som de keramiske filtre er pa-
tenteret.

Jess Krarup er projektingeniør i byg-
herreorganisationen på Herlev Hospital 
og ansvarlig for projektet fra hospita-
lets side og den, der skulle få tingene 
til at køre samt sørge for at etablere en 
bygning til anlægget på hospitalet, der i 

øjeblikket er i gang med en udvidelse til 
2,25 milliard kr.

– Der har været mange interesserede 
europæiske hospitaler på besøg og selv 
fra Korea, Japan, Kina og Malaysia har 
der været besøg for at se på det danske 
anlæg. Det fortæller noget om værdien 
af anlægget og dets perspektiver. Det 
varer ikke længe inden Grundfos Bio-
Booster kan sælge anlæggene ude i ver-
den, siger Jess Krarup.

Jess Krarup

Efterbehandlingszonen med granuleret aktiv kul, UV-bestråling og ozonbehandling
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Robotterne kommer!
Verdens første fuldautomatiserede sterilcentraler er på vej

Når sterilcentralen på Rigshospitalet åbner i 2018, vil det være det første og eneste fuldautomatiserede 
lager for sterilvarer og pakkeanlæg. ALECTIA bruger nye banebrydende teknologier som totalrådgiver på 
begge Region Hovedstadens nye sterilcentraler på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev-Gentofte Hospital.

Sterilcentraler på hospitaler er et vigtigt 
led i effektiv behandling, patientsikker-
hed samt et godt arbejdsmiljø for med-
arbejdere. I dag betyder de fysiske ram-
mer til genbehandlingen af kirurgiske 
instrumenter på de enkelte hospitaler 
varierende kvalitet, og derfor har Re-
gion Hovedstaden valgt at centralisere 
arbejdsprocesserne ved at opføre to nye 
sterilcentraler, som skal dække hele Re-
gion Hovedstadens behov for sterile in-
strumenter. Her vil arbejdet i højere grad 
end tidligere være baseret på automati-
serede processer og robotteknologi.

Slut med tunge løft

Når den første sterilcentral står færdig 
på Rigshospitalet, vil medarbejdernes 
arbejdsgang være markant forbedret. 
Konceptet er banebrydende og indebæ-
rer automatisering af stort set alle tunge 
og gentagne arbejdsprocesser ved brug 
af robotter, mini AGV’er og conveyer-
systemer. Hvor medarbejderne i dag selv 
skal bære instrumenterne, vil robotter fra 
2018 bære instrumenterne til et højlager 
for sterilvarer med plads til ca. 11.000 
enheder, hvor robotter vil plukke de va-
rer, som hospitalerne har bestilt i centra-

len. Dette vil skabe et bedre arbejdsmiljø 
og reducere risikoen for arbejdsskader.

”Vi har tidligere set sterilcentraler, 
hvor forskellige automationsløsninger 
afskaffede nogle af de manuelle arbejds-
gange. Med den nye sterilcentral på 
Rigshospitalet arbejder vi med en hel-
hedsløsning, hvor de forskellige auto-
mationsløsninger hænger sammen som 
perler på en snor,” fortæller projektleder 
i ALECTIA Kevin Jungløv.

Både arbejdsmiljøkoordinering og bæ-
redygtighed har været vigtige elementer 
i byggeriet: ”Det er vores vurdering, at vi 
er i færd med at skabe et unikt design i 
samarbejde med Regionen. Delelemen-
terne er velkendte, men når de sættes 
sammen af et dygtigt team, skabes et nyt 
og banebrydende løsningsforslag,” ud-
dyber han.

Ny banebrydende simulering

Men hvordan bygger man en fuldauto-
matiseret sterilcentral, når pladsen er 
begrænset? På Rigshospitalet skal ste-
rilcentralen bygges op ad et nyopført 
parkeringshus og på et meget lille byg-
gefelt, hvilket gør, at traditionel etage-
vis opførelse ikke er muligt. Det stiller 

skærpede krav til planlægningen af byg-
ningens opførelse. Derfor har ALECTIA 
anvendt en ny simuleringsmetode, der 
tager udgangspunkt i Revit (program til 
3D-modellering) til at teste og detaljere 
den planlagte opførelse af sterilcentra-
len. 3D-modellens bygningsdele er i 
detaljer blevet sammenkoblet med ud-
førelsestidsplanen for byggeriet. Dette 
gør det muligt at simulere den planlagte 
opførelse af bygningen i forhold til bl.a. 
den afsatte plads og tid.

”Hele bygningen er designet og mo-
delleret i 3D, så det var oplagt at anvende 
modellen og kombinere den direkte med 
tidsplanen til at undersøge, om det over-
hovedet var muligt at opføre bygningen 
med de ydre afgrænsninger. Det viste 
sig, at vores planlægning holdt, mens 
selve simuleringen gav anledning til en 
del detail-spørgsmål, som vi ikke havde 
fået vendt i første omgang. Og dermed 
kom udbudsmaterialet til at fremstå kniv-
skarpt,” fortæller Kevin Jungløv.

Med et budget på godt 500 mio. kro-
ner forventes sterilcentralen på Rigs-
hospitalet at stå færdig i 2018. Herefter 
færdiggøres byggeriet af sterilcentralen 
på Herlev-Gentofte Hospital.
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LED
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VENTILATION

Lovpligtig energieftersyn på 
ventilationsanlæg
I Danmark er det lovpligtigt at få udført 
energieftersyn af større ventilationsan-
læg hvert 5. år

Den lovpligtige ordning er implemen-
teret på baggrund af EU’s bygningsdi-
rektiv og Lov om fremme af energibespa-
relser i bygninger. Eftersynsordningen er 
beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1104 af 
20 september 2007 om eftersyn af ven-
tilations- og klimaanlæg.

Formål med energieftersynet

Formålet med eftersynet er at fremme 
økonomisk rentable besparelser og øge 
energieffektiviteten i ventilations- og kli-
maanlæg. Erfaringer fra bl.a. Elsparefon-
dens ventilationstjek og energiselskaber-
nes energirådgivning viser, at der selv 
for nyere anlæg kan opnås betydelige 
energibesparelser ved at tilpasse drifts-
tider, volumenstrømme og temperaturer 
til behovet i de lokaler, der ventileres 
og eventuelt køles. Dertil kommer be-
sparelser ved bedre vedligehold og ved 
anlægsændringer som eksempelvis ud-
skiftning af ventilatorer eller etablering 
af varmegenvinding, hvis det ikke fi ndes.

Hvilke anlæg er omfattet?

Et ventilationsanlæg er omfattet af ord-
ningen, hvis summen af mærkeplade-
effekterne for ventilationsmotorerne i 
indblæsning og udsugning er 5 kW eller 
derover. Har anlægget kun udsugning, 
gælder de 5 kW for ventilatormotoren i 
udsugningen. For klimaanlæg gælder, at 
et anlæg er omfattet af ordningen, hvis 
mærkepladeeffekten for kompressormo-
toren er 5 kW eller derover.

Ventilations- og klimaanlæg skal ef-
terses mindst hvert femte år. Ordningen 
indfases over fem år, så anlæg i store 
bygninger efterses først.

Ventilations- og klimaanlæg i byg-
ninger til erhvervsmæssig produktion 
i forbindelse med industri, håndværk, 
landbrug, gartneri o. l. er undtaget fra 
ordningen.

Indholdet i energieftersynet

Det lovpligtige energieftersyn af venti-
lations- og klimaanlæg omfatter en regi-
strering af grundoplysninger om anlæg-
get, inspektion af anlæggets driftstilstand 

og et måleprogram. Målingerne vedrører 
ventilatorernes optagne eleffekter og an-
læggets volumenstrømme, trykforhold 
og temperaturer. Ud fra målingerne vur-
deres anlæggets energieffektivitet, og 
der udarbejdes en række gode råd samt 
egentlige besparelsesforslag med angi-
velse af størrelsen af energibesparelsen 
og økonomien i besparelsen. Resultatet 
af eftersynet sammenfattes i en rapport 
til anlæggets ejer/bruger. I Energistyrel-
sens Instruks er der en nærmere beskri-
velse af arbejdsgangen i forbindelse med 
et eftersyn.

Find eftersynsvirksomhed

Det lovpligtige ventilationseftersyn skal 
udføres af en eftersynsvirksomhed, 
der er blevet akkrediteret af DANAK til 
denne opgave. Akkrediteringen sker ef-
ter ISO/DS 17020, Generelle kriterier for 
forskellige typer af organer, der foreta-
ger inspektion.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6   21 

Renovering af ventilationskanaler – godkendt til indblæsningsluft

Godkendt strømpeforing til både ind- og udblæsning
Der er fokus på energioptimering og indeklima – alle 
ønsker at nedbringe energiforbruget og samtidig 
bevare et sundt indeklima. En måde at energioptimere 
på er at udskifte utidssvarende ventilationsanlæg og 
etablere nye ventilationskanaler og/eller renovere de 
eksisterende.

Netop renoveringen behøver ikke være en langsomme-
lig, kostbar og generende proces. Med Aarsleff 
Strømpeforing sker renoveringen hurtigt, effektivt og 

uden nedbrydning, og metoden er, som den eneste i 
Danmark, også godkendt til renovering af indblæs-
ningskanaler.

Tidlig involvering optimerer processen
Aarsleff Rørteknik vil gerne bidrage med erfaring 
allerede i projekteringsfasen, for ofte kan de gamle 
kanaler renoveres og bruges på ny til enten indblæs-
ning eller udblæsning. 

Hovedkontor: Lokesvej 15, DK-8230  Åbyhøj, Tlf. +45 8744 2222 · Kontor Øst: Industriholmen 2, DK-2650  Hvidovre, Tlf. +45 3679 3333
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Bygningers energiforbrug
Op mod 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i 
bygninger, hvilket gør bygninger til en af de største energiforbrugere i samfundet.

I Danmark har vi verdens skrappeste 
krav til nye bygningers energiforbrug. 
Det drejer sig bl.a. om krav om energi-
mærkning, eftersyn af oliekedler, ventila-
tion, vinduer mm., der skal medvirke til 
at spare på energien i bygninger til gavn 
for virksomheds- og privatøkonomien, 
klimaet og samfundet generelt. De tek-
nologier og produkter, der er nødven-
dige for at bygge huse, der forbruger 
meget mindre energi end det klassiske 
parcelhus eller kontorbygning, fi ndes og 
benyttes allerede i dag.

Der ligger dog fortsat en stor udfor-
dring i at nedbringe energiforbruget i 
allerede eksisterende bygninger. Det 
årlige nybyggeri i Danmark svarer til 

under 1 pct. af bygningsmassen. Des-
uden er nedrivningen af eksisterende 
bygninger samlet set meget begrænset. 
Det betyder, at langt de fl este bygninger, 
der eksisterer i dag, også vil være i brug 
i 2050, hvorfor det er vigtigt at sikre, at 
de eksisterende bygningers energifor-
brug nedbringes. Energirenoverings-
strategien fra maj 2014 er en vigtig del af 
dette arbejde. Strategien indeholder 21 
initiativer rettet mod de forskellige byg-
ningssegmenter, og der arbejdes bl.a. 
med opgradering af energikravene, høj-
net regelefterlevelse og teknologisk ud-
vikling. Regeringen forventer, at strate-
gien samlet set vil medføre reduktioner 
i nettoenergiforbruget til opvarmning og 

varmt vand på 35 pct. i bygningsmassen 
frem mod 2050 ift. 2011.

Byggebranchen, rådgiverbranchen, 
energibranchen, lejeorganisationer, fi -
nansieringssektoren og bygningsejere 
spiller alle en afgørende rolle for, at der 
i praksis bliver gennemført energireno-
vering af den danske bygningsmasse. I 
forbindelse med arbejdet med energire-
noveringsstrategien har der derfor været 
nedsat et netværk for energirenovering, 
hvor relevante aktører har afgivet kon-
krete forslag til initiativer i strategien. 
Dette arbejde kan du læse mere om på 
Energistyrelsens hjemmeside.
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Halton klarer ventilationen 
i hospitalets krævende rum
Indeklimaløsninger med ventilation til hospitaler leveret som komplette nøglefærdige projekter er et 
hovedmålene med en speciel task force som selskabet har oprettet for at servicere og designe projekter til 
de danske hospitalsbyggerier

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Finske Halton, der er en af verdens stør-
ste leverandører af ventilation og inde-
klimaløsninger med hovedsæde i Hel-
sinki, vil levere komplette løsninger til de 
danske hospitaler. Derfor har selskabet 
oprettet en special-gruppe med stor eks-
pertise inden for ventilering af hospita-
lernes krævende rum.

Denne specielle task force skal være 
spydspids i et fremstød på det danske 
marked. Halton har leveret store og små 
installationer til hospitalerne i udlandet 
i mange år, men ønsker herhjemme at 
blive mere kendt for sine produkter og 
knowhow.

Halton har ikke solgt OP-stuer eller 
laboratorieløsninger i Danmark endnu, 
men har optimeret ydelserne og under-
søgt markedet, så selskabet nu har en 
komplet vifte af ydelser og produkter. 
Den 2. juni lanceredes det nye koncept 
på en 45 minutter online session for 2000 
beslutningstagere.

– Det der er nyt, at vi prøver at seg-
mentere i en specialgruppe, der kan til-
byde en total løsning på hele konceptet 
også som komplette OP-stuer, laborato-
rier, isolationsstuer etc., siger seniorkon-
sulent Flemming Malcho om den intensi-
verede indsats med gruppen. 

– Vi har fået mange forespørgsler fra 
hospitalerne, der hører, at vi er eksperter 
i indeklima i krævende rum og områder 
med et specialiseret behov for ventila-
tion som OP-stuer, laboratorier, senge-
stuer, administrationsbygninger m.m. 

Mange resultater bedre end 
standarderne

Halton leverer mange løsninger til OP-
stuer i udlandet og kan tilbyde danske 

hospitaler komplette løsninger som OP-
stuer med alt udstyr, der ligger ud over 
selve ventilationen. Det gælder fra de 
mere enkle produkter som sugearme, 
borde og operationslamper i en nøgle-
færdig løsning.

– Typisk leverer vi ventilationen, men 
vi kan og vil meget gerne installere en 
komplet OP-stue med alt udstyr i sam-
arbejde med andre leverandører som en 
turnkey løsning til de danske hospitaler, 
siger seniorkonsulent Flemming Malcho 
fra Halton i Danmark.

Vi validerer, at OP-stuen er funktionel 
og måler den igennem for at sikre den 
overholder kravene. Halton har løsnin-
gerne inden for specielle installationer 
som ultrarene omgivelser. Vi kan rense 
luften på den halve tid på en OP-stue, 
hvilket er 50 pct. bedre end dagens stan-
dard.

Halton har samtidig 50 pct. færre 
urenheder i luften vel at mærke målt un-
der operation. Vor målsætning til luftkva-
liteten ligger over standarden. I henhold 
til de gældende standarder har Haltons 
test vist t dette er muligt at opnå et min-
dre antal urenheder i luften i forhold til 
standarden.

Et rent indeklima giver sikkerhed og 
er vigtigt på hospitalerne. Af udstyr har 
Halton til hospitaler som et eksempel på 
innovationen udviklet en speciel rengø-
ringsvenlig kølebaffel med svingfunk-
tion, der er let både at rengøre og ser-
vicere.

Haltons løsninger indenfor labora-
torier omfatter et total koncept, med 
løsninger for den totale installation i de 
krævende omgivelser med fokus lagt på 
sikkerheden, både for rummet og stink-
skabe.

I laboratorier er det afgørende, at smit-
tekim ikke slipper ud.

Tester løsningen inden den 
bygges

Selskabet kan levere alt i ventilation og 
leverer således også ventilation til hospi-
talskøkkener. Allerede på skitsestadiet 
kan Halton demonstrere effekten på 
indeklimaet i et fremtidige projekt virk-
somheden har designet til et hospital:

– Vi har i Finland en komplet operati-
onsstue med 60 kvadratmeter med alle 
komponenter installeret, hvor vi kører 
brugertest og kan simulere en operation. 
Køber man en OP-stue hos os kan man 
komme op i denne stue, der er beman-
det med dummy dukker, og teste. Vi har 
haft hele operationshold deroppe mens 
der blev foretaget målinger, siger han.

Halton har testet indeklimaet med 
forskellige typer af beklædning sammen 
med Karolinska Sjukhuset. Hospitalerne 
kan ved selvsyn se, hvor urent indeluften 
kan blive ved en forkert beklædning, der 
tilfører luften uønskede fibre. Personalet 
får en meget virkelighedstro oplevelse af 
arbejdsmiljøet.

Til test af laboratorier har Halton op-
bygget to modeller i fuld størrelse i Kau-
sala i Finland og ved Paris med alt udstyr, 
så kunden kan få leveret en målerapport 
og på samme måde få fuld sikkerhed for, 
at løsningen virker inden laboratoriet 
bygges.

Halton har leveret stinkskabsløsninger 
i 25 år og er en meget stor leverandør i 
Frankrig, Benelux og Polen til farmaceu-
tiske laboratorier etc., men aldrig mar-
kedsført dem i Norden. 

Assistance fra skitse til fuld drift

Halton hjælper hospitalerne med pro-
jektdesigns, men bistår også med mange 
andre ydelser som CFD-analyser, kom-
missioning og performance-tests, for-
klarer Flemming Malcho. Hospitaler og 
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laboratorier er et ud af flere markedsseg-
menter for gruppen.

Koncernen har især specialiseret sig i 
highclass offices, bygninger der certifi-
ceres efter særlige bygningsstandarder 
og renrumsløsninger. Virksomheden er 
kendt for at været meget innovativ og 
har specialiseret i kundeløsninger.

Den er bredt anerkendt for at levere 
en høj kvalitet produkter og løsninger

Let og uproblematisk brug

Seppo Halttunen er erhvervsmanden, 
der startede selskabet op i 1969 og 
Mikka Halttunen har overtaget firmaet 
efter sin far og driver Halton som en fa-
miliejet virksomhedsgruppe, men sel-
skabet er sidenhen blevet en af verdens 
største leverandører af ventilation og 
indeklimaløsninger med rundt regnet 
1600 medarbejdere i en række lande.

I Danmark er Halton repræsenteret i 
Tåstrup og Hørning, mens gruppen pro-
ducerer på 16 lokaliteter rundt om i ver-
den og har lige åbnet virksomhed i Brasi-
lien. Den største produktion finder sted i 
Finland og Frankrig og gruppen omsæt-
ter for omkring 190 mio. euro årligt.

– Halton har især bygget forretnings-
områder op, hvor der kræves noget eks-
tra og lagt hele sin ingeniørfaglige viden 
ind i luft og energi som hospitalerne med 
deres OP-stuer, laboratorier, isolations-
stuer og andre kritiske rum, men leverer 
også brand -og røgsikring samt alminde-
lig ventilation og hygiejnekomponenter 
til patientrum.

Selskabet har arbejdet tæt sammen 
med hospitalerne i mange år. På Nye Ka-
rolinska i Stockholm har virksomheden 
leveret både LAF og TAF ventilation til 
hospitalets i alt 32 OP-stuer plus et utal af 
tilhørende komponenter.

Selskabet er kendt for energioptime-
rede, driftsikre løsninger og en høj kom-
fort både for personale og patienterne 
samt for at levere løsninger der giver 
ultraren luft. Høj sikkerhed, effektivitet 
og velvære for brugerne er kerneværdier 
for den finske koncern.

Det skal være rart og let og uproble-
matisk at betjene og bruge udstyret. Det 
var målsætningen da selskabet i sin tid 
gik i gang med at udvikle produkter og 
løsninger, og målsætningen er stadig et 
mantra. OP-stuerne skal være hygiejni-

ske og komfortable for både patienter, 
læger og sygeplejersker.

En holdning der udmøntes i mottoet 
“Enabling Wellbeing”.

www.hospitaldrift.dk
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Strømpeforinger redder 
hospitalers ventilation og 
indeklima
Markante besparelser, mindre gener samt optimering af indeklima og energiforbrug – utætte ventilationsrør 
på de danske hospitaler er udbredt, men nye standarder og teknologi betyder, at det er nemt at forny de 
udslidte og hullede ventilationsrør, så de bliver som nye. Det har man bl.a. gjort på Middelfart Sygehus i 
forbindelse med en ombygning af hospitalet.

– De nye muligheder for strømpeforing 
af samlede ventilationssystemer på ek-
sempelvis hospitaler, betyder, at når ven-
tilationskanaler bliver utætte og skal re-
noveres, så vil det i mange tilfælde blive 
billigere, og der vil opstå markant mindre 
gener for personale og patienter, da det 
nu er muligt at forny hele ventilationssy-
stemet uden omfattende nedbrydning af 
vægge, gulve, installationer mm., siger 
Henrik Kjær fra Aarsleff Rørteknik, der er 
førende inden for strømpeforinger.

Renovering uden gener og 
driftstop

Henrik Kjær peger især på, at mange ka-
naler sidder indbygget eller gemt under 

loftet og derfor er svære at komme til. 
Dette har tidligere ført til mange gener, 
en længere ombygningstid og i mange 
tilfælde også en dyrere løsning end 
strømpeforing.

– En stor del af ventilationssystemer 
på hospitaler ligger typisk skjult, men 
dem kan vi nu renovere med strømpefo-
ringer. De steder hvor ventilationsrørene 
er synlige og let tilgængelige, vil vi som 
udgangspunkt skifte til nye rør, forklarer 
Henrik Kjær.

Middelfart Sygehus strømpeforer

Aarsleff Rørteknik har bl.a. i forbindelse 
med en større ombygning på Middelfart 
Sygehus fornyet en række nedslidte og 

hullede ventilationskanaler, der stod ind-
murede. Med strømpeforingsteknikken 
undgik Middelfar Sygehus, at vægge og 
installationer skulle rives ned til stor gene 
for patienter og personale.

– Med strømpeforingsteknikken, hvor 
en imprægneret polyesterfilt krænges 
ind i nedslidte ventilationsrør og efterføl-
gende hærdes ud, har vi tætnet og for-
stærket de eksisterende ventilationsrør 
på Middelfar Sygehus, så de har styrke 
som nye, forklarer Henrik Kjær.

Nye standarder for tæthed

Ifølge Henrik Kjær, så er de fleste ældre 
ventilationskanaler udført i enten i zink, 
stål eller asbestholdige materialer med 
mange samlinger, som gør, at de med 
alderen nemt bliver utætte. Med strøm-
peforingsteknikken er renoverede venti-
lationssystemer hermetisk lukkede.

– Med megen fokus på hospitalernes 
driftsomkostninger og indeklima leverer 
vi en løsning, som tilgodeser begge dele. 
Tætte kanaler betyder mere effektive 
ventilationssystemer og dermed lavere 
driftsomkostninger. Indblæsningsluften 
kan samtidig dokumenteres at overholde 
alle hygiejnemæssige krav, siger Henrik 
Kjær.

Henrik Kjær peger bl.a. på, at ven-
tilationen udgør en meget stor del af 
energiforbruget på hospitalerne. Et ven-
tilationsanlæg der fungerer korrekt sikrer 
ikke blot et lavere energiforbrug, men 
også det bedste indeklima og komfort 
for både personale og patienter.
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Overvågnings 
expert

Energiventilen
Energiventilen er fremtidens 
løsning. Den giver dig det fulde 
overblik over, hvordan energien 
udnyttes i din vandkreds.

Som den eneste ventil på 
markedet tilbyder Energiventilen 

desuden en 13 måneders datalog 
af alle energidata.

Derfor får du helt unikke mulig
heder for at  optimere driften, følge 
energiforbruget og  over våge 
kredsens  tilstand. 

Bestil vores brochure på 
www.belimo.dk eller 8652 4400

64257_Belimo_ANN_energiventil_180x128,5mm.indd   1 29/04/15   09.33

Læs tidligere 
udgivelser på

hospitaldrift.dk
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Opfylder højeste krav

Aarsleff Rørteknik har fået testet og god-
kendt deres strømpeforingssystem som 
overholder krav til indblæsningskanaler. 
Miljølaboratoriet DHI har via toksikolo-
gisk måling i strømpeforede ventilations-
rør konstateret, at der ikke er sundheds-
mæssig fare for indemiljøet ved brug af 
Aarsleff Strømpeforinger.

– Med denne sundhedsmæssige god-
kendelse har vi manet al tvivl om sund-
hedsfare til jorden, og der har derfor 
åbnet sig en række nye muligheder for 
nemmere og økonomisk fordelagtige 
løsninger i forbindelse med fornyelse af 
udtjente ventilationssystemer på hospi-
taler, industribygninger m.fl ., forklarer 
Henrik Kjær.

Muligt at strømpefore hele 
ventilationssystemer

Indtil for nylig har det primært været mu-
ligt at strømpefore ventilationskanaler til 

eksempelvis naturlige aftræk og venti-
lationskanaler til udblæsning, men med 
den nye godkendelse er det muligt for 
Aarsleff Rørteknik at strømpefore hele 
ventilationssystemer, forklarer Henrik 
Kjær.

Henrik Kjær understreger, at der på 
hospitaler stilles ekstraordinært høje krav 
til indeklimaet, så personale og tekniske 
systemer altid fungerer optimalt. Læger, 
sygeplejersker og andet personale skal 
være klar til at redde liv, og det kræver 
optimale betingelser.

Højteknologiske strømpeforinger

Det er Aarsleffs kendte renoverings-
teknik, der i fl ere end 40 år har været 
benyttet i kloakledninger, der nu også 
er tilpasset renovering af ventilationska-
naler. Aarsleff Rørteknik fremstiller selv 
alle strømper på egen fabrik i Hasselager 
ved Aarhus. Strømpeforingerne udføres 
ved hjælp af mobile og specialbyggede 
anlæg ude på selve arbejdsstedet.

– Vores biler er indrettet som små fa-
brikker udstyret med sidste nye tekno-
logi, hvor vi kan udføre meget af arbej-
det. Det er også med til at samarbejdet 
med vores kunder bliver mere smidigt og 
fl eksibelt, forklarer Henrik Kjær.

En Aarsleff Strømpeforing er testet 
hos Teknologisk Institut og har en for-
ventet levetid på op til 100 år.
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Der er en helt ny ventilationsuddannelse 
og en række andre nyheder på Teknologisk 
Instituts kursusprogram for efteråret 2015
Interessen omkring energieffektivisering i forbindelse med bygninger og tekniske anlæg er større end 
nogen sinde. Teknologisk Institut, som er Danmarks største udbyder af kurser og konferencer, leverer bl.a. 
kompetenceudvikling til mere end 75 af Danmarks største virksomheder og udvider i dette efterår bl.a. 
med en helt ny ventilationsuddannelse

Hvert halvår tilbyder Teknologisk Insti-
tut mere end 100 forskellige kursustit-
ler med et bredt sortiment af emner på 
energiområdet – både i forbindelse med 
drift, vedligehold og opbygning. Og der 
er noget for ethvert behov, når vi taler om 
energi, energioptimering, rationel brug 
af energi, vedvarende energi, opvarm-
ning, køling, ventilation og energivejled-
ning. Instituttet tilbyder også kurser, som 
udvikles til at dække helt individuelle 
uddannelsesbehov – både som private 
firmakurser og åbne arrangementer.

Ny fleksibel 
ventilationsuddannelse

En serie kompetencegivende ventilati-
onskurser, der dækker ventilation i alle 
bygningstyper – fra boliger over skoler 
til kontorejendomme, industribygninger 
og hospitaler – er med i Teknologisk In-

stituts efterårsprogram. Efter en grund-
læggende indføring i ventilationsteknik 
tager kurserne udgangspunkt i konkrete 
ventilationsanlæg i diverse bygningsty-
per. Her fokuserer man på de områder, 
hvor erfaringen siger, at det ofte går 
galt. Man får som kursist en drejebog 
for det samlede forløb – samt konkrete 
redskaber til løsning af opgaverne inden 
for kursistens eget fagområde. Samtidig 
præsenteres helt nye løsninger og forsk-
ningsresultater, så de hurtigere vinder 
terræn i de praktiske løsninger.

Energi og mennesker

Teknologisk Institut introducerer en 
række andre nye kurser i dette efterår. 
Det er bl.a. kurset ”Tænk mennesker ind 
i energien”, hvor Instituttets energian-
tropologer bl.a. lærer deltagerne om de 
menneskelige drivkræfter og hvad der 

påvirker vores adfærd som energiforbru-
gere. Deltagerne bliver således bedre ru-
stede til at arbejde med energiprojekter.

Elektronik og software

En nyhed er også kurset ”Elektronik- og 
softwareudvikling”, som er designet 
specielt til elektronik- og CTS-fagfolk, 
elektrikere, installatører og softwareud-
viklere. Her får man en opsummering af 
grundlæggende elektronik og interfaces 
samt et bredt kendskab til Raspberry 
Pi og Linux med sigte på udvikling af 
egne prototyper. Under kurset benyttes 
Raspberry Pi som udviklingscomputer, 
der udleveres til kursisten efter kurset.

Energivejleder

Det ligger et stort energisparepotentiale 
i den eksisterende bygningsmasse. Det 
er det potentiale, Teknologisk Institut 
har sat fokus på i forbindelse med ener-
givejlederuddannelsen, som omkring 
3.000 personer har gennemført. Med 
energivejlederuddannelsen vil man som 
håndværker have den relevante energi-
faglige efteruddannelse, der er med til at 
blive kvalificeret til Energistyrelsens ud-
dannelse som BedreBolig-rådgiver. Men 
selv om man ikke selv tager Energistyrel-
sens uddannelse til BedreBolig-rådgiver 
vil man givet som energivejleder få en 
fremtrædende plads i forbindelse med 
BedreBolig-rådgivernes valg af hånd-
værkere.

Måleteknik

Teknologisk Instituts kurser inden for ka-
librering og måleteknik spænder fra højt 
specialiserede og avancerede emner 
inden for snævre, specifikke områder til 

Kurser inden for køleteknik er også et af Teknologisk Instituts specialer. Her kan både få de 
grundliggende kompetencer og den højt specialiserede viden. Fortsættes side 28



Gulve på hospitaler udsættes hver dag for kraftig 
belastning. Rengøring, komfort og holdbarhed er 
altid i fokus. Klik ind og kig på de mest hygiejniske 
og bæredygtige gulve til hospitaler:  
www.nora.com/dk

UmUligt. Det sagDe alle.  
Bortset fra os.  
og vi havDe ret.
vi finDer ikke Bare løsninger for vore kUnDer,  
men sammen meD Dem.
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VENTILATION

brede kurser med fokus på basale me-
trologiske værktøjer. Der er eksempel-
vis kurser inden for temperaturmåling, 
måleusikkerhed og kommunikation mel-
lem måleudstyr, men man finder også i 
kursusprogrammet en lang række andre 
kurser med fokus på forskellige metrolo-
giområder, teknikker, metoder og spe-
cialemner.

De specielt designede kurser og 
uddannelser

Teknologisk Institut leverer kurser og 
uddannelsesforløb specielt designet til 
aktuelle behov. Kurserne kan være af 
teoretisk eller praktisk karakter – eller 
en kombination af begge dele. Institut-
tet kan også arrangere workshops, hvor 
eksempelvis teorien afprøves i praksis 
direkte i kundens virksomhed. Desuden 
tilbyder Teknologisk Institut at hjælpe til 
med at sammensætte uddannelseshold 
ud fra forskellige parametre, eksempel-
vis deltagernes forhåndsviden, så hol-
dene bliver optimalt fungerende. Der 
er stort set ingen begrænsninger for ud-
dannelsesforløb, emner, varighed, tids-
punkter og målgruppe.

Teknologisk Institut er Dan-
marks største udbyder af kurser 
og konferencer og leverer bl.a. 
kompetenceudvikling til mere end 
75 af Danmarks største virksom-
heder – og så har kunderne kåret 
Teknologisk Institut som Danmarks 
bedste kursusudbyder 14 gange i 
den store årlige undersøgelse af 
det danske kursusmarked. 

Læs mere om kurserne på energi-
området på www.teknologisk.dk/
kurser

Faciliteterne i laboratorierne anven-
des i forbindelse med kurserne. Her 

er eksempelvis et af laboratorierne 
på ventilationsområdet.

På Teknologisk Instituts kurser er der fokus både på anvendelse og kalibrering mv. af labo-
ratorieudstyret samt på effektiviteten af ventilationen – og dermed indeklimaet og arbejds-
miljøet – i laboratorierne.
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DAMPA klimalofter 
regulerer effektivt varme 
og kølighed
Fremtidens fleksible og effektive måde at varme og køle på for at skabe et ideelt indeklima er kølelofter 
der kræver et minimalt energiforbrug. DAMPA® Klimalofter opfylder de skærpede energikrav som er en 
forudsætning i bygningsreglementet og EU lovgivningen fra 2020

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Der er så mange fordele ved DAMPA® 
Klimalofter, at man må undre sig over, at 
de ikke for længst er blevet langt mere 
udbredte i Danmark. Klimalofter er me-
get anvendte i udlandet, så den logiske 
forklaring kan være, at andre danske tra-
ditioner har overskygget dem.

Klimalofter sikrer både et godt inde-
klima, sparer energi, og man undgår 
radiatorer samt andre generende instal-
lationer gennem etageadskillelsen. De 
modulopbyggede klimalofter tilbyder 
større fleksibilitet og driftssikkerhed end 
de større, mere sårbare installationer 
som gulvvarme.

Klimalofter er dyrest i indkøb og in-
stallation, men billigst i drift. De giver 
et ideelt indeklima og man opdager 
ikke om det er koldt eller varmt uden-
for. Med DAMPA® Klimalofter ligger 
varme- og kølekilden integreret i selve 
loftspladen, så loftet fungerer som et 
varme/køleloft.

Når det er for varmt, køler loftet som 
et køleskab, og når det varmer sker det 
ved strålevarme, der varmer de personer 
som opholder sig nedenunder og ikke 
rumluften og inventaret. Varmen er der-
for uafhængig af loftshøjden og opfylder 
alle energikrav i BR 2020.

Distriktschef Torben Rützou fra 
DAMPA® siger:

Mange spørger, hvad nu hvis der går 
hul på systemet? Får vi så vand i hovedet 
eller ned i elinstallationerne? Svaret er, at 
en utæthed blot vil fremkalde dryp, og 
så lukker man helt enkelt for den enkelte 
unit. Resten af loftet virker fortsat og når 

Med DAMPA® Klimalofter ligger 
varme- og kølekilden integreret i 
selve loftspladen og bidrager til lavt 
energiforbrug og optimalt indeklima, 
som her i receptionen hos Sund & 
Bælt Holding A/S i København.



A MATTER OF LIFE

MediUnit
MediUnit er et stilrent højkvalitets 
medicinsk gasudtag som gør det 
enkelt for dig som bruger.

Din komplette leverandør af medicinsk gasudstyr

John Riber
Sales Manager
Denmark and Norway 
Telephone: +4520746017
john.riber@gcegroup.com

GCE Norden AB
Källvattengatan 9, Box 21044  
SE-200 21 Malmö, Sweden  
Telephone: +46 (0) 40 38 83 00 
www.gcegroup.com

KONTAKT

Commissioning –  
Byg rigtigt første gang
Vil du vide hvordan? Så kan du  
kontakte Jesper Tanggaard på   
9137 7027, jpt@grontmij.dk eller
Jens Johansen på 2723 6304,  
jnj@grontmij.dk
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den pågældende plade med røret er ud-
skiftet, har man løst problemet.

DAMPA® Klimaloft er udført som et 
hygiejnisk loft i stål som indebærer, at 
der ikke er ekstra omkostninger til ren-
gøring.

DAMPA® har i årevis eksporteret mil-
lioner af kvadratmetre klimalofter til Mel-
lemeuropa, så systemet er slet ikke nyt i 
andre lande – det er det kun i Danmark, 
understreger han.

Fremtidens system

– Vore forventninger er, at dette er 
fremtiden, det er der slet ingen diskus-
sion om. Der er intet andet valg, da det 
energimæssigt bliver for dyrt at anvende 
andre kendte energikilder i nybyggerier 
som gulvvarme og radiatorer, der ikke 
opfylder de skærpede byggeregulativer 
fra i år 2020.

Vi har leveret klimalofter til prøvestuer 

Varme- og kølekilden ligger integreret i 
selve loftspladen, så loftet fungerer som et 
varme/køleloft.

En af fordelene ved et klimaloft er den 
nemme tilgang til installa tionerne, når der 
skal udføres eftersyn.

på Viborg Regionshospital og er med i 
konkurrencen om den totale leverance til 
supersygehuset i Gødstrup. Mange dan-
ske typiske kontorprojekter i den private 
sektor er udført med disse lofter.

DAMPA® har produceret klimalofter 
til en række lande i mange år, men de 
første danske installationer blev først le-
veret for omkring et par år siden.

– I den private sektor har Mærsk haft 
klimalofter siden 1972. Vi har produce-
ret klimalofter i mange år, men ikke brugt 
dem i Danmark. Apples nye center får 
Klimalofter ligesom mange nybyggerier. 
Det gælder blandt andet Sund & Bælt 
Holdings hovedkontor i København.

Virksomheden har fået installeret 
DAMPA® Klimalofter i receptionen, som 
i drift er væsentligt billigere end et nor-
malt ventilationsanlæg med køl og tradi-
tionelle varmekilder, påpeger DAMPA® . 
Et heldækkende køleloft kan tilsluttes et 
change over anlæg, der kan bruges efter 
behov både til køl og opvarmning.

Københavns Lufthavne i Kastrup har 
med et meget lavt energiforbrug sikret 
et optimalt indeklima i overvågnings-
centralen, som er blevet renoveret med 
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Oplev OpenBIM Studio på årets FSTA-konference

Som deltager på årets FSTA-konference har du mulighed for at 
opleve fuld skala versioner af hospitals- og 

supersygehusprojekter lang tid inden, de er færdige. 
BIM Equity inviterer dig på en tur i OpenBIM Studio - et nyt BIM Equity inviterer dig på en tur i OpenBIM Studio - et nyt 

BIM-baseret værktøj til brugerinddragelse og kvalitetssikring af 
sundhedsbyggerier.

Vi er der alle dage fra d. 7. - 9. oktober.
Alt det kræver er 3D-briller – dem sørger vi naturligvis for!

Reserver tid
og oplev dit

byggeprojekt i
OpenBIM Studio

BIM Equity A/S · Strandlodsvej 6B, 3. sal · DK-2300 København S · +45 70 220 520
info@openbimstudio.dk - www.bimequity.dk
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DAMPA® Klimalofter for at forbedre in-
deklimaet for medarbejderne. DAMPA® 
forhandler nu med Glostrup Hospital om 
klimalofter i nogle prøverum.

Alle byggerier har en vis kvote energi 
de må bruge til lys, varme etc. EU har op-
sat regler for, hvor meget energi en byg-
ning må forbruge. DAMPA® Klimalof-
ter er med til at finde de vise sten og få 
energiregnskabet til at hænge ordentligt 
sammen.

Fleksibilitet og høj hygiejne

DAMPA® producerer sine klimalofter på 
Fyn med units fremstillet i Tyskland, da 
markedet endnu ikke er stort nok til at 
starte en dansk produktion. Der er ingen 
tvivl om, at klimalofter står foran et stort 
gennembrud. En stor del af lofterne i er-
hvervslivet vil blive klimalofter for at nå 
den ønskede energireduktion.

– Energiforbruget til lys, varme og 
ventilation skal ned er alle enige om. Det 
ideelle scenarie er, at arkitekter og råd-
givere indtænker klimalofterne helt fra 
spæd projektstart, så der kan designes 
de bedste løsninger hele vejen igennem 

og sikres et sundt, behageligt indeklima 
i hospitalerne samtidig med at man får 
energibesparelser, påpeger Torben Rüt-
zou.

Klimalofter fungerer med strålevarme, 
hvor man varmer vand op og fører det 
gennem kobberrør i loftspladerne. Strå-
levarme varmer personerne nedenunder 
ligesom en elektrisk terassevarmer en 
kølig sommeraften, så indeklimaet op-
leves behageligt, mens der ikke bruges 
energi på at opvarme rumluft og inven-
tar. Vandet hentes fra en central i kælde-
ren.

På et hospital eller et kontorlandskab 
med store glaspartier kan klimalofter 
give en hidtil uset komfort, da dele af 
loftet kan køle og andre dele varme 
samtidig. Medarbejdere der sidder ved 
vinduerne har måske brug for kølighed, 
mens andre i samme rum har behov for 
varme.

Køle og varmeslanger er integreret 
i loftpladerne sammen med belysning 
og andre installationer. Det sparer lofts-
højde og giver et stilrent design uden 
gennemføringer. De enkelte plader i 
et klimaloft kan let demonteres, hvilket 

sikrer let adgang til installationer og stor 
fleksibilitet, når lokaler skal ændres.

De kompakte klimalofter udmærker 
sig ved en præcis temperaturstyring af 
indeklimaet. Det gør dem meget vel-
egnede også til opsætning i datalokaler 
som serverrum eller lokaler til overvåg-
ning med følsomt elektronisk udstyr.

På hospitalerne kommer klimalofterne 
til deres fulde ret, mener Torben Rüt-
zou. Lofterne installeres i serier på seks-
ni units, der individuelt kan indstilles til 
at varme eller køle, så patienternes og 
medarbejderes individuelle behov kan 
opfyldes samtidig.

Lofterne reducerer luftcirkulationen 
i forhold til traditionel ventilation med 
kendte varmekilder og dermed smitte-
spredningen. Konstruktionen er robust, 
da DAMPA® Klimalofter er designet til 
at kunne klare at blive demonteret og 
rengjort en gang om ugen uden at lide 
overlast, men da lofterne er udført i lake-
rede hygiejniske stålplader, er behovet 
for rengøring er minimalt.
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Med energiøkonomiske briller ser 
vi på køleanlæg, varmepumper og 
varmegenvinding

65˚ C

AF SVEND MADSEN OG JONAS LASSEN, 

JOHNSON CONTROLS KØLETEKNIK

Fokus på energioptimering af køleanlæg 
og muligheder for varmegenvinding. 
Ved at bruge energistyrelsens metode 
og vejledning ”tjeklisten til eksisterende 
køleanlæg” kan man komme godt igang 
med indbygning af varmepumper i sit ek-
sisterende køleanlæg.

På hospitaler er rammerne for ener-
gioptimering og varmegenvinding mere 
”fordelagtige” end i mange øvrige er-
hverv, fordi der er brug for køl og varme.

En stor del af køleenergien på hospita-
ler fordeles i en kølekredse med tempe-
ratursæt på f.eks 7/12⁰C.

Metode

Med udgangspunkt i et 7/12⁰C anlæg og 
energistyrelsens folder ”få styr på kølin-
gen” ser vi her på, hvilke muligheder der 
er for energioptimering i køleanlæg på 
hospitaler.

Metoden som er visualiseret i fi gur 1 
”løget”, viser de 6 fokusområder.

Behov

På hospitaler er der behov for køl til 
komfort, Laboratorier, Operations stuer, 
Scannere, Røngten udstyr, Dataudstyr, 
køkkener, affugtning mm.

1.  Bruges der for meget køl?
 a. Kan kølebelastning minimeres
  i.  Fx for lavt temperatursætpunkt 

på kølenhed i forhold til behov
  ii.  Er der udstyr der kan stoppes 

udenfor normal arbejdstid
 b. Energimord
  i.  Fx ventilation med varmekreds 

hvor der køles og varmes samti-
dig

Det er nødvendigt at have fokus på sty-
ringsstrategier og regulering ved æn-
dring i kølebelastning.

Proces

Der er forskellige processer, som kan an-
vendes til at dække kølebehovet. Frikø-
ling kan dække en stor del af kølingen i 
de kolde måneder og om natten. Varme-
pumper kan dække det kølebehov som 
modsvares af aktuelt varmebehov.

1. Hvordan køler vi
 a. Frikøling COP = 25-30
 b. Grundvandskøling COP = 40-50
c. Varmepumpe COP = ca. 4
d. Almindelig køling COP = ca. 2,5-6

2.  Hvad er kølebehovet og hvordan 
dækkes det

 a. Over året
 b. I løbet af ugen
 c.  Over 24 timer

Kølemidlernes egenskaber har betyd-
ning for energiforbruget. Til hvert kø-
lemiddel designes forskellige typer af 
kompressorer fra de enkelte fabrikanter 
og det kan være vanskeligt at gennem-
skue, hvordan den bedste sammenlig-
ning laves. Det afhænger meget af hvil-
ken kapacitet og temperatur man har 
brug for.
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3. Hvilket kølemiddel anvendes
 a. Ammoniak  COP = 4,01
 b. R123a COP = 3,81
 c. Propan  COP = 3,62
 d. R410a COP = 3,60
 e. R407c COP = 3,58

Ovenstående værdier er beregnet i Pack-
Calkulation med samme belastning over 
året, samme fordamper og, kondensator, 
mens kompressorerne er forskellige. 
Fremløbstemperatur er 4⁰C.

4. Varmegenvinding
 a. Varmepumpe ca. 125 % af 
   kølebehov
 b.  Overhedningsfjerner ca. 10 % af 

køleydelse (høj temperatur, brugs-
vand)

 c.  Oliekøling skruekompressorer ca. 
10 % af køleydelse (høj temperatur, 
brugsvand)

Det gælder om at have de optimale pro-
cesser til det aktuelle behov. Frikøling er 

EKSEMPEL

Hospitaler i Danmark har et samlet elforbrug på ca. 480.000 MWh hvoraf 5% anslåes at bruges til køling. Samlet varmefor-
brug ca. 850.000 MWh. Gennemsnitlig COP anslåes til 5 idet frikøling udgør en relativ stor del af kølingen. For varmepumpe-
drift sættes en COP til 3,5. Varmepris 500 kr/MWh, Elpris 900 kr/MWh til køling og 1.100 kr/MWh til varmepumpe. Energi-
tilskud fra energiselskab 400 kr/MWh

Elforbrug til køling  = 480.000 x 5% = 24.000 MWh
Derved anslås det samlede kølebehov til  = 24.000 MWh x 5 (COP) = 120.000 MWh
Elomkostninger hertil (ren proces?) = 24.000 x 900 kr/MWh = 21.600.000 kr/år

COP ved varmepumpe 3,5 giver et nyt elforbrug på  = 120.000 / 3,5 = 34.200 MWh
Ny el pris for el ved 1.100 kr/MWh el = 34.200 x 1.100 = 37.762.000 kr/år
Ekstra omkostning til el = 37.762.000 – 21.600.000 = 16.100.000 kr/år
Varmeydelse med varmepumpe = 120.000 + 34.200 = 154.200 MWh
Energibesparelse = 154.200 – (34.200–24.000) = 144.000 MWh
Rumvarmebidrag 61,6 kr/GJ beregent ud fra 100% proces = 11.400.000 kr/år
Værdi af varme fra varmepumpe  = 154.200 x 500 – 11.400.000 = 65.600.000 kr/år
Besparelse i udgift = 65.600.000 – 16.100.000 = 49.500.000 kr/år 
Med simpel tilbagebetalingstid på 5 år og 400 kr/MWh 
fra energiselskaberne i tilskud kan der investeres = 49.500.000 x 5 + 400 x 144.000 = 305.100.000 kr. 

Kilder: Danske Regioner 6-2-13, Region Hovedstaden

Fig. 1. I forhold til at opnå energibesparelser skal løget vise, at de 
største besparelser opnåes ved at fokusere på de inderste områder 
først.

oplagt og meget udbredt. Varmegenvin-
ding er der ikke ret meget af endnu, men 
potentialet er til at få øje på.

Varmegenvinding

På hospitaler er rammerne for varmegen-
vinding ”fordelagtigt” i forhold til mange 
øvrige erhverv fordi der er brug for af køl 
og varme på samme tid.
Se eksempel.

Anlæg

Har anlægget et design som svarer til op-
gaven
1. Er anlæg egnet til at dække behovet
 a. Grænser for temperaturer
  i. Fordamper temperatur
  ii. Kondensator temperatur

2. Anlægs bestykning og opbygning
 a. til dækning af dellast og fuldlast
  i. Frikøling
  ii. Varmepumpe
  iii. Ect...

3.  Udstyrets kapacitet i forhold til beho-
vet

 a.  Kompressorer – frikøler – varme-
pumpe

 b. Kølefl ader – fordampere
  i.  Temperaturforskel mellem me-

die og kølemiddel
 c. Varmefl ader – kondensatorer
  i.  Temperaturforskel mellem me-

die og kølemiddel



● 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.dkEXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

Webbaseret 
sikkerhedsbelysning
spar penge på sikkerhedsbelysning ved 
at vælge den rigtige løsning.

Der kan spares mange drifts kroner, da det er 
centralanlægget som overtager det ugentlige 
eftersyn.

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, 
hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan 
vises.

EXIT ZONE ApS   |   Lysbjergvej 6   |   6500 Vojens
Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.dk
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 d. Buffertank
 e. Pumper
 f. Elmotorer, frekvensomformere
  i. Størrelse
  ii. Energiklasse

4. Optimering af kølekredsen
 a. Temperatur forhold
 b. Vandflow
 c. Buffertank

Styring

1. Styringens opbygning og funktion
 a. Registrering og visning
  i. Temperaturer
  ii. Flow
  iii. Elforbrug
  iv. Kølebehov
  v. Tryk

Drift og vedligehold

1. Kvalitet af udstyr
 a.  Hvordan er udstyrets design til op-

gaven

2.  Kvalitet på brine/ er det den rigtige 
valg af brine til opgaven

 a. Begroning af vekslere

3.  Det rigtige valg af kølemidler

En væsentlig post til vedligeholdelse kan 
være lækage af kølemidler. Priser på kø-
lemidler forsøges at afspejle deres GWP 
værdi, hvilket betyder at kølemidler, som 
vurderes at belaste klodens opvarmning 
beskattes forholdsvist derefter.

Der er endvidere lagt op til regler om, at 
der oftere skal udføres lækagetjek af ser-
vice firma på køleanlæg med kølemidler 
med høj GWP.

God ”husholdning”

Brugere af udstyr er instrueret energirig-
tig adfærd og betjening.

Kilder

http://sparenergi.dk/offentlig-og-erhverv/pro-
duktion/proceskoeling

Refrigerant GWP Listepris Afgift, kr Samlet pris pr kg.

R-717 0 30 0 30

R-290 3,3 351 0 351

R-600a 4 150 0 150

R-404A 3920 919 588 1507

R-410A 1920 804 313 1117

R-134a 1430 540 215 755



Bæredygtighed 
og skønhed

DLW Flooring, Naverland 8, 2600 Glostrup. T: 44910036. E: service_denmark@armstrong.com www.dlw.dk

DLW FLOORING – leverandør af bæredygtige hospitalsgulve
DLW hospitalsgulve opfylder de mange krav om bæredygtighed, 
design, drift og vedligeholdelse, som stilles til gulvbelægninger på 
nye danske hospitaler.

Besøg os på FSTA’s årsmøde 7.- 9. oktober, Hotel Comwell, Kolding
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ENERGIOPTIMERING

Nedsæt energiforbruget 
med 20-85%
Vi har med mere end 35 års erfaring på det Danske marked for belysning og stor erfaring i at optimere 
belysningen i alle arbejdsområder.

AF ADM. DIR. CARSTEN LARSEN

Erfaringsmæssigt er der meget store be-
sparelser at hente for vores landsdæk-
kende net af 17 konsulenter der hurtigt 
kan få øje på de mange besparelsesmu-
ligheder blot ved en gennemgang af lo-
kalerne.

Vi ved at energiforbruget til belysning 
på de danske hospitaler er på ca.20 % af 
det samlede elforbrug og ved at gennem-
føre besparelser her, er der derfor meget 
store økonomiske fordele at hente i rela-
tion til at nedbringe energiforbruget.

Når vi laver energi tjek ser vi både på 
de lette muligheder med blot at skifte 
lyskilderne til mere energivenlige typer 
og analyserer også på muligheden for 
mere projektorienteret løsninger hvor 
armaturerne også skiftes, hvis det er det 
økonomisk mest rentable.

Udskiftning af lyskilder til mere ener-
gibesparende typer er et stort område 
der kræver ekspertise og erfaring samt 
kendskab til de muligheder der er på 
markedet, da udviklingen går rivende 
hurtigt de seneste år. Det er muligt at 
hente besparelser på 20-80 % af energi 
forbruget blot ved at udskifte lyskilderne 

til mere energivenlige lyskilder mange 
steder på hospitalerne.

Rådgivning

Det der er afgørende, er at man får en 
professionel rådgivning og konsulent til 
at analysere hvert enkelt rum/lokale for 
at sikre at det er den rigtige løsning der 
bliver foreslået. Når analysen er lavet, 
kan man opstille forskellige løsningsfor-
slag alt efter hvad kunden ønsker.

Grunden til det er vigtigt med en 
professionel rådgivning er at de lyskil-
der der udskiftes til og opsættes i ek-
sisterende armaturer, giver en bestemt 
mængde lys i et bestemt område og 
med de nye lyskildetyper er det ikke al-
tid man får det samme billede og effekt 
af belysningen. Indvirkningen på lysfor-
delingen og regelmæssigheden i lysan-
lægget samt kvalitet og farvegengivel-
sen er også vigtig. Her skal blot nævnes 
en ukritisk udskiftning af lysrør til LED 
rør kan vær farlig og forkert mange 
steder, men godt andre steder alt efter 
hvilke forhold der gør sig gældende. 
Derfor er det altafgørende at man får en 
professionel rådgivning af erfarne råd-
givere og firmaer.

Brugssituationen er også afgørende 
for valg af ny lyskilde. Er det et område 
med mange tænd sluk som toiletter eller 
er lyset tændt i lang tid af gangen som 
på mange gangarealerne. Så er det vidt 
forskellige lyskilder der anbefales for at 
sikre den mest optimale drift. Det kan 
blive meget dyrt ikke at få den rigtige 
rådgivning på opgaven,da hver enkelt lo-
kale skal behandles individuelt da der er 
så mange parametre der skal annalyseres 
for at få den rigtige løsning.

Vi har gennemført mange konkrete 
projekter over de seneste år og kan ek-
sempelvis nævne Holbæk Sygehus hvor 
vi har lavet mange optimeringer både 
med LED armaturer og T5 armaturer der 
både sikrede en stor energimæssig be-
sparelse og en væsentlig forbedring af 
lyskvaliteten som også er en vigtig para-
meter ved energioptimeringer.

I kan se et udpluk af de mange projek-
ter på vores hjemmeside under informa-
tion, projektafdelingen, projekter 
www.hojagerbelysning.dk

Højager Belysning A/S er udstiller på FSTA’s årskonference i Kolding d. 7-9 oktober hvor vi fremviser de nyeste produkter 
indenfor hospitalsbelysning fra Philips, Derungs Licht, og mange andre producenter.

Se de nyeste undersøgelseslamper fra Derungs Licht på standen og få en snak med markedschefen der også vil være til 
stede på standen. www.derungslicht.com

Her kan man aftale et belysnings tjek og få de seneste opdateringer på den udvikling der hele tiden foregår indenfor hospi-
talsbelysning på verdensmarked.

Kom og få en uformel snak med Højager Belysnings A/S professionelle rådgivere. Vi glæder os til at se Jer.
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PATIENTSIKKERHED

Nye metoder får 
patienterne væk fra gangene
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og Trygfonden har iværksat projektet SIKKERT 
PATIENTFLOW. 

Ved hjælp af metoder fra amerikanske 
hospitaler reducerer 12 akutsygehuse i 
projekt Sikkert Patientflow problemerne 
med overbelægning og patienter på gan-
gene.

Flowpakken til patientforløb

Flowpakken indeholder de metoder og 
redskaber, som de 12 akutsygehuse i 
projekt Sikkert Patientflow arbejder med 
for at skabe mere sikre og sammenhæn-
gende patientforløb uden unødig vente-
tid.

Flowpakken baserer sig på metoden 
Real Time Demand Capacity Manage-
ment (RTDC). Den er udviklet af Institute 
for Healtcare Improvement i samarbejde 
med amerikanske hospitaler, og har for-
bedret patientforløbene på sygehuse 
over hele verden.

RTDC gør personalet i stand til at 
bruge den eksisterende viden om ind-
læggelser og udskrivelser mere systema-
tisk. For eksempel indlægges patienter 
typisk mandag og onsdag – men ikke 
tirsdag – og de ankommer efter frokost. 
Ved at udnytte den viden, forudsiger de 
sundhedsprofessionelle antallet af ind-
læggelser og udskrivelser mere præcist 
med det resultat, at sygehuset udnytter 
sin kapacitet optimalt.

Det øger patientsikkerheden, da sy-
gehuset eksempelvis nedbringer ven-
tetiden, reducerer antallet af patienter 
på gangene og mindsker brugen af lån-
senge. Samtidig gavner det personalets 
arbejdsmiljø.

Tavlemøder på afdelingsniveau

De centrale redskaber i RTDC er korte 
(10-15 minutter), de daglive tavlemøder 
på afdelingsniveau og kapacitetskonfe-
rencer på sygehusniveau, hvor perso-
nalet koordinerer patientforløbene. På 
tavlemøderne som foregår om morge-
nen, får personalet et klart overblik over, 

hvilke patienter der skal hjem i løbet af 
dagen. Målet er at undgå udskrivelser 
der ikke var planlagt, og udskrivelser 
som ikke blev til noget.

Tavlemøderne giver desuden de 
sundhedsprofessionelle mulighed for at 
diskutere den enkelte patients behov i 
forbindelse med udskrivelsen og sikre, 
at de ikke overser noget inden patien-
ten skal hjem. Det kan eksempelvis være 
svar på blodprøver, eller information til 
pårørende.

Kapacitetskonferencer på 
afdelingsniveau

Når afdelinger har holdt tavlemøder, 
samles repræsentanter fra afdelingerne 
og sygehusets ledelse til kapacitetskon-
ference. Her gennemgår hver afdeling 
forventede indlæggelser og udskrivel-
ser, typisk via et skema på en storskærm. 
På den måde får sundhedsprofessionelle 
og ledelsen, et overblik over sygehusets 
samlede kapacitet. Forudser en afdeling 
mangel på kapacitet, skal den først for-
søge at løse problemet internet. Er det 
ikke muligt, skal det løses på en kapaci-
tetskonference, eksempelvis ved at de 
andre afdelinger tilbyder ressourcer.

Patientsikkerheden forværres, når der 
opstår overbelægning. Derfor har Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed, Danske 
Regioner, regionerne og TrygFonden 
iværksat projekt Sikkert Patientflow, der 
har skabt mærkbare resultater på 12 
akutsygehuse fra de fem regioner.

Blandt andet havde Slagelse Sygehus 
tidligere konstant patienter på gangene, 
men nu er antallet faldet markant. For 
eksempel var der kun otte patienter på 
gangene i maj mod 150 i januar. Resul-
taterne skyldes ikke, at sygehusene har 
fået færre patienter, eller at patienterne 
i stedet ligger i lånesenge på andre afde-
linger.

Resultaterne fra Slagelse Sygehus 
er overordnet:
•  Færre patienter på gangene om natten
•  Færre patienter i lånesenge (patienten 

ligger i anden organisatorisk enhed 
end deres behandlingsansvarlige spe-
ciale på grund af overbelægning)

Dette, til trods for at der var:
•  Lille stigning i antal indlæggelser
•  Næsten uændret gennemsnitlig ind-

læggelsestid

Sikkert Patientflow Slagelse
- Dage mellem patienter på gangene om natten
Registreret siden 2. januar 2015 stor øgning i dage 
mellem overnattende patienter på gangen:
Fra dagligt patienter på gangen til op til 39 dage mellem 
patienter på gangen 

OBS! Ingen registrering i marts

X
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•  Næsten uændret antal genindlæggel-
ser

Årsagen til de gode resultater er:
•  Anlæggelse af flowkoordinator på Sla-

gelse Sygehus
•  Godt overblik over sygehusets sam-

lede belægningssituation, og er på 
forkant med evt. overbelægning. Har 
fokus på ”rette patient i rette seng” så 
vidt det er muligt

•  Får flyttet patienter væk fra gangene 
om natten og etablerer lånesenge hvis 
nødvendigt.

•  Daglige tavlemøder på afsnitsniveau 
og kapacitetskonferencer på syge-
husniveau med fokus på belægnings-
situationen og planlagte indlæggelser/
udskrivelser

•  Øget fokus fra afdelingerne/afdelings-
ledelse

•  Ledelsesforankring (sygehusdirektør 
er styregruppeformand)

”De 12 sygehuse fortæller, at metoderne 
i Sikkert Patientflow gør dem i stand 
til bedre at forudsige udskrivelser og 
indlæggelser samt tilpasse ressourcer, 
så der ikke opstår barrierer og dermed 
unødig ventetid for patienternes videre 
færd gennem sygehuset. Det reducerer 
overbelægningen og styrker patienter-
nes sikkerhed samt personalets arbejds-
miljø,” siger direktør i Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed, Beth Lilja.

”At afprøve nye løsninger til at ned-
bringe antallet af forebyggelige skader i 
sundhedsvæsenet er et vigtigt skridt på 
vejen mod et bedre sundhedsvæsen. Vi 
er glade for, at Sikkert Patientflow ser ud 
til at virke,” siger programchef for sund-
hed i TrygFonden, Mette Meldgaard.

Bedre overblik over indlæggelser 
og udskrivelser 

De 12 akutsygehuse bruger metoder, 
som har skabt gode resultater på ame-
rikanske hospitaler. Det centrale og 
nye er, at de sundhedsprofessionelle 
afholder korte, daglige tavlemøder på 
afsnitsniveau og kapacitetskonferencer 
på sygehusniveau, hvor de koordinerer 
patientforløb.

På tavlemøderne danner de sundheds-
professionelle sig et overblik over, hvilke 
patienter der skal udskrives i løbet af da-
gen, og hvilken information de skal have 
i forbindelse med udskrivelsen. Hermed 
kan sygehuset reducere genindlæggel-
ser. På kapacitetskonferencerne danner 
de sundhedsprofessionelle og ledelsen 
sig et overblik over sygehusets samlede 
kapacitet og imødegår eventuelle proble-
mer med overbelægning i nogle afsnit.

”Tavlemøderne og kapacitetskonfe-
rencerne betyder, at vi håndterer eksi-

sterende viden om ventetid, indlæggel-
ser og udskrivelser mere systematisk. 
For eksempel ved vi, at patienterne ty-
pisk bliver indlagt mandag og onsdag 
men ikke tirsdag – og at de ankommer 
efter frokost. Når vi udnytter den viden, 
kan vi helt konkret se, at flere patien-
ter ligger i den rigtige seng og færre på 
gangene,” fortæller sygehusdirektør på 
Næstved-Ringsted-Slagelse Sygehuse, 
Vinni Breuning.

Flowkoordinatorer er på forkant 

Flere af akutsygehusene i projekt Sikkert 
Patientflow har også udpeget såkaldte 
flowkoordinatorer. På Slagelse Sygehus 
har de overblik over belægningssituatio-
nen og den samlede sengekapacitet. Der-
udover håndterer flowkoordinatorerne 
patientforløb, som går på tværs af afsnit.

”Det betyder, at vi hele tiden er på 
forkant og undgår kritiske situationer 
omkring overbelægning. Patienternes 
forløb gennem sygehuset bliver mere 
sikkert og sammenhængende,” forklarer 
Vinni Breuning.

Læs mere på  
http://sikkertpatientflow.dk

Sikkert Patientflow Slagelse
- Gns. Indlæggelsestid
Resultatindikator: Reduceres eller fastholdes: Indfriet. 
I 2014: 2,7 dage / I 2015: 2,6 dage, senest 2,4 dage.

Beth Lilja

Mette Meldgaard

Vinni Breuning
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Ny varmeløsning rykker 
ind på sygehuse
Ribe Jernindustri præsenterer ved FSTA Årskonference 2015 en varmeløsning, der rummer stærke 
forbedringer i forhold til hygiejne, funktionalitet, rengøring og omkostninger: Hudevad Lignum. 

Traditionelle radiatorer og varmesyste-
mer er blandt de store kilder til at over-
føre bakterier og infektioner på landets 
sygehuse.

Ribe Jernindustri A/S, der er Dan-
marks førende producent af radiatorer, 
har taget udfordringen op med at ud-
vikle varmeløsninger, der kan medvirke 
til at nedbringe faren for krydskontami-
nering på sygehuse.

Resultatet af over to års udviklingsar-
bejde er produktet Hudevad Lignum, der 
radikalt adskiller sig fra konventionelle, 
synlige radiatorer ved, at rør, isolering og 
varmelegeme integreres i bygningsdele. 
Hudevad Lignum er indbygget i vindues-

rammer og paneler, hvorved risikoen for 
overførsel af smitte ved berøring reduce-
res til et minimum. 

– Vores mål har været at udvikle en 
varmeløsning til sygehuse, plejesekto-
ren og daginstitutioner, som ikke udgør 
nogen selvstændig risiko for krydskon-
taminering. Hudevad Lignum afgiver sin 
varme bag en rengøringsvenlig front, og 
alt, hvad der kan medvirke til at sprede 
MRSA-bakterier og andre infektionskil-
der, er skjult i hele varmelegemets leve-
tid. Vi anser det nye produkt for at være 
et stærkt hygiejne- og rengøringsvenligt 
alternativ til traditionelle radiatorer på 
landets sygehuse, siger administrerende 
direktør Michael Boel Olesen, Ribe Jern-
industri A/S.

Sygehuse tager varmt imod nyt 
produkt

Det målrettede udviklingsforløb er fore-
gået i samarbejde med en ph.d. i mikro-
biologi og en industriel designer, ligesom 
der er foretaget 20 interviews med nøg-
lepersoner i sundhedsvæsenet. Ud over 
de hygiejnemæssige og funktionelle kva-
liteter rummer Hudevad Lignum æsteti-
ske fordele.

– Det nye produkt indgår som en 
naturlig del af hospitalsrummet og ikke 
som en selvstændig enhed, der begræn-
ser mulighederne for at indrette rummet 
mest hensigtsmæssigt for patienter og 

personale. Når vi har præsenteret Hu-
devad Lignum for repræsentanter fra 
sygehuse samt arkitekter og andre råd-
givere, har vi modtaget entydigt positive 
reaktioner, siger Michael Boel Olesen.

Hudevad Lignum indgår i en omfat-
tende udvidelse af Panum Instituttet, 
der er Københavns Universitets Sund-
hedsfaglige Fakultet. Det nye 15-eta-
gers forskertårn, Mærsk Bygningen, på 
42.000 m2 bliver et state of the art-kom-
pleks med høje æstetiske værdier. Også 
ved ombygningen af Sydvestjysk Syge-
hus i Esbjerg er den banebrydende nye 
varmeløsning foretrukket.

Investering betalt tilbage på to år

Også målt på økonomiske parametre 
scorer Hudevad Lignum højt. Driftsom-
kostningerne er reduceret til et mini-
mum, varmereguleringen er enkel, og 
fleksibiliteten ved lokaleændringer er 
optimal. Hertil kommer, at der i modsæt-
ning til konventionelle radiatorer ikke er 
behov for en særskilt rengøringsproce-
dure. Alene i forhold til sparede omkost-
ninger på rengøring er tilbagebetalingsti-
den på investeringen blot to år.

– Omsat til hospitalsverdenen kan 
man sige, at sparer vi blot en enkelt over-
natning på intensivafdeling på grund af 
den stærkt forbedrede hygiejne, har vi 
hjulpet en patient, og investeringen er 
tjent ind, siger Michael Boel Olesen.

RADIATORER ER DEN STØRSTE SMITTEKILDE

Et forskningsprojekt udført på Dorset County Hospital i England viser, at radia-
torer, medicinsk udstyr og møbler er de største risikofaktorer for krydskonta-
minering af MRSA-bakterier og andre stafylokokker. 16 af 44 testede radiatorer 
– svarende til 36 procent – havde MRSA-bakterier på overfladen, den højeste 
koncentration noget sted på sygehuset. Vejen til at begrænse MRSA-infektioner 
er bedre hygiejne, i dette tilfælde bedre rengøring.

Panuminstituttets nye flagskib, det 15-eta-
gers høje forskertårn Mærsk-Bygningen, 
bliver udstyret med den nye radiator Hu-
devad Lignum.
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FSTA’s Årskonference  
7.-9. oktober 2015
-  en konference for landets professionelle aktører indenfor  

drift, teknologi og arkitektur på danske hospitaler 

      De projekterendes BIM 
model omsat til en 3D virtuel 
model i fuld skala, du kan 
vandre rundt i. FSTA´s Års-
konference præsenterer en 
helt ny måde at demonstrere 
hospitalsprojekter i planlæg-
ningsprocessen for brugere 
og beslutningstagere.

      En række foredrag, der giver 
indsigt i nye teknologier: 

       • Velfærdsteknologi
       • Sporing & lokation
       •  Telekommunikation &  

mobility
       • Logistik teknologi

      Kvalitetsfondsprojektet 
Kolding Sygehus indefra. 
30 deltagere får mulighed 
for at besøge Kolding 
Sygehus, der frem til 2017 
bliver udbygget. Få indsigt i 
bygherrens erfaringer med 
planlægnings- og byggefor-
løbet.

      Hvordan alting bliver bedre 
og nemmere, hvis man 
kan le sammen, af og med 
sig selv og hinanden. Det 
vil Karen-Marie Lillelund 
demonstrere i sit foredrag 
om humor som arbejdsred-
skab i processer. 

I år har du bl.a. mulighed for at opleve: 

Se hele programmet for Årskonferencen på www.fsta.dk, hvor du også kan tilmelde dig. 

HYGIEJNE

Gennembrud på 
eksportmarkeder

Ribe Jernindustri tror så meget på pro-
duktets muligheder, både ved udbygnin-
gen af det danske sygehusvæsen med 
en række nybyggerier og på eksportmar-
keder, at der er etableret et selvstændigt 
selskab, Hudevad Care A/S, til at vare-
tage salget og videreudvikle Hudevad 
Lignum.

Hudevad Care ansætter for tiden 
medarbejdere, herunder en business 
developer, og vil løbende tilføre nye 
medarbejdere i takt med gennembrud-
det på nye markeder. Det skandinaviske 
marked ligger lige for, og dernæst følger 
England og Tyskland.

– De to projekter på Panum Instituttet 
og Sydvestjysk Sygehus har overbevist 
os om, at retningen i udviklingsarbejdet 
er rigtig. Vi forventer, at produktet med 
sine egenskaber og hygiejnemæssige 
fordele vil være et naturligt element i 
fremtidige sygehusbyggerier. På lidt 
længere sigt tror vi på, at det også vil 
vinde indpas i private boliger, og at det 
vil kunne øge livskvaliteten for blandt 
andre allergikere, siger Michael Boel 
Olesen.

Han og hans medarbejdere glæder sig 
til at præsentere resultaterne af virksom-
hedens flerårige udviklingsarbejde for et 
publikum med indsigt i sygehusbyggeri 
og hospitalsdrift i forbindelse med FSTA 
Årskonference 2015 i Kolding. 

Hudevad Lignum bygges ind i vinduespa-
nelerne. Derved skjules radiatoren helt og 
integreres komplet i bygningen.
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                         Vandsystemer på hospitaler  
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                         Foredrag spor 2 
                         Planlægning og udførelse af driftsvenligt  
                         byggeri v/ Poul Henrik Due, Grontmij 
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                         fra byggegruben v/ Sebastian Andersen,   
                         Grontmij 
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Kl. 14.15-15.00   Foredrag spor 1 
                         Telekommunikation og mobility v/ Poul   
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                         Foredrag spor 2 
                         Så dit hospital skal have AGV? v/ Thomas          
                         Strecker Leitner, MMG Denmark 
 
Kl. 15.00-15.30   Udstilling 
 
Kl. 15.30-16.15   Foredrag spor 1 
                         Energiforbedringer/lavtemperaturopvarming  
                         v/ Filip Rosenberg, Ribe Jernindustri 
 
                         Foredrag spor 2 
                         Hvad skal vi med hospitalskøkkener v/  
                         Nils Grønfeldt, Catering Consulting Group and     
                         Dankost 
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                         Gulvet – husets vigtigste bygningsdel v/  
                         Torben Hessing-Olsen, Dansk Byggeri 
 
                         Foredrag spor 2 
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                         fremdrift og økonomi v. Henrik Juul Sørensen,    
                         Medic OUH 
 
Kl. 19.00-           Festaften 
 
 
 
   
 
 
Kl. 07.00-08.30   Morgenmad 
 
Kl. 08.30-09.00   Foredrag: Open BIM Studio - projekter i fuld   
                          skala v/ Jaakko Jauhiainen, Sweco PM Ltd.  
 
Kl. 09.00-09.45   Foredrag: Hospitalsbyggeri, kultur og  
                         organisering v/ Christina Carlsen,  
                         Danske Regioner 
 
Kl. 09.45-10.15   Udstilling 
 
Kl. 10.15-10.50   Case for et helt OPP-forløb del 1 v/ Torben  
                         Kyed Larsen, Psykiatri- og Socialstaben 
 
Kl. 10.50-11.20   Udstilling 
 
Kl. 11.20-12.00   Case for et helt OPP-forløb del 2 v/  
                         Lars Olaf Larsen, DEAS 
 
Kl. 12.00-12.05   Afslutning v/ Kaj Hyldgaard, formand for FSTA 
 
Kl. 12.15-12.45   Frokost 
 
Kl. 13.15-15.15   Virksomhedsbesøg på kvalitetsfondsprojektet   
                         Sygehus Lillebælt i Kolding v/ Kenneth Holm,     
                         Sygehus Lillebælt 
                         Forhåndstilmelding sker senere – max plads  
                         til 30 deltagere 

ONSDAG DEN 7. OKTOBER 

TORSDAG DEN 8. OKTOBER 

FREDAG DEN 9. OKTOBER 



PORTRÆT

Vi sælger løsninger
Det fastslår produktchef Svend Gottlieb fra Miele Professional, der om kort tid træder tilbage som en af 
branchens mest respekterede skikkelser efter 29 års tro tjeneste. Stillingen som produktchef besættes 
internt af en betroet kollega hos Miele i Glostrup 

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Det væsentlige for os er at sikre kun-
den en god løsning der skaber tilfreds-
hed frem for blot at sælge en maskine, 
siger den nu 65-årige produktchef hos 
Miele Professional, Svend Gottlieb, som 
efter 29 år i Mieles tjeneste trækker sig 
tilbage 30. september.

Svend Gottlieb er manden hospita-
lerne har mødt som Mieles ekspert og 
ansigt udadtil på utallige FSTA årsmøder. 
Hans rolige temperament, viden, erfa-
ring og forståelse for kundernes behov 
har gjort ham særdeles værdsat både 
som maskinudbyder og kollega.

Svend Gottlieb startede sin karriere 
hos Miele i 1986 i husholdningsafde-
lingen og allerede året efter blev han 
ansvarlig for at bygge Mieles opvaskeaf-
deling op og fik en sælger i Jylland der 
skulle hjælpe med at bygge Miele op i 
Vestdanmark.

I 1993-94 kom en sælger af profes-
sionelle opvaskemaskiner under Svend 
Gottliebs ledelse på Sjælland. Selv skulle 
han koncentrere sig om specialprodukter 
og opbygge viden. Da Miele i 2007 æn-
drede organisationen, blev Svend pro-
duktansvarlig og manden, som Miele i 
Tyskland kommunikerede med.

Svend Gottlieb er produktansvarlig 
for serviceopvask, cateringmarkedet, in-
stitutioner, private industrier og for spe-
cialprodukter til tandlæger, læger samt 
til hospitalernes skyllerum, sengestuer 
– skal væk, special- og operationsstuer 
samt sterilcentraler.

Desuden har han laboratoriesektoren 
med alt fra salg af maskiner til undervis-
ningsbrug, mindre industrier, den kemi-
ske- og farmaceutiske industri samt vask 
af printkort.

Mange, varierede udfordringer

– Det er meget forskelligartede opgaver 
hele tiden, og det er utroligt så forskel-

lige krav kunderne stiller til maskinerne. 
Jeg har ofte spurgt kunderne, hvad de 
forventer, at maskinerne skal gøre for 
dem. Så åbner der sig døre til verdener 
jeg ikke kendte. Det synes jeg har været 
rigtigt sjovt.

Svend Gottlieb er ikke nogen varm til-
hænger af det store prisfokus der præger 
de mange udbud i det offentlige:

– Før var det ikke prisen man gik ef-
ter, men efterhånden som meget ryger 
i udbud, bliver prisen en væsentligere 
faktor, men det giver ikke altid den op-
timale løsning og den bedste maskine i 
forhold til behovet og det, man forven-
ter af den.

Navnlig det offentlige skal være pris-
bevidst, så jeg kan sagtens forstå, man 
samler indkøbene for at opnå en bedre 
pris, men samtidig må man sikre, at man 
får den bedste løsning af den rengø-
ringsopgave man stilles over for af hen-
syn til dem, der skal bruge resultatet, 
fastslår han.

Ikke overraskende mener Svend Gott-
lieb at Miele har nogle af markedets 
bedste maskiner og features der leve-
rer optimale vaskeresultater. Miele blev 
etableret i 1899 og har stadig ”immer 
besser” som slogan, som han mener sel-
skabet fortsat til fulde lever op til.

– Med immer besser mener Miele, at 
vi hele tiden skal optimere resultatet med 
en bedre driftøkonomi, skåne miljøet og 
sikre den højeste hygiejniske standard 
etc. Vi vil ikke bare levere et halvgodt 
vaskeresultat, men et virkeligt godt re-
sultat.

Jeg tror vi har solgt meget i kraft af, at 
vi bliver oplevet som meget troværdige. 
Jeg går ikke som produktchef ud for sal-
gets skyld, men for at levere en optimal 
løsning til kunden. Jeg er meget loyal 
over for firmaet, men også over for kun-
derne. Det tror jeg også kunderne ville 
svare.

Det har været en klar styrke, at Miele 
har haft en stor produktion af maskiner til 
private husholdninger, vurderer Svend 
Gottlieb. Det har skabt synergi, at Miele 
er så kendt, men på hospitalsområdet 

Fra venstre: afgående produktchef Svend Gotlieb, Account Manager Omar Vendelbo, ny 
produktchef Catharina Hamilton Jee og  Account Manager Simon Stouby
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har han måtte arbejde hårdt for at højne 
kendskabet til de professionelle serier.

– Man forventer Miele leverer det 
bedste og ved, at vi har nogle fanta-
stisk gode, driftsikre produkter med en 
lang levetid. Jeg har aldrig fået smækket 
en dør i hovedet, men tværtimod fået 
mange venskaber og lært folk at kende 
på andre måder end blot som maskinud-
byder. Det har været menneskeligt beri-
gende.

– Miele er et godt selskab at være an-
sat i med plads til personlig udvikling. 
Jeg har taget alle kurser i Tyskland, det 
er godt at komme til et andet land og dis-
kutere vore og deres kunders forvent-
ninger sammen. Jeg føler, at jeg har fået 
meget med hjem.

Vi har besøgt Medica messen i Düs-
seldorf, inviteret kunderne derned og 
set produktionen hos Miele. Vi får en 
helt anden dialog og møder folk på en 
anderledes måde, der giver en helt an-
den værdi end ”bare” sælge maskinerne.

Svend Gottlieb har kørt ud til alle 
hospitaler og laboratorier på Sjælland, 
været produktansvarlig, haft ansvar for 
skoling af nye folk og besøge eksterne 
firmaer. De senere år har han dog kon-
centreret kræfterne i Glostrup og Tysk-
land.

Uddannet folkeskolelærer har han 
i sine unge dage undervist på Glumsø 
Skole i historie, matematik, idræt, dansk 
og samtidsorientering, lavet teater i ung-
domsskolen, arrangeret lejrskoler til hi-
storisk interessante steder i udlandet. I 
fritiden spiller han tennis, dyrker motion, 
har startet en volleyballklub og planlagt 
at ville læse sociologi eller historie på Fol-
keuniversitetet.

– Det tjener meget Miele til ære, at 
man har fulgt mit yndlingscenarie: At 
vi allerede for et år siden fandt en aflø-
ser som gradvist kan føres ind i jobbets 
mange funktioner som et glidende gene-
rationsskifte.

Alsidig kvinde 
ind som 
produktchef
Den 33-årige Catharina Hamilton Jee er headhuntet i 
den interne organisation og står klar til at tage ansvaret 
som produktchef hos Miele Professional

Mieles kommende produktchef er den 33-årige Catharina Hamil-
ton Jee, som har en alsidig handels- og kontorkarriere. Hun har 
blandt andet arbejdet i München og er godt kendt med Mieles 
organisation efter at have arbejdet i flere stillinger internt i huset.

Catharina Hamilton Jee fik sin ilddåb, da hun startede som vikar 
i serviceafdelingen tilbage i 2011, der er stedet hvor private ringer 
ind for rekvirere en servicetekniker, hvis deres maskiner er gået 
ned. Siden fik hun et vikarjob i receptionen.

Hurtigt herefter blev hun tilbudt en fast fuldtidsstilling i Miele 
Professionals kundecenter i Glostrup, hvor hun skulle udarbejde 
tilbud til kunderne og bistå salgskonsulenterne med at fremskaffe 
materiale og uddybende information.

Da hun på et tidspunkt blev spurgt om hun ville lægge data ind 
i et nyt dokumentationssystem som Miele havde solgt til DNU i 
Skejby, blev det begyndelsen på et tæt samarbejde med Svend 
Gottlieb og talrige ture til Århus over en længere periode.

– Det var enormt spændende og nørdet på den positive måde, 
at kunne engagere sig i detaljerne. Jeg er ikke bange for sige ja 
til udfordringer og kom til være meget på projektet. Da jeg blev 
spurgt, om jeg ønskede at overtage Svends stilling, havde jeg den 
holdning, at hvis han syntes, at det var et godt match, så turde jeg 
godt tage udfordringen op, siger Catharina Hamilton Jee.

Store krav om viden

I forbindelse med chefskiftet ændres stillingen så Catharina Ha-
milton Jee fra Glostrup i et tæt samarbejde skal dække hele landet 
sammen med sælgerne. Den nye produktchef skal have den dyb-
degående produktviden og fungere som sælgernes vidensbank 
bagud in house på alle Mieles professionelle opvaskeprodukter.

Catharina Hamilton Jees udfordring bliver også at omsætte 
Mieles tekniske viden til konkrete budskaber og formidle sin viden 
ud til alle relevante kanaler og kundecentre, så sælgerne kan kom-
munikere den videre til kunderne, men hun skal også kunne tage 
kontakten direkte med kunderne, invitere til præsentation af nye 
maskiner etc.

Planen er at den nye produktchef skal overtage nogle af de kun-
der som Svend Gottlieb har haft. Det er vigtigt møde kunderne 
ude hos dem selv, se, hvordan maskinerne fungerer og høre bru-
gerne fortælle om deres oplevelser, mener Catharina Hamilton Jee.

Det giver ægte produktindsigt.
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SYGEHUSTEKNIK

Sikret mod fejlstrømme
Ny fejlstrømsafbryder type B fra ABB giver hele installationen komplet beskyttelse mod fejlstrømme.

Fejlstrømsafbryderen F200, type B, fra 
ABB er en universel fejlstrømsafbryder 
designet til industrielle applikationer, 
hvor der anvendes frekvensomformere, 
medicinsk udstyr, elevatorstyringer, kra-
ner og UPS-anlæg. Fejlstrømsafbryderen 
beskytter mod fejl fra glatte DC-fejl-
strømme, som ofte forekommer i disse 
applikationer.

Komplet beskyttelse

Det kan have uheldige følger at anvende 
almindelige fejlstrømsafbrydere type A 
i installationer, hvor der kan forekomme 
glatte DC-fejlstrømme. Type A er nem-
lig ikke i stand til at detektere disse. 
Desuden gør de glatte DC-fejlstrømme 
type A-enheder ufølsomme over for 

AC-fejlstrømme og pulserende DC-fejl-
strømme, hvilket skaber en højere sik-
kerhedsrisiko i installationerne.

Ved at anvende ABB’s F200 type B-
fejlstrømsafbryder er der garanteret 
komplet beskyttelse af hele installatio-
nen. Type B-fejlstrømsafbryderen anses 
for at være universel, da den giver be-
skyttelse mod alle mulige former for 
tripbølger, som er anført i standarden EN 
62423.3

Egnede applikationer

Type B-fejlstrømsafbrydere er egnet til 
alle ikke-lineære kredse, som kan ge-
nerere lækager med direkte strømme 
(højere end 6 mA). Derudover er de 
egnet til højfrekvente komponenter som 

enfasede eller såkaldte polyfasede ens-
rettere, ensrettere med aktiv korrektion 
af virkningsgrad, kontinuerlige spæn-
dingsgeneratorer uden adskillelse fra 
AC-netværk samt invertere ved variabel 
frekvens.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6   47 

Halton sets new standards for operating room ventilation

 – Halton Vita OR Space. 

Wherever air quality is critical, we take care of every breath you take.       www.halton.com

SYGEHUSTEKNIK

Konstant spænding på 
Kolding Sygehus
Kolding Sygehus er under udbygning, så det kan servicere 300.000 borgere i Region Syddanmark. For 
at højne drift- og forsyningssikkerheden er de nye tavler opbygget med Smissline skinnesystem, hvor fx 
automatsikringer kan monteres og udskiftes under spænding.

I udbudsmaterialet var det et krav, at in-
stallationen skulle være fleksibel. Både 
på grund af driftsikkerheden, men også 
fordi et sygehus vil blive bygget om lø-
bende, hvor det er utænkeligt af afbryde 
tavlerne på grund af alle de livsvigtige 
maskiner.

– Jeg havde hørt om ABB’s Smissline-
skinnesystemer, hvor automatsikrin-
gerne er plug-in. Smissline er med til at 
højne driftsikkerheden og gøre det nem-
mere for os at servicere og ombygge, 
fortæller elinstallatør Peter Larsen, Kol-
ding Sygehus.

De rigtige komponenter

De nye tavler til det udbyggede sygehus 
er produceret af tavleproducenten Pro-
Automatic. Sammen med Kolding Syge-
hus og installatøren Bravida valgte de at 
montere ABB’s Smissline i tavlerne.

– Kolding Sygehus går ikke på kom-
promis med, hvordan de vil have det. 
Smissline gjorde det nemmere at vinde 
udbuddet, fordi vi havde de rigtige kom-
ponenter med fra starten, så både rådgi-
vere og bygherre blev tilfredsstillet, for-
tæller Nis Thaysen, der er salgsingeniør 
hos Pro-Automatic.

Udvidelsen af Kolding Sygehus for-
ventes at stå færdigt i 2017.
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Energieffektivitet er en 
vigtig faktor, når der bygges 
nye danske hospitaler

Der opføres nye hospitaler i Danmark 
og de eksisterende hospitaler renoveres 
og udbygges – alt sammen for på den 
bedst mulige måde at imødekomme den 
danske befolknings behov for et sund-
heds- og hospitalsvæsen af høj kvalitet, 
også i fremtiden. En vigtig del af denne 
udvikling er at vælge så energieffektive 
løsninger som muligt, så der kan spares 
på energien.

Fra 2013 til og med 2020 bygger 
Rigshospitalet i København et helt nyt 
patienthotel med 74 værelser samt en 
helt ny behandlingsbygning med 200 
patientpladser, 30 intensivsenge, inten-

sivafsnit og 33 topmoderne operations-
stuer. Rigshospitalet er hovedstadsre-
gionens højt specialiserede hospital med 
behandling, forskning, udvikling og ud-
dannelse i verdensklasse.

I Aarhus fi ndes Aarhus Universitetsho-
spital, Skejby, som er et af landets mest 
velrenommerede specialisthospitaler. 
Her drives eksempelvis akutforskning 
og hjerneforskning blandt meget andet. 
I år 2018 vil Århus Universitetshospital, 
Skejby, desuden kunne tilbyde behand-
ling på et helt nybygget dansk center for 
partikelterapi. En terapi, der indebærer, 
at man behandler kræft ved hjælp af strå-

ler med energetiske protoner, neutroner 
eller positive ioner. Behandlingen er så-
kaldt ikke-invasiv, hvilket indebærer, at 
sundt, normalt væv udsættes for en be-
tydeligt lavere stråledosis end ved andre 
behandlingsformer.

Camfi l Danmark vil i løbet af 2015 
levere CamCube™- og CamSafe-fi lter-
skabe, der er forsynede med HEPA-fi ltre, 
til bl.a. Rigshospitalet og Århus Universi-
tetshospital.

HEPA-fi ltrene er valgt med specifi k 
fokus på lavere tryktab for vedvarende 
energibesparelse samt høj fi ltreringsef-
fektivitet til beskyttelse af personale og 
patienter. CamCube-skabene er en fl ek-
sibel og kompakt fi lterskabsserie til bl.a. 
HEPA-fi ltre. Skabene er varme- og kon-
densisolerede med korrisivitetsklasse C4 
og tæthedsklasse C. CamSafe-skabene 
er safe change fi lterskabe med BIBO til 
fuld operatørbeskyttelse. Skabene er 
modulopbyggede, fl eksible og fuldsvej-
sede med høj containmentsikkerhed 
i klasse 3 ISO10648-2. Derudover har 
CamSafe også låger med fejlsikrings-
system for korrekt installerede fi ltre og 
dobbelt fl ange for at sikre fi lterskift. Både 
CamCube- og CamSafe-skabene er ser-
vice- og vedligeholdelsesvenlige til nem 
og tidsbesparende håndtering.
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Ny flowmåletragt med markedets 
laveste vægt og unik præcision
Let, præcis og praktisk

Testo 420 er en ny flowmåler med tragt til 
anvendelse ved større luftindtag og –ud-
løb. Med en vægt på mindre end 2,9 kg 
er flowmåletragten markedets letteste, 
hvilket øger brugervenligheden betrag-
teligt. Testo 420 sætter også nye standar-
der med hensyn til målepræcision, hvor 
det nye instrument især ved hvirvelud-
løb reducerer de sædvanlige måleusik-
kerheder væsentligt. Samtidig skiller 
den lette flowmåletragt sig ud med dens 
nemme betjening og øgede effektivitet 
via integreret app.

Renrum, industri og kontorer

Under regulering af flowvolumen ved 
større luftindtag og –udløb på ventilati-

ons- og airconditionsystemer kan bruge-
ren nu ubesværet og mere effektivt end 
nogensinde før, nemt opfylde retnings-
linjerne for hygiejne og indeklima i indu-
strien, kontorer eller renrum.

Brugervenligt design

Flowmåletragten er designet med solide 
håndtag i to sider, som gør det nemt at 
holde tragten henover luftindtag- og ud-
løb. Til flowmåleren fås stativ på hjul, der 
kan indstilles i højden og let køres rundt 
fra målested til målested. Ligeså let in-
strumentet foldes ud, ligeså let kan det 
slås sammen igen og transporteres i den 
medfølgende taske med hjul.

Fleksibelt måleinstrument med 
app

For en nemmere aflæsning af målingsre-
sultaterne, kan selve måleinstrumentet 
tages af tragten og aflæses på afstand. 
Derudover kan bærbare enheder som 
smartphones og tablets bruges som dis-
play og fjernbetjening via en Bluetooth 
integreret App. Dette gør brug af flow-
måletragten langt mere fleksibel samt 
mere sikkert, hvis målinger foretages 
med stativ i store højder. Udover dette 
kan brugere også færdiggøre målere-
sultaterne og sende dem via e-mail ved 
hjælp af App’en og derved spare tid.

Den nye flowmåletragt forhandles hos 
Buhl & Bønsøe A/S.

Halton sets new standards for operating room ventilation

 – Halton Vita OR Space. 

Wherever air quality is critical, we take care of every breath you take.       www.halton.com



INDRETNING

Funktionel hospitalsindretning kræver, 
at du tager personale, patienter og 
leverandør med på råd
Hvordan indretter man et åbent lokale med 8 sengepladser bedst muligt? Akutcenter FAM på Sygehus 
Sønderjylland valgte at gå i tæt dialog med personale, patienter og Silentia.

”Vi modtager i gennemsnit 45 patien-
ter i døgnet, så der er stor udskiftning. 
Sengestuen skal derfor indrettes med 
hygiejniske overflader, som er hurtige 
at rengøre efter hver patient. Der skal 
være plads til at køre senge ud og ind, og 
patienterne skal kunne skærmes af. Vi 

har fået alle disse krav opfyldt med vo-
res nye indretning, som fungerer rigtig 
godt,” forklarer Helle Overgaard, Cen-
terchef for 130 medarbejdere på Akut-
center FAM på Sygehus Sønderjylland i 
Aabenraa. 

Sengestuen er et åbent, aflangt rum 

med plads til 8 senge. Det er indrettet 
med faste skærmvægge mellem sengene 
og foldeskærme ved sengegavlene. En 
løsning, som giver plads til patienter 
og personale, optimal mulighed for at 
skærme af omkring patienterne og sam-
tidig lader dagslyset komme gennem 
rummet.

Men sådan var rummet ikke indrettet 
fra begyndelsen. Da afdelingen åbnede 
i september 2014 blev den i første om-
gang indrettet med en kombination af 
mobile gardinskærme og korte skille-
vægge.

Indretningen skal fungere for 
både personale og patienter

”Vi havde en udfordring med at indrette 
dette åbne rum, da vi flyttede ind i sep-
tember.  Vores løse skærme med stof 
skærmede ikke patienterne ordentligt af, 
og personalet var ikke tilfredse med ind-
retningen. Det var vigtigt for os at finde 
ud af, hvad der gør, at patienter og per-
sonale har det godt med indretningen, 
så derfor blev de involveret i processen,” 
fortæller Helle Overgaard. 

Silentia udarbejdede funktionelle 
planløsninger

Ændringer i indretningen er en stor be-
slutning, så det er vigtigt at alle parter 
bliver involveret.

Centerledelsen kontaktede Henrik 
Fribo-Søndergaard fra Silentia for at få 
professionel hjælp til en funktionel ind-
retning.  Silentia udarbejdede tegninger 
med indretningsforslag og stillede for-
skellige skærme til rådighed, som med-
arbejderne kunne teste.

”Henrik Fribo-Søndergaard har delta-
get i processen og har lavet forskellige 
forslag til løsninger, som vi har gennem-
gået og diskuteret med personalet. Vi har 
bl.a. afprøvet løse skærmvægge, men de 
fungerede ikke for os. Henrik tilbød også 

Sengestuen er indrettet med foldeskærme ved sengegavlene. En løsning, som giver opti-
mal mulighed for at skærme af omkring patienterne.

Løsningen med faste skærmvægge kombineret med foldeskærme er funktionel og hygiej-
nisk – og  sikrer optimal plads og afskærmning omkring hver patient.
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at bygge videre på det, vi havde. Men 
vi blev enige om, at en totalløsning gi-
ver det bedste resultat og ser bedre ud i 
rummet,” forklarer Helle Overgaard.

Personalet var med til at finde 
den bedste løsning

Sygeplejerske Uwe Mass er glad for den 
nye indretning, som han har haft indfly-
delse på.

”Vi har set tegninger, diskuteret mulig-
heder og været med til at finde den bed-
ste løsning. Jeg synes der er mere orden 
på det nu. Som personale er det godt at 
blive involveret i processen. Det er før-
ste gang, jeg prøver Silentias skærme, og 
jeg synes, at det fungerer effektivt. Det 
bedste er, at de kan foldes helt sammen, 
når vi ikke bruger dem, og hvis en patient 
ikke ønsker at blive lukket inde.”

Undervejs i processen er patienterne 
også blevet hørt. Mens nogle gerne vil 
skærmes af mod indkig, så er der andre, 
som gerne vil kunne se ud i lokalet. Disse 
ønsker er der også taget højde for i den 
færdige løsning.

Gode råd om at sikre en 
indretning, der fungerer i 
hverdagen

•	 	Sæt tid af i processen til test og dialog 
med personale og patienter.

•	 	Tag leverandøren med på råd tidligt i 
processen, her er ofte mange gode råd 
og ideer at hente.

•	 	Tegninger er gode, men afprøv løsnin-
ger og produkter på forhånd, for at te-
ste om det fungerer i praksis.

•	 	Husk patienterne. De oplever indret-
ningen fra en helt anden vinkel, og har 
synspunkter, som bør inddrages i pro-
cessen.

Indretningen på Akutcenter FAM

•	 	1,85 m høje skærme mellem sengene
•	 	1,65 m høje foldeskærme, som kan 

trækkes for sengegavlen. Foldeskær-
mene er lavere for at give et åbent 
indtryk, og for at personalet også kan 
se monitorerne, når foldeskærmene er 
trukket for.

•	 	Alle skærmene er fremstillet i Silentias 
Daylight-materiale, som giver mest 
muligt dagslys gennem rummet.

•	 	Silentia har været med i hele proces-
sen fra rådgivning, test og montage på 
afdelingen.

Om Akutcenter FAM

Akutcenteret er Sygehus Sønderjyllands 
døgnåbne fælles indgang for alle akutte 
patienter og består af en skadestue, 
skadeklinikker og Fælles Akut Modta-
gelsen (FAM). Her behandles akut syge 
patienter – både ortopædiske, kirurgi-
ske, kardiologiske, gynækologiske og 
medicinske patienter, som har behov for 
indlæggelse og behandling. Den maksi-
male indlæggelsestid er 48 timer, inden 
patienten udskrives eller overflyttes til en 
anden relevant sengeafdeling.
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Senge og madrasser vaskes 
og desinficeres hurtigt og 
med en helt unik teknologi
Den danske virksomhed Semi-Staal A/S har udviklet Europas hurtigste senge-madras-vasker med en 
speciel teknologi der skal eksporteres til hospitalssektoren internationalt

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Sygehussenge og madrasser kan risikere 
at overføre mange bakterier til syge pa-
tienter, hvis rengøringen ikke er helt i 
top. Mange kontroller og undersøgelser 
har desværre vist, at rengøringen lader 
meget tilbage at ønske.

Optimering med automatisk senge-
vask er som en konsekvens kommet 
meget i fokus de senere år. Semi-Staal 
A/S i Helsingør har udviklet en integre-
ret senge- og madrasvasker, der ifølge 
virksomheden er Europas hurtigste og 
baseret på unik teknologi.

Hele 25 hospitalssenge og 90 madras-
ser kan hver time vaskes og desinficeres i 
virksomhedens vaskemaskine. Det tager 

kun ca. 25 sekunder at rengøre og des-
inficere en madras fra den er lagt til vask 
til den rengjort og tørret kommer ud af 
maskinen. Senge tager kun to og et halvt 
minut.

Den første senge- og madrasvasker er 
ifølge Semi-Staal med stor tilfredshed ta-
get i drift på Hvidovre Hospital. Virksom-
heden forventer, at kunne eksportere 
tunnelvaskeren til hospitaler over hele 
verden.

– Hele sundhedssektoren nationalt 
som internationalt arbejder konstant på 
at effektivisere processer og optimere 
arbejdsgange. Vort system giver dem en 
oplagt mulighed for det.

Samtidigt sikres et bedre arbejdsmiljø. 
Systemet vasker og desinficerer både 
senge og madrasser samt hjælpemidler, 
siger salgschef Helle Bugge-Hansen og 

fastslår, at Semi-Staal kan dokumentere 
rengøringsresultaterne.

Automatisk vask af senge har været 
kendt i nogle år, men at også madrasser 
kan rengøres i en automatisk proces er 
helt nyt og særligt interessant, da disse 
er tættest på patienterne.

Fokus på bedre hygiejne

Der er stor fokus på en bedre hygiejne 
og på at nedbringe antallet af infektioner 
som patienter får under hospitalsophold. 
Blandt andet har Danmark længe haft 
fokus på håndhygiejne hos personale, 
patienter og besøgende.

Ifølge statistikken får ca. 10 pct. af ind-
lagte patienter en infektion på vore ho-
spitaler. Det koster ekstra sengedage og 
løber samlet set op i væsentlige beløb for 
samfundet, påpeger hun.

Semi-Staal har leveret systemer, der 
vasker hospitalssenge, madrasser og 
hjælpemidler, men har også vaske- og 
logistikløsninger, der kan rengøre kasser, 
vogne, transportbure, affaldscontainere 
mm.

Virksomheden har 40 års erfaring in-
den for vaske- og logistikløsninger. Sel-
skabets forretningskoncept blev bygget 
op om kundetilpassede løsninger til fø-
devareindustrien.

Siden er virksomheden gået ind i me-
dicinalindustrien og har senest truffet 
beslutning om at tilbyde sine løsninger til 
hospitalssektoren i Danmark og verden 
over.

Systemet til senge

– Vi har udviklet et helt nyt og unikt sy-
stem Mediclean Solutions med Europas 
hurtigste og mest effektive senge- og ma-Automatisk sengevask- og madrasdesinfektor
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drasvaskesystem med en væsentlig kapa-
citetsforbedring i forhold til markedet.

I disse år hvor de nye store sygehuse 
bygges og sammenlægges, er det særligt 
vigtigt at vaskemaskinerne har stor kapa-
citet. Der forventes stor vækst i patient 
flowet med et fokus på at få patienter 
hurtigere hjem.

Andre sengevaskesystemer på marke-
det har procestider der både tager 3 og 
4 gange så lang tid. Så bliver det vanske-
ligt at få rengjort alle senge på en dag og 
gøre klar til nye patienter.

Det er et fuldautomatisk system, hvor 
personalet blot skal skubbe sengen ind i 
sengevaskeren, hvorefter den selv kører 
igennem. Vaskeren kan tage tre senge 
ad gangen.

I processen bliver den vasket ved over 
60 graders varmt vand tilsat kemi og et 
højt tryk på næsten 6 bar. Sengen efter-
skylles med +80 grader varmt vand, der 
udføres en såkaldt kemotermisk desin-
fektion.

Bagefter bliver den automatisk trans-
porteret ind i en tørrezone, hvor ca. 50 
grader ren, varm luft fra kompressorer 
tørrer sengene gennem luftknive som 
kendes fra tankstationernes vaskehaller.

Luftknivene blæser varm luft med en 
hastighed på 270 km/t så sengene bliver 
100 pct. tørre for at sikre en høj hygiejne. 
Det er vigtigt, at sengene ikke alene rene, 
men også helt tørre, da fugt og restvand 
skaber grobund for bakterier.

Vaskesystemet kører senge, madras-
ser og hjælpemidler fra uren til ren side. 
Der er to baner og to maskiner integreret 
i systemet, den ene bane rengør senge 
og hjælpemidler, den anden madrasser.

Madrasrengøring i dybden

Når personalet har placeret madrassen 
på maskinens løftebord, løftes den auto-

Helle Bugge

matisk op i lodret position og føres ind 
i madras-desinfektoren. To roterende 
børster fjerner først synlige urenheder. 
Samtidig sprøjtes der en lille mængde 
vand på tilsat kemi, hvorefter madrassen 
transporteres ind i en lukket zone der 
desinficerer med damp.

Teknologien som er helt unik er ud-
viklet af Force Technology i København. 
Desinfektionen tager blot 25 sekunder 
for hele madrassen. Der sendes damp 
ud af 12 dyser med stor hastighed.

Når dampen rammer dysen, gene-
reres højfrekvent ultralyd. Ultralyden 
sætter det laminære lag i bevægelse og 
bryder madrassens øverste grænselag, 
således at dampen kan trænge ned og 
desinficere madrassens overflader. Ma-
drassen kører derpå ind i en tørrezone 
og kommer ud ren, desinficerede og tør, 
klar til at blive lagt på sengen.

– Teknikken er patenteret og funktio-
nen så unik, og ingen andre har udviklet 
et system der kan desinficere madrasser 
på lignende måde, siger Helle Bugge-
Hansen.

Interesse for effektiv senge-og ma-
drasvask er stor i og uden for Danmark. 
Vi oplever en kæmpe interesse i Norden 
og en lang række lande verden over, si-
ger hun.

Virksomhedens installation på Hvid-
ovre Hospital blev for nylig integreret 
med et sporbarheds- og dokumentati-
onssystem som aflæser sengenes RFID 
tags. De loggede data fra vaskeproces-
sen, kan overføres til hospitalets net-
værk, så det er muligt at spore rengørin-
gen af sengene.

– Semi-Staal udvikler fortsat på ma-
skinerne og nyeste tiltag er et integreret 
robotsystem, der giver mulighed for helt 
at undgå menneskelig berøring af senge 
og madrasser.

Det er en automatisk portalløsning 
med vakuum der suger madrasserne af 
sengene og lægge dem på madras-des-
infektorens løftebord og retur igen efter 
vask. Sengene kan med andre robotter 
blive transporteret ind og ud af sengeva-
skemaskiner siger Helle Bugge- Hansen.
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Vi tænker i helheder
FischerBlendex Group er Danmarks største producent og leverandør af solafskærmning, mørklægning, 
gardiner samt styringssystemer. Virksomheden fokuserer på viden, udvikling, professionalisme og service.

AF HELLE LORENZEN, JOURNALIST DJ

Med over 100 medarbejdere, egen fa-
brik i Litauen, datterselskaberne i Norge 
og Sverige samt virksomhederne Kvint 
og Kurage er FischerBlendex Group en 
af Skandinaviens væsentligste aktører 
inden for solafskærmning, mørklægning, 
gardiner og styringssystemer. Virksom-
hedens højt kvalifi cerede medarbejdere 
har mange års erfaring med både udven-
dig og indvendig solafskærmning, og de 
samlede kompetencer dækker alle rele-
vante fagområder.

”Vores ekspertise og viden slår igen-
nem i alle led i organisationen. Vi ved, 

hvilken type solafskærmning og styrings-
løsning, der er den rigtige i forhold til 
den respektive bygning og dens øvrige 
styring samt – ikke mindst – i forhold til 
optimering af indeklimaet, udnyttelse 
af dagslyset samt begrænsning af CO2 
forbrug,” påpeger klimateknisk rådgiver 
Henning Høgslund, som har en bred 
baggrund inden for generel bygnings-
styring og CTS.

Udvikling af egen brugervenlig 
styring

Det er ikke længere tilstrækkeligt at le-
vere gode og professionelle produkter, 
der skal mere kompetence og viden til. 

Derfor har FischerBlendex Group brugt 
mange ressourcer på at udvikle sit helt 
eget styringssystem til solafskærmning, 
SunSync, som virksomheden præsente-
rer i forbindelse med FSTA’s Årskonfe-
rence.

”SunSync kan integreres og optimeres 
i forhold til bygningens øvrige styring, 
og kan via gateways kommunikere med 
de mest almindelige CTS-protokoller,” 
fortæller teknisk direktør Peter Chri-
stensen, hovedkraften bag udviklingen 
af SunSync. ”Andre systemer er også 
integrérbare, men det unikke i denne 
sammenhæng, er at vi som solafskærm-
ningsproducent har udviklet vores egen 
styring. Vi har rigtig meget forstand på 
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solafskærmning, derfor ved vi også, 
hvordan styringen kommer til at fungere 
optimalt.”

Udfordringen i styringsløsninger er 
at opfatte og forstå helheden i det kom-
plekse system, der udgør hele bygnings-
styringen. De enkelte styringer kan iso-

leret set fungere udmærket, men når alt 
kobles sammen til en helhed, opstår der 
ofte modsatrettede virkninger. SunSync 
er et skalérbart koncept, som kan ud-
vides til at omfatte alle former for byg-
ningsstyring i et integreret hele.

”Solafskærmning er en fysisk bevæ-
gelig del med stor visuel betydning for 
brugerne, som desværre ofte oplever, 
at det ikke fungerer godt nok. Derfor 
er SunSync også andet og mere end et 
optimeret styringssystem. Konceptet 
kan programmeres, så det imødekom-
mer den enkeltes behov og omfatter en 
kvalitetssikring – både i forhold til solaf-
skærmningens effekt på indeklimaet og 
på den individuelle brugeroplevelse,” 
forklarer Henning Høgslund.

Vi lægger viden til vore 
produkter

Når FischerBlendex Group afleverer 
en løsning til solafskærmning, gør virk-
somhedens tekniske eksperter en stor 
indsats for at introducere systemet og 
undervise brugerne i den korrekte an-

vendelse. Det skal fungere og ikke irri-
tere i dagligdagen.

Virksomheden råder over Danmarks 
største, landsdækkende serviceafdeling, 
som vedligeholder og servicerer alle 
solafskærmningssystemer – uanset fa-
brikat, komponenter og alder. I den for-
bindelse analyser serviceteknikerne lø-
bende, hvilke forbedringer der kan være 
relevante for at udnytte solafskærmnin-
gen så optimalt som muligt. Som kunde 
er det muligt at indgå i en fast serviceaf-
tale, skræddersyet til de aktuelle behov, 
eller man kan vælge sine serviceeftersyn 
efter ordre.

”Med vores service og vedligehold 
bygger vi oven på vores fysiske produk-
ter med en viden og ekspertise, som pe-
ger fremad, og vores størrelse betyder, 
at vi til hver en tid kan matche vores kun-
ders behov. Her er det i øvrigt positivt at 
konstatere, at kvalitetskravene hos vore 
kunder stiger. Den udfordring passer os 
rigtig godt, fordi vi tænker i helheder og 
har kompetencerne inden for de kom-
plekse solafskærmningsløsninger,” un-
derstreger Peter Christensen.

FischerBlendex Group vedligeholder og 
servicerer alle solafskærmningssystemer – 
uanset fabrikat, komponenter og alder.
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Danmarksmester i 
sengestuepaneler
Med 12 vundne etaper – svarende til 85 pct. – sætter Duelco A/S fra Aalborg standarden for 
sengestuepaneler på DNU i Skejby.

TEKST: HENRIK MAJGAARD 

FOTO: HENRIK BO OLESEN

Når danmarkshistoriens største hospi-
talsbyggeprojekt, Det Nye Universitets-
hospital i Aarhus, står færdigt i 2019, har 
Duelco A/S i Aalborg været med til at 
sikre hospitalskompleksets ”forsynings-
linjer” – for med indtil videre 12 vundne 
etaper eller cirka 85 pct. tegner virksom-
heden sig for langt hovedparten af de 
leverede sengestuepaneler. Panelerne er 
med deres fremføring af ilt, medicinske 
gasser, trykluft, vakuum, el- og dataforsy-
ning i bogstavelig forstand en ”livsnerve” 
og skal derfor fungere upåklageligt.

Hos den aalborgensiske virksomhed 
er man stolt over at komme i betragtning 
ikke kun én, men foreløbigt 12 gange.

– Vi oplever i disse år en stor interesse 
for vores sengestuepaneler og øvrige 

medico solutions, der er ”made in Den-
mark,” forklarer projektleder Lasse Niel-
sen fra Duelco og fortsætter:

– Jeg er overbevist om, at det skyldes 
vores bevidste og nærmest stædige fo-
kus på design, funktionalitet, fleksibilitet 
og kundeservice. Som danskproduce-
rende virksomhed er vi tæt på kunden 
og sikrer en 100 pct. tilpasset løsning. Vi 
er i tæt dialog og ofte direkte involveret 
i udviklingen af de enkelte produkter og 
applikationer. Hertil kommer, at vi kan le-
vere på kort tid og er gearet til at følge 
opgaverne til dørs, også efter levering. 
Det optimerer forløbet og sikrer kvalite-
ten.

Fleksibilitet

For det meste er Duelco involveret i hele 
forløbet, lige fra projektering, afstemning 
af kundeforventninger, tegningsarbejde, 

produktion, opsætning på sygehuset og 
afholdelse af brugermøder og gennem-
gang med brugerne af produktet. Det er 
også tilfældet med løsningerne til DNU:

– Vi har naturligvis en række standard-
komponenter, vi arbejder ud fra, men der 
er sjældent to applikationer, som er ens. 
Vi er vant til at tænke ud af boksen og 
forholde os både kritiske og konstruktive 
i processen med kunden eller hans råd-
givere. Det handler om med- og modspil 
og om at være både kreative og løsnings-
orienterede. Det gælder også i design og 
konstruktion.

Tilpasset DNU

Som eksempel på firmaets engagement 
nævner projektleder Lasse Nielsen, at 
Duelco Mistral og Mistral XL sengestue-
paneler er nogle af de nyeste udgaver i 
serien af sengestuepaneler fra Duelco. 
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De er sammen med modellen Concorde 
G2.0 udviklet specielt til DNU og indgår 
nu i Duelcos sortiment, som i forvejen 
tæller Duelco Concorde, Flyidys Vertical, 
Orchidé og den nyeste udgave Medic-
Form. Her er udviklingen af den meget 
kompakte Concorde G2.0 ligeledes et 
resultat af en kundespecifik løsning til 
DNU.

Mistral-serien er designet, så panelet 
kan placeres enten lodret eller vandret. 
Dermed opnår man en stor fleksibilitet i 
placering, samtidig med at man bevarer 
det design- og indretningsmæssige ud-
tryk på sengestuen. Til DNU har Duelco 
således leveret henholdsvis en vandret 
løsning af Concorde G2.0 og en lodret 
løsning med et Mistral sengestuepanel.

Funktionalitet og flotte linjer

En af Duelcos styrker er, at man har løst 
udfordringen med behovet for større og 
mere rummelige multifunktionelle sen-
gestuepaneler – paradoksalt nok ved 
simpelthen at gøre dem mindre.

Hvor andre producenter er begræn-
set til at bruge 80 mm-moduler, tilbyder 
Duelco som eneste danske producent 
45 mm-moduler. Derved får man på 
praktisk og elegant vis plads til flere spor 
i panelet, så blandt andet 230 volt-kabler 
og den vigtige datakommunikation kan 
føres i separate kanalspor uden risiko for 
interferenspåvirkning. Sikkerhed er alfa 
og omega.

Andre installationsløsninger kan 
også anvendes med Duelco, blandt 
andet LK Fuga/Opus og Euro-system. 
Det giver stor fleksibilitet ved valg af 
installationsmateriel.

Helbredende arkitektur

DNU er foregangsprojekt for udvik-
lingen af ”helbredende arkitektur.” 
Indretning af sengestuerne, farvevalg, 
brug af naturlige materialer m.m. er 
derfor gennemtænkt ned i mindste de-
talje, så patienterne føler sig godt tilpas 
og hurtigere bliver rask.

Den holistiske tankegang passer fint 
med Duelcos tilgang til opgaveløsnin-
ger og produktudvikling:

– Vi ved, at æstetik og de fysiske om-
givelser har indvirkning på menneskers 
krop, psyke og velbefindende. I vores 
verden hænger design, form og funk-
tion nøje sammen. Skjul, hvad skju-
les kan og kæl for det ydre – gør det 
brugervenligt og seværdigt med streg 
under både ”se” og ”værdigt.” Dét er 
med til at løfte humøret hos patienter, 
pårørende og personalet, mener pro-
jektleder Lasse Nielsen.

REFERENCER

•  Aarhus Universitetshospital, 
Skejby – DNU etape N1, N2, N3, 
N4, S1, S3, F1, E13, E3, A1, A2, A3

•  Klaksvig Sygehus, Færøerne – 
Ombygning af sengeafsnit

•  Herlev Hospital – Onkologisk 
afdeling etape 4 – Barselsafsnit

•  Regionshospitalet Randers – Fæl-
les Akutmodtagelse – Fase 1

•  Thy/Mors Thisted Sygehus – Fæl-
les Akutmodtagelse

•  Aabenraa Sygehus – Hæmatolo-
gisk afdeling – Udbygning og re-
novering Fase 1 – Ny MR-scanner 
– Ny CT-scanner

•  Tønder Sygehus – Ny CT-scanner
•  Sygehus Sønderjylland, Sønder-

borg Sygehus – Ombygning af 
dagkirurgisk klinik

•  Hvidovre Hospital – Gynækolo-
gisk Observation

•  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 
Sygehus – Nyt Psykiatrisk Sygehus

•  Aalborg Universitet – Biotekno-
logi

•  Odense Universitetshospital, 
Svendborg Sygehus – Fælles 
Akutmodtagelse – Dialysecenter 
– Skadestue

•  Odense Universitetshospital – 
Afdeling X2

•  Herlev Hospital – Billeddiagno-
stisk afdeling, Onkologisk, Gastro-
enheden, Børneambulatoriet, PET 
scanner, Pavillon L, Patienthotel, 
Skadestuen

•  Aarhus Universitetshospital – 
Intensiv afdeling, Intensiv afdeling 
etape 2, PET kælder, Billeddiagno-
stisk

•  Regionshospitalet Horsens – Ny 
patientbygning

•  Sønderborg Sygehus – Øjenkiru-
gisk afdeling

•  Herning Hospital – Hjertemedi-
cinsk afdeling – Opvågningsafsnit 
– Onkologisk afdeling

•  Viborg Hospital – Etablering af 
nye sengeafsnit

•  Aalborg Sygehus Nord – Ombyg-
ning af 10 etager

•  Aalborg Sygehus Syd – Etablering 
af nye sengeafsnit – Ombygninger 
i forbindelse med medicinerhuset

•  Hvidovre Hospital – Infektionsaf-
deling
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Problemfrit liv på fødegangen
Sikkerhedsgulvet Altro XpressLay har givet en hurtig og problemfri løsning til den travle fødegang på 
Southmead Hospital i Bristol.

Den døgnåbne enhed består af tre bar-
selsstuer, hvor mødre får hjælp til opstart 
med amning og vejledning i, hvordan de 
tager sig af deres babyer, før de tager 
hjem. Disse omgivelser, hvor der er ak-
tiviteter non-stop, gør istandsættelse af 
enheden til en udfordring, fordi enhver 
nedlukning vil være yderst forstyrrende 
for driften. Så da gulvet på gangene om-
kring Quantock stuerne måtte udskiftes, 
vidste teamet, der har med ejendommen 
at gøre, at de måtte finde en hurtig og 
problemfri løsning.

Hospitalets bygningschef Mike Pou-
stie sagde: ”Da vi besluttede os for at 
udskifte gulvet på gangene omkring Qu-
antock stuerne, havde vi brug for at finde 
noget, der kunne lægges uden at vi ville 
være nødt til at foretage en nedlukning, 
forstyrre, støve eller udlede andre po-
tentielt skadelige kemiske stoffer.”

”Gulvet var oprindeligt udstyret med 
linoleum, der blev lagt med to margener 
terrazzo, som var vådlagt i forbindelse 
med den oprindelige opførelse tilbage i 
1930’erne.”

”For så knap tyve år siden blev linole-
ummet erstattet af en skridsikker gulvbe-
lægning, som viste sig vanskelig at ren-
gøre, og der var problemer med pletter 
fra det gamle klæbemiddel baseret på et 
opløsningsmiddel, der trak ud i vinylen. 
Efterfølgende blev en trælignende hete-
rogen gulvbelægning lagt, men samme 
problem opstod igen.”

”Så det nye gulv skulle leve op til en 
masse krav fra os; sikkert for personale, 
patienter og deres pårørende, rengø-
ringsvenligt, modstandsdygtigt over for 
pletter, hurtigt at installere, langvarig 
holdbarhed, æstetisk flot, og en instal-

lation, som var helt sikker for de sårbare 
mennesker vi har på afdelingen.”

Altro XpressLay er verdens første vir-
kelig bæredygtige sikkerhedsgulv uden 
lim. Det installeres ved hjælp af tape i 
stedet for lim. På den måde kan det in-
stalleres uden en overflade DPM. Gul-
vet kan nemt fjernes igen, lægges andre 
steder og endelig når det har udtjent sin 
værnepligt kan det genbruges.

Serien består af hele 42 farver og by-
der på både lyse, diskrete og matte de-
signs, samt nogle dekorative designs med 
chip, hvilket giver et stort udvalg at vælge 
imellem. Gulvet deler farvepalet med Al-
tro Walkway™ 20, som gør det oplagt at 
kombinere brugen af begge produkter i 
områder, der kræver det. Altro Easyclean 
Maxis PUR™ teknologien sikrer, at pro-
duktet bevarer sit udseende i lang tid.
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OM ALTRO

Hos Altro tænker vi stort – og globalt set er vi store, når 
det gælder kvalitets gulvbelægning og vægbeklædnings-
systemer til byggeri og transport. Vi elsker at opfi nde ting. 
Sikkerhedsgulve og hygiejniske vægbeklædningssystemer 
er to af vores mest berømte innovationer. Vi holder af at 
gå forrest i udviklingen af nye teknologier og produkter. Vi 
er helliget bæredygtighed, genbrug og genanvendelse af 
vores produkter. Familieejet og familiedrevet – vi bygger 
på familieværdier ; vi er optaget af dig, hinanden, og det vi 
gør. Vi er passionerede omkring at skabe en stor ople-
velse for dig, uanset hvor du er i verden.

www.altro.dk

Som alle Altro’s sikkerhedsgulve, tilbyder Altro XpressLay 
også vedvarende skridsikkerhed i hele produktets levetid, og 
sørger for at din risiko for skrid eller fald kun bliver 1 ud af en 
million.

Det nye gulv blev lagt af Admiral Flooring. Direktør Matt 
Bundell sagde: ”Vi anbefaler meget ofte Altro XpressLay til vo-
res kunder, fordi det er så hurtigt og sikkert at lægge, mens det 
stadig er en langsigtet løsning, og tilmed fl ot. Det var det ide-
elle produkt for Southmead Hospital, fordi lukning af   enheden 
ikke var en mulighed.

”For at sikre at vi ikke forstyrrede på fødegangen, lagde vi 
gulvet i 2 x 2,5m sektioner direkte oven på det eksisterende 
gulv ved hjælp af Altro LooseLayTM dobbeltklæbende tape. Vi 
førte gulvet 100mm opad væggene for at dække det eksiste-
rende produkt. Gangen er 70m lang, og det tog os 2 uger at 
færdiggøre projektet.”

”Altro XpressLay er så let at installere. Undergulvet eller vi-
nylen skal ikke løftes af, og der skal ikke anvendes nogen lim, 
der forekommer ingen støv, ingen afbrydelser eller forstyrrel-
ser. Det ville have taget os mindst 6 uger at lægge almindelige 
vinylgulve. Og hvis en sektion skal udskiftes i fremtiden, kan 
den let skæres ud, og en ny sættes i.”

Mike Poustie tilføjede: ”Vi er meget tilfredse med både in-
stallationen af   gulvet og slutresultatet. Det var en enkel proces, 
der havde en minimal indvirkning på driften af   fødegangen. Jeg 
vil anbefale det til alle, der har brug for en hurtig og problemfri 
løsning, uden at ville gå på kompromis med kvalitet eller æste-
tik.”
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Nøgleordene er Sikkerhed, 
Hygiejne, Ergonomi og 
Bæredygtighed
Sikkerhed

Sikkerheden står altid øverst på priori-
tetslisten når GROHE specifi cerer sani-
tære produkter til projekter. Hvad an-
går de GROHE-produkter som indgår 
i psykiatri-sygehus projektet i Slagelse 
– indgår der sikkerhedsforanstaltninger 
i armaturerne i form af blandingsanord-
ning med varmtvandsspærre, dvs., at 
der er tale om temperaturbegrænsning 
hvorved man undgår skoldningsfare. 
Den korte og nedadrettede udløbstud 
med sikkerheds-perlator medvirker i sin 
udformning og dimension til at forhindre 
hærværk og forsøg på selvmord. Det 
samme forhold gør sig gældende med 
hensyn til hovedbruseren i brusebadet. 
Samtlige armaturer er forsynet med ro-
setter omkring betjeningsknappen og 
sikkerhedsskruer, der modvirker forsøg 
på manipulation, hærværk og selvmord.

Hygiejne

Hygiejnen står også højt på listen når 
GROHE specifi cerer til psykiatrisygehus 
projekter, med tanke på præventivt at 
undgå Legionella i de sanitære installa-
tioner. I GROHE’s selvlukkende armatur 
fi ndes der 3 justerbare fl ow gange: kort 

– mellem – lang, ca. 7 – 15 og 30 sek. 
Hvilket gør, at man i forbindelse med den 
daglige og periodiske betjening sikrer et 
tilstrækkeligt gennemløb af vand i arma-
turet. Der knytter sig også hygiejniske 
fordele til overfor patienter i forbindelse 
med anvendelsen af armaturet, idet ud-
løbstiden på 15-30 sek er i overensstem-
melse med god hygiejneskik for hånd-
vask (indsæbning og afskylning)

Ergonomi

Den selvlukkende mekaniske i arma-
turet, der er placeret ved både vask og 
brus, er betjeningsvenlig og her spiller 
det justerbare fl ow også ind med hensyn 
til ergonomi – således kan alle patienter 
nemt betjene armaturet. GROHE’s pa-
tenterede Silk Move™ i betjeningsgre-
bene, sikrer en smidig og ensartet betje-
ning igennem hele levetidsperioden.

Bæredygtighed

Hele produktpakken fra GROHE til psy-
kiatrisygehus projektet i Slagelse, er nøje 
balanceret hvad angår komfort overfor 
patienter og effektiv vandbesparelse. 
Den selvlukkende mekanisme i armatu-
rerne ved håndvask og ved brusebad, 

er lige så effektiv som ved installation af 
et berøringsfrit armatur. Vandgennem-
strømningen for armaturet ved håndvask 
er 5,7 liter/ minut og ved brus er det 9 
liter/minut. Betjeningspladens 2-skyls 
funktion, er også medvirkende til et af-
målt vandforbrug i drift – her kan skyl-
lemængden indstilles på enten 6/3 liter 
skyl eller 4/2 liter skyl – efter behov.

Bygningen modtog sølv i DGNB-ser-
tifi ceringsordningen, hvilket er lig med 
en høj kvalitet set i et miljømæssigt, so-
cialt, økonomisk og teknisk perspektiv. 
Et eksempel er, at bygningen lever op 

GROHE leverer special designede løsninger til det nye psykiatrisygehus i 
Slagelse
I forbindelse med Slagelse somatiske sygehus opføres et nyt energi- og miljøoptimeret psykiatrisygehus der samler psykiatri-
funktionen i Region Sjælland. Psykiatrisygehuset samler en lang række afdelinger i Region Sjælland. Der bliver tale om Dan-
marks mest moderne psykiatrisygehus, der skal opfylde mange forskellige behov, og lige netop dét kan GROHE hjælpe med. 

GROHE’s produkt-specifi kation til psykiatrisygehus Slagelse-projektet er kommet i stand i et nært samarbejde med Bygherre 
(Region Sjællands Tekniske Afd. og Brugere), Fagentrepenør, VVS-Rådgiver og Arkitekt.

Der har igennem hele projekterings- og installationsforløbet været en spændende og udviklende proces mellem projektets 
rolleindehavere indenfor de sanitære områder – udtaler Henning Lien, Projektchef hos GROHE A/S.
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Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som stilles 
til afskærmning indenfor 
sygeplejen. 

 Book tid for en 
 gratis fremvisning   
 hos jer af en Silentia 
 foldeskærm.

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

Design: KiBiSi. Ud fra væg og loft svæver den ny SILVERBACK nu 
frit i rummet. Silverback’s kurvede opale skærm fordeler lyset 
blødt og behageligt i hele rummet. Den semitransparente ring 
giver en dekorativ halo effekt, som i slukket stand spejler omgiv-
elserne. Silverback leveres også som loft- og væglampe. Led 37W, 
3000/4000K, CRI>80, Dali, 1-10V, Ø440, H110,5.

www.louispoulsen.com

S i lverback
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til de danske krav om energiudnyttelse 
bl.a. ved at anvende sanitetsprodukter 
fra GROHE der nedsætter omkostnin-
gen samtidig med at kvaliteten er i top. 
Hos GROHE arbejdes der til daglig med 
DGNBs principper omkring optimering 
af produkters udnyttelse af jordens res-
sourcer og hele produktets livscyklus, 
hvorfor GROHE’s sanitære produkter 
også opfylder kravene som DGNB vur-
derer projekter ud fra.

GROHE tilbyder hele pakken – 
og følger projektet fra start til 
slut

GROHE er leverandør af totalløsninger 
og tilbyder derfor en bred pallet af spe-
cialdesignede løsninger indenfor fl ere 
sektorer som f.eks. sundhedsbranchen, 
beboelsesejendomme, hotel- og restau-
rationsbranchen, storkøkkener og den 
maritime sektor, hvilket understøtter 
Region Sjællands vision om at være et 
fagligt fyrtårn og overlader derfor ingen 
områder til tilfældighederne.

Som en del af GROHE’s projekt-sup-
port udfører GROHE med eget fagud-

dannet personale også installationstræ-
ning for dem som skal installere og drifte 
produkterne. Det sikrer, at installationen 
bliver udført korrekt og produktet får op-
timal ydeevne. På den måde er GROHE 
med under hele processen fra start til slut 
og sørger for at alt forløber som lovet og 
planlagt.

Det skal nævnes, at GROHE’s sanitære 
produktløsninger over de seneste 3 år, er 
installeret i 4-5 psykiatrisksygehus pro-
jekter rundt om i Danmark – og GROHE 
har dermed opbygget en del erfaring og 
ekspertise indenfor denne krævende del 
af nybyggeri i den offentlige sektor.



KORREKT LUFTFUG-
TIGHED GIVER KORTERE 
INDLÆGGELSESTID
Vi har mange års erfaring i at 
levere skræddersyede, energi-
effektive løsninger til hospitaler. 
Spørg bare vores referencer.

AFFUGTNING  I  BEFUGTNING  I  EVAPORATIV KØLING  I  INSTRUMENTER 5850 1213  I  www.condair.dk

▪  Rigshospitalet
▪  Glostrup Hospital
▪  Hvidovre Hospital
▪  Køge Sygehus
▪  Slagelse Sygehus
▪  Odense Universitetshospital
▪  Klinikum Bodenhausen
▪  Vetter Pharma

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…

REFERENCER:
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Giv gulvet liv med ny 
generation af slidstærke vinyler
Vinylgulve har længe været anerkendt for deres slidstærke natur og lange levetid. Nu tager 
gulvproducenten Forbo Flooring skridtet videre og opgraderer den populære Eternal vinylkollektion med 
helt nye digitalt printede designs, der er skræddersyet til professionelle miljøer.

En unik printteknik sikrer præcis gengivelse af de naturlige struk-
turer i den nye Eternal-kollektion. Brug eksempelvis træfarverne 
til at skabe et slidstærkt gulv med hjemlig sjæl og lang levetid.

Et smukt motiv, en farverig regnbue eller et levende trægulv 
med naturtro struktur. Det er bare nogle af de mange design-
muligheder i den nye generation af vinyler fra Forbo.

Eternal-serien er en gammel kending, som længe har været 
populær i Forbos sortiment af vinyler. Nu får kollektionen nyt 
liv med en helt ny generation af ftalatfrie gulve med fl otte print 
og naturtro udtryk. I alt præsenteres 92 nye dessiner fordelt på 
underkollektionerne Colour, Material og Wood.

Digitalt tryk giver gulvet liv

En særlig printteknik gør det muligt at lave designs, der efterlig-
ner naturens materialer, og som samtidig har vinylgulvets brede 
anvendelighed og slidstærke natur. Teknikken gengiver moti-
ver og materialer så nøjagtigt, at det er svært at se forskel fra de 
naturlige elementer.

Samtidig er det muligt at udnytte printteknikken til at sætte 
sit helt eget præg på gulvet. 

Få eksempelvis lavet et gulv med dit eget motiv eller virk-
somhedens logo, eller vælg mellem et af de mange smukke de-
signs i Forbos sortiment, der blandt andet indeholder regnbue-
baner, forstenet træ, blomster og farverige geoder. De mange 
markante motiver gør det oplagt at anvende gulvet som en ak-
tiv del af indretningen.

Underkollektionen Eternal Colour består af 20 forskellige 
rene farver, mens kollektionerne Eternal Material og Eternal 
Wood er opdateret med 72 helt nye naturtro designs.

Professionelt gulv med hjemlig sjæl

Vinyl er et praktisk produkt, der er særligt velegnet til professio-
nelle miljøer som plejesektoren, uddannelsessektoren, detail-
handlen, sundhedsområdet og andre steder, hvor der kræves 
et hårdført gulvmateriale. Desuden er den nyeste generation af 
vinylgulve desuden 100 procent fri for ftalater.

De mange designs er en oplagt mulighed for at kombinere 
det praktiske og hårdføre materiale med en æstetisk dimension. 
Brug eksempelvis de varme træfarver fra Wood-kollektionen til 
at skabe små hjemlige miljøer på hospitaler, plejehjem eller in-
stitutioner, eller lad dem indgå som en del af indretningen i en 
butik eller et kontor.

Eternal-serien er farvekoordineret med resten af Forbos sor-
timent, så det i fl ere tilfælde er muligt at kombinere materia-
lerne på tværs af kollektionerne.

www.forbo.dk
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MEDICINSKE GASSER

Best practice inden for 
gasinstallationer
At håndtere medicinske gasser er ikke nogen let sag. Som bruger eller indkøber af gasinstallationer på 
hospitaler er er du nødt til stole på, at dine leverandører har ekspertise til at projektere, installere og hjælpe 
dig med at vedligeholde anlæg, der skal fungere optimalt under alle forhold.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

 AGA er Nordeuropas førende industri-
gasselskab, og som medlem af Linde 
Group også blandt de største i verden. 
Det betyder, at danske gasinstallations-
kunder får mulighed for at trække på 
erfaringer ikke bare fra tilsvarende instal-
lationer i Danmark, men også fra Nor-
den, de baltiske lande og endda fra hele 
verden.

– AGA A/S er en del af region Europa 
Nord inden for Linde Group, der består 
af de nordiske og baltiske lande. Og 
grunden til, at vi altid kan levere gasløs-

ninger, der både er teknologisk i front 
og gennemtestede, er, at vi har en fl ad 
struktur, hvor alle funktioner arbejder på 
tværs af landegrænser. Det sikrer at vi i 
princippet fungerer som én virksomhed, 
og det betyder, at erfaringer – gode og 
dårlige – lynhurtigt bliver spredt i hele 
regionen, og at vores løsninger derfor 
altid er et udtryk, hvad man kan kalde 
’Best Practice’, oplyser Michael Haslund, 
der er Key Account Manager og gasløs-
ningsspecialist hos AGA A/S, Linde He-
althcare.

De brede erfaringer i virksomheden 
betyder, at AGA A/S på den ene side kan 
levere en komplet gasløsning til nybyg-
gerier og store om- og tilbygninger på 

hospitaler. På den anden side kan selska-
bet også levere enkelte ydelser inden for 
alt fra uddannelse, risikoanalyse, design, 
installation, driftsanalyser til vedligehol-
delse og service.

Fire søjler for service

Der er utallige forhold, der skal tages 
hensyn til, når hospitalers gasinstallatio-
ner skal projekteres, installeres og ved-
ligeholdes. AGA stiller derfor en række 
kvalitetssikringsydelser til rådighed. De 
kaldes QI Services® og er beregnet til at 
hjælpe hospitaler og andre behandlings-
centre med at leve op til standarderne 
for bedste praksis af kvalitet, pålidelig-
hed og sikkerhed inden for alle aspekter 
af medicinsk gastilførsel.

AGA’s ydelser bygger på, at fi re hjør-
nestene altid skal være på plads:

Sikkerhed må der naturligvis aldrig 
gås på kompromis med. ’Compliance’, 
der er et klinisk udtryk for i hvor høj grad 
medicin doseres efter lægens ordination, 
er ligeså vigtig. De gasser, der fremføres 
i hospitalers rørsystemer er i princippet 
medicin, og hvis ikke tryk og renhed er 
i fuld overensstemmelse med forskrif-
terne, kan det kliniske personale ikke 
dosere korrekt. Driftssikkerhed og effek-
tivitet er de to øvrige søjler, som AGA’s 
serviceydelser bygger på.

Fra design til daglig drift

– Med AGA’s QI services ønsker vi at 
hjælpe rådgivere, bygherrer og drift-
spersonale med at designe, installere, 
anvende og vedligeholde installationer 
til medicinsk gas. Det er naturligvis helt 
afgørende, at gasinstallationer til enhver 
tid overholder gældende standarder og 
forskrifter. Men det har også stor betyd-
ning, at anlæggene fungerer effektivt 

Services og ydelser fra AGA bygger på fi re hjørnestene: Sikkerhed, ’Compliance’, dvs. 
overholdelse af de medicinske og tekniske krav til udstyret, driftssikkerhed og effektivitet. 
(Figur: AGA).
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Levende kommunikation

• Adgang til patientjournaler. 
• Services (sygeplejekald m.v.).
• Genoptræningsvideoer m.v.
• Underholdning (TV, internet, spil m.v.).

Meget brugervenlig løsning. Flyttes og betjenes med lethed af såvel 

patienter, som fast personale. For mere information kontakt AVC på 

4362 4777 (Sjælland) eller 7562 4577 (Jylland og Fyn).

Patientterminal

Tlf. 70 25 95 35 · e-mail: info@simplify-it.dk · www.simplify-it.dk

Forenkling 

bevirker 

effektivitet!

Vi tager os af udfordringer og 
besværligheder – uanset proces –  

og effektivitetsproblemet

Kontakt:
Lene Stevnsborg
Telefon: 70 25 95 35
E-mail: Lene@simplify-it.dk
www.simplify-it.dk
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og økonomisk optimalt, uden at der skal 
bruges alt for mange ressourcer på det, 
påpeger Michael Haslund.

Derfor omfatter AGA’s kvalitetsser-
viceprogram ydelser, der stilles til rådig-
hed fra de første design faser til gasan-
lægget kører i dagligdagen.

I sidste ende skal gasserne, der jo er 
klassifi ceret som medicin, bruges til pa-
tienterne. Derfor henvender program-
met sig også til det kliniske personale 
med fx kurser i basal viden om håndte-
ring af medicinske gasser på en sikker 
måde samt træning i nødprocedurer.

Standarder giver sikkerhed

Sikkerhed har naturligvis altid første 
prioritet, og de standarder og andre be-
stemmelser, der gælder på området, har 
altid fokus på sikkerheden.

– Derfor læner hele kvalitetsservice-
programmet sig op ad de standarder, 
som fi ndes inden for medicinske gasser. 
Allerede i design- og konstruktionsfasen 
ønsker vi at støtte rådgiverne i at skabe 

løsninger, der til punkt og prikke over-
holder gældende standarder. Derfor har 
vi kompetencer, som gør, at vi både kan 
være med til at udarbejde komplette de-
signløsninger og gennemgå og vurdere 
designforslag. Design af rørlednings-
systemer til medicinske gasser kræver 
udannede fagfolk, som skal sikre, at in-
stallationerne både opfylder standarder 
og bestemmelser og hospitalets kliniske 
behov, oplyser Michael Haslund.

Design omfatter beregning af fl owha-
stigheder, dimensionering af rør, anlæg, 
rørsystem og fl askelagerrum, afdelings-
baseret opbevaring og anbefalinger til 
anbringelse af beholdere og placering af 
fl askelagre.

Fuld certifi cering af hele pakken

Ekspertise er ikke mindre nødvendig, når 
medicinske gasforsyningssystemer skal 
installeres, testes og tages i brug.

– Både AGA’s montører og vores 
samarbejdspartnere kan trække på Lin-
des tekniske ekspertise. Derved sikrer 

vi, at installationerne udføres i nøjagtig 
overensstemmelse med internationale 
og nationale standarder, siger Michael 
Haslund.

Michael Haslund
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Koldt drikkevand direkte fra hanen
Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler

Kuvatek A/S er en danskejet virksomhed med base og 
produktion i Sindal, Nordjylland, og speciale inden for 
POU-køling af drikkevand fra vandforsyningen.

Flexcool® drikkevandskølere fi ndes i mange varianter 
og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige 
ønsker.

Se mere på www.fl excool.dk eller ring på 21 67 48 24 
og tal med John.

Kuvatek A/S · Tlf. +45 6596 7796 
info@kuvatek.dk · www.kuvatek.dk 

www.fl excool.dk

   Lad få en uforpligtende snak om 
   en løsning til netop jeres sygehus.

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

aftapning
•  ½ liter vand på under 15 sek.
•  Standbyomkostninger:  

fra 50,00 kr. pr. år
•  Ingen bakterietilvækst
•  Ingen vedligeholdelse
•  Ren gennemstrømningskøling, 

(uden tank, filter og UV-lys)
•  Fornemt livscyklusregnskab

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

Vi sikrer ergonomien 
på hospitalerne!

Vi er både producent og lagerførende 
grossist af et produktprogram der 
bl.a. omfatter CPU holdere, 
monitorarme, kabelbakker, 
bordben, bordunderstel, 
stuegangsvogne og et 
generelt sortiment til 
kontorer og administration.

Vi tilbyder en række gennemtestede 
og velafprøvede produkter, der gør 
det lettere for plejepersonalet at 
servicere patienten samtidig 
med at patienten selv får 
en større frihed.

Complement A/S
Lanciavej 2, 7100 Vejle 
Tlf. 75 85 85 00
info@complement.dk www.complement.dk
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AGA arbejder med installation såvel i 
forbindelse med nye konstruktioner og 
nye konfigurationer som udvidelser eller 
ændringer i bestående gasinstallationer. 
Men uanset installationens størrelser af-
sluttes arbejdet altid med en fuld certifi-
cering, som ud over selve installationen 
også omfatter hele pakken med test, 
kontroller, procedurer og analyser i hen-
hold til alle relevante standarder.

AGA er involveret i design og instal-
lation af rørgasanlæg til medicinsk gas i 
flere af de store Kvalitetsfondsbyggerier, 
der foregår i øjeblikket. Det gælder fx 
DNU ved Skejby, Gødstrup og Hvidovre 
samt en række lidt mindre projekter over 
hele landet.

Risikovurdering giver tryghed

Certificering giver tryghed, der naturlig-
vis bliver endnu større, hvis den bliver 
suppleret med en risikovurdering og en 
handlingsplan for forskellige hændelser.

– Vi bygger altid vores risikovurde-
ring på en dybdegående inspektion af 

gasforsyningssystemet efter internatio-
nale standarder. Fokus er på sikkerheds-, 
produkt- og driftsmæssige risici. Inspek-
tionen udmøntes i anbefalinger omkring 
sikkerhed, risikostyring og overholdelse 
af standarder og kan udvides til at om-
fatte fastlæggelse af driftsprincipper, 
specifikationer for vedligeholdelse, op-
datering af rørledningstegninger, råd-
givning om forbedringer af forsynings-
system og udarbejdelse af nødplaner, 
oplyser Michael Haslund.

Vedligeholdelse minimerer 
driftstop

AGA’s vedligeholdelsesservice sikrer, at 
gasudstyr og rørledninger altid fungerer 
med den største sikkerhed, og at ret-
ningslinjer altid overholdes. En profes-
sionel vedligeholdelse minimerer drifts-
stop og sikrer omkostningseffektiv drift 
med mindst mulige gasforbrug. AGA’s 
QI Maintenance,omfatter regelmæssige 
inspektionsbesøg i henhold til kravene i 
internationale standarder, udrykning af 

uddannede serviceteknikere i nødsitua-
tioner, reparationer og periodisk afprøv-
ning. Vedligeholdelsen kan skræddersys 
til det enkelte hospitals behov.

AGA’s serviceydelser omfatter også 
analyser efter internationale og natio-
nale standarder, der beskriver hvordan 
styring, prøvetagning, logistik, analyse 
og certificering af medicinske gasser, 
skal foregå. Desuden tilbyder AGA mere 
specialiserede overvågningsydelser. Det 
gælder fx overvågning af gasfunktionen 
på operationsstuer og i laboratorier, ni-
veauet af lattergas i operationsstuer, ef-
fektiviteten af anæstesigas-evakuerings-
systemet, kvaliteten af medicinsk luft og 
overvågning af temperaturen i forbin-
delse med kryogen opbevaring – dvs. 
opbevaring i en væske, der er nedkølet 
til under sit normale kogepunkt og under 
-90 °C.



Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 

 

 

Delektor Tech ApS 
Aggerupvej 9 

DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
www.delektor.dk 

 
 

MEDICINSKE GASSER

Digital tjekliste gør 
kontrol sikker og hurtig
Et samarbejde mellem en leverandør, en rådgiver, en it-udvikler og en brancheorganisation har resulteret i 
et unikt værktøj, som på en let måde sikrer, at rørsystemer til medicinske gasser altid bliver installeret efter 
forskrifterne. I dag bruges værktøjet med succes på DNU-byggeriet i Skejby

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

De krav, der stilles til rørsystemer til me-
dicinske gasser, er skrappe og ufravige-
lige og er beskrevet i en standard, DS/
EN ISO 7396-1. Arbejdet med at kon-
trollere, at alle standardens forskrifter er 
overholdt er stort og omfattende.

Derfor ønskede blandt andre FSD, 
Foreningen af Sygehusmaskinmestre 
i Danmark, at ’oversætte’ standardens 
formuleringer til en tjekliste, så gas-en-
treprenøren kunne guides igennem kon-
trol-forløbet og være sikker på, at den 
færdige installation opfyldte alle krav. 
De tre parter, FSD, rådgiveren Alectia 
og gasleverandøren, AGA A/S satte sig 
sammen, og for et år siden – i septem-
ber 2014 – var tjeklisten klar. Den skulle 
blandt andet bruges på Danmarks stør-
ste hospitalsbyggeplads, Det Ny Univer-
sitetshospital i Skejby ved Aarhus.

– Men vi nåede faktisk næsten ikke 
at bruge papirudgaven af tjeklisten, før 
den blev digitaliseret, og det har gjort 
kontrolarbejdet meget lettere og langt 
mere sikkert, siger ingeniør Svend Gram 
fra Alectia.

Mødet med en it-iværksætter

De tre parter I samarbejdet hørte nemlig 
om et produkt, iKontrol, fra en mindre 
it-iværksættervirksomhed i Aarhus. Di-
rektør for iKontrol, Torben Kovaltsenko 
Jørgensen fortæller:

– Inden for byggeriet er der ofte brug 
for at kontrollere, om arbejdet opfylder 
de krav, der er stillet i standarder og ud-
budsmateriale. Håndværkerne går rundt 
med tjeklister eller spørgeskemaer og 
indtaster derefter svarene i et kvalitets-
styringssystem eller lignende. Det er det 

arbejde, vi har digitaliseret, så svarene 
kan indtastes direkte på en tablet eller 
smartphone. Samtidigt kan man tage et 
billede af situationen.

I princippet var det kun et spørgsmål 
om at overføre tjeklisten fra standarden 
og tegninger over DNU til systemet, før 
man var i gang. Et klik på en lokalitet på 
en pdf af tegningen tænder automatisk 
for den tilhørende tjekliste, og så går 
man bare systematisk tjekpunkterne 
igennem fra en ende af.

Høje kvalitetskrav

Standarden foreskriver blandt andet 
kontrol af tæthed, ydelse, sikkerheds-
ventiler, alarmer og renhed for rørinstal-
lationer til medicinske gasser.

– Blandt andet er kravene til renhed 
ekstreme. Alle rør skal leveres indpak-
kede og med propper i enderne, og de 
skal indtil monteringen opbevares på 
stativer, så de ikke kommer i berøring 
med gulvet. Én glemt prop kan betyde, 

at systemet skal igennem en omfattende 
rensning, påpeger Svend Gram.

IKontrol kan også fungere offline, og 
det gør systemet ekstra anvendeligt på 
byggepladser, hvor Wi-Fi-dækningen 
ofte er elendig. Systemet sender auto-
matisk data, så snart der igen er dæk-
ning.
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COMPLEMENT sikrer en 
optimal ergonomi
En god ergonomi med mange, fleksible muligheder for individuel indstilling af monitorer og andet udstyr er 
en forudsætning for et godt, aflastende arbejdsklima, en høj effektivitet, minimal nedslidning af personalet 
og sikrer samtidig større frihed til patienterne

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Ergonomien har altid været i fokus hos 
virksomheden Complement A/S i Vejle, 
som er en ekspansiv, familieejet virksom-
hed der sælger produkter, der forbedrer 
og letter det daglige arbejde på hospita-
ler og klinikker over det meste af Europa.

Selskabet er både producent og lager-
førende grossist med et produktprogram 
der blandt andet omfatter CPU holdere, 

monitorarme, kabelbakker, bordben, 
bordunderstel, stuegangsvogne og et 
generelt sortiment til kontorer og admi-
nistration.

Virksomheden byggede i år 2000 et 
topmoderne domicil i Vejle, men måtte 
allerede i 2004 udvide til det nuværende 
5.700 kvadratmeter store kompleks efter 
stærk vækst og ekspansion takket være 
en støt voksende kreds af kunder blandt 
hospitaler og klinikker i Europa.

Selskabet er nu interesseret i at styrke 
sit engagement i Danmark. Sales mana-
ger Kim Aabling, der er en del af fami-
liekredsen, fastslår, at selskabet nu vil 
styrke sin position over for hospitalerne 
herhjemme og de beslutningstagere, der 
er med til at købe udstyr ind til projek-
terne.

– Vi er ikke særlig store på hospita-
lerne i Danmark, mens vi i udlandet har 
en voksende handel til hospitalerne i 
Europa, men vi ønsker helt klart at styrke 
vores repræsentation og vore produkter 
i de danske sygehuse, siger han.

Fremtidsorienterede systemer

Bygherrer, arkitekter og sygehusperso-
nalet kommer derfor med stor sandsyn-
lighed til at høre mere fra virksomheden 
og dens produkter fremover.

Complement, har et stort sortiment af 
monitorarme til bord og væg montering, 
CPU-holdere mv. til kontorer, laborato-
rier, modtageafsnit m.v.

– Vi kan tilbyde en række gennem-
testede og velafprøvede produkter, 
der gør det lettere for plejepersonalet 
at servicere patienten samtidig med, at 
patienterne selv får en større frihed. Det 
kan være noget så enkelt, men vigtigt for 
den enkelte patient f.eks. at have sit eget 
tv som kan placeres individuelt til patien-
tens behov.

Det er fremtiden at patienterne – li-
gesom det er tilfældet mange steder i i 
udlandet – har deres egen tv-skærm ved 
hospitalssengen. Det giver patienterne 
en bedre mulighed for at være dem selv, 
siger Kim Aabling fra Complement.

Avanceret, tidsbesparende 
stuegang

Stuegang kræver en både hurtig, smidig, 
problemløs og individuel tilpasning af 
arbejdsredskaberne. Medical carts eller 
computervogne er derfor vigtige til at 
gennemføre en effektiv stuegang på et 
sygehus. Dem kan Complement levere 
i avancerede designs der opfylder alle 
tænkelige behov.

Vognene leveres med hjul og gas-
fjedre til hæve/sænke-funktionen, så 
vognen hurtigt kan indstilles til bruge-
rens individuelle højde og behov. Der 
er plads til en bærbar eller en pc med 
mulighed for montering af 1-2 skærme, 
tastaturbord, museplade og endda med 
plads til af lægge dokumenter fra sig.

Stuegangsvognene kan forsynes med 
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skuffer til opbevaring af medicin, plastre 
og kan så i øvrigt også forsynes med 
strømtilslutning og eget transportabelt 
batterisystem der gør dem helt uafhæn-
gige af nettilslutning. Der kører mange 
sådanne vogne rundt på Europas hospi-
taler og klinikker.

En hjertelæge har ud over sin compu-
ter med adgang til alle relevante patient-
data også plads på vognen til at med-
bringe det mest relevante hjerteudstyr, 
så der kan foretages undersøgelser ude 
ved patienternes sygesenge. Hospitalet 
slipper for dermed for at transportere 
patienterne til andre lokaler.

– Når teknologien er tilgængelig hele 
tiden, minimeres risikoen for fejl, påpe-
ger han.

Kundespecificerede løsninger

Ergonomi gør rutinerne lettere og mere 
praktiske. Complement kan i vid ud-
strækning opfylde kundernes individu-
elle ønsker.

Complement, der beskæftiger 14 
medarbejdere, har mange produkter 
til at indrette kontorer, klinikker samt 
hospitaler. Ud over de allerede nævnte 
produkter drejer det sig generelt om 
CPU-holdere, kabelbakker, kabel gen-
nemføringer, opbevaringsskuffer bord-
ben m.v.

– Vort største marked inden for healt-
hcare er sundhedshuse, lægeklinikker, 
tandlæger. Vi fokuserer mere på det dan-
ske hospitalsmarked efter, at vi er blevet 
veletableret i en række lande.

Schneider Electric sætter nye 
standarder for HMI-paneler
Med en stor udvidelse af sortimentet af HMI-paneler sikrer Schneider Electric nu større fleksibilitet,  
øget brugervenlighed og helt nye features.

Der er mange gode nyheder for både 
maskinbyggere og slutkunder bygget 
ind i den nye serie af HMI-paneler, som 
Schneider Electric nu introducerer. Se-
rien Magelis GTU sætter ganske enkelt 
nye standarder for HMI-paneler, både 
hvad angår brugervenlighed, fleksibilitet 
og funktionalitet.

Helt unikt er, at Magelis GTU-pane-
lerne har skærmen fysisk adskilt fra con-
trolleren. Det giver helt nye muligheder 
for at kombinere enhederne. Adskil-
lelsen betyder også, at det er nemmere 
og billigere for slutkunden at udskifte en 
defekt skærm.

Magelis GTU-sortimentet består af se-
rierne Open Box og Premium Box, som 

begge omfatter både 16:9 widescreen-
skærme på 7, 10 og 12 tommer og tra-
ditionelle 4:3-skærme på 10,4, 12,1 og 
15 tommer. Se hele serien af HMI-pane-
ler her

Skærmene er med 262 K eller 16 M-
skærmfarver og er LED-baggrundsbely-
ste med automatisk tilpasning til omgi-
velserne. Det giver et klart og tydeligt 
skærmbillede under alle forhold.

Dual LAN adskiller data

De nye HMI-paneler kan fås i forskellige 
udgaver med Vijeo Designer eller Win-
dows 7 indlejret i controlleren. Magelis 
GTU kan desuden leveres med det helt 

nye Vijeo XD, som understøtter ”swipe” 
og multi-touchbetjening med flere 
fingre, som det kendes fra smartphones 
og tablets.

De mange valgmuligheder for hukom-
melse og ekstern kommunikation gør det 
nemt at integrere Magelis GTU-pane-
lerne i både nye og eksisterende applika-
tioner: USB-porte på fronten, ethernet, 
feltbus, slot til SD eller CFast kort, DVI 
output til ekstern skærm og dual LAN er 
blot nogle af mulighederne.

Det sidste er med til at øge både sik-
kerheden og ydelsen, fordi man med 
dual LAN kan holde PLC-datastrømme i 
procesanlæg adskilt fra it-datastrømme.

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen 
sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur, industri og pro-
duktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer 
bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data 
og kommunikation. I 2013 opnåede de over 150.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe 
omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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INDRETNING

KONE helt i front med at 
skabe strømlinede flows
Virksomheden er en af verdens største elevator- og rulletrappeproducenter og sætter nu turbo på at 
komme ind med avancerede dørsystemer også på danske supersygehuse. Selskabet kan tilbyde en 
usædvanlig support og verdens nok mest intelligente systemer, hvor døre og elevatorer kommunikerer 
med hinanden

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, CYPRESS 

KOMMUNIKATION

KONE er en af verdens mest avance-
rede producenter af døre, elevatorer 
og adgangssystemer. Virksomheden er 
nået langt med at få disse systemer til 
at kommunikere indbyrdes og arbejde 
intelligent sammen for at skabe et mere 
strømlinet flow inden døre.

Fremtiden byder ifølge Frank Uffe 
Jensen, der er salgsansvarlig for døre og 
porte hos KONE A/S, på virkelig avance-
rede systemer til at forbedre den interne 
transport som kan hjælpe hospitalerne 
med både at spare tid, energi og penge.

– Døre og elevatorer er i princippet 
stand-alone-.systemer, men i og med vi 
har alt fra adgangskontrol, dørsystemer 
og elevatorer, kan vi integrere dem tråd-
løst med hinanden, så de kommunikerer 

intelligent indbyrdes og skaber en mere 
effektiv trafikafvikling.

Når døren eller en speedgate får be-
sked om, at man skal til en bestemt af-
deling, giver døren automatisk besked 
om at sikre adgang, åbne de rigtige døre 
på vejen og tilkalde en elevator på det 
rigtige tidspunkt, så vedkommende kan 
komme hurtigt til den korrekte etage.

Det er en del af den fulde pakkeløs-
ning, som KONE kan tilbyde hospita-
lerne. Så vidt jeg ved, har ingen andre 
producenter af døre, elevatorer og ad-
gangskontrol et tilsvarende system, siger 
Frank Uffe Jensen. Med virksomhedens 
systemer er vejen åben for denne kom-
plette pakkeløsning.

KONE er kendt for sine elevatorer 
og rulletrapper, der er meget udbredte, 
men har nu truffet en strategisk beslut-
ning om også at blive en stor leverandør 
af dørsystemer til de danske hospitals-

projekter. Selskabet vil fremover byde 
sig mere til ved de store entrepriser.

– Vor ambitioner er at vækste inden 
for døre. Vi har en stor kundeportefølje i 
forbindelse med service på elevatorer og 
døre af alle fabrikater. Denne portefølje 
ønsker vi at få udbygget med nyopsæt-
ninger og udskiftninger af bestående 
dørsystemer.

Her sygehusene har en positiv hold-
ning til automatik, kan vi honorere alle 
deres ønsker.

Stort og bredt program af døre

– Når man taler om nye produkter, har 
KONE 40 års erfaring med support i dør-
automatik inden for en meget stor, bred 
vifte af produkter. Der er ikke nogen 
opgaver som er fremmede for os ligegyl-
digt, hvad det måtte være, siger han.

KONE kan således tilbyde dørløsnin-
ger til ethvert formål og behov på hospi-
talerne og opfylder de højeste standar-
der med hensyn til kvalitet, sikkerhed, 
design og holdbarhed. Automatikkerne 
opfylder bl.a. EU standarder og ISO 
9001:2000 og er TÛV godkendte.

Herunder de vigtigste dørsystemer til 
hospitalerne:

KONEs elegante karruseldøre place-
res typisk som præsentabel hovedind-
gang, der reducerer energiforbruget, 
forbedrer personstrømmen og giver 
bedre komfort for brugerne. Karru-
seldørene fås med 3 eller 4 fløje, der 
klappes sammen eller foldes sammen. 
De efterspørges både af hoteller, butiks-
centre, lufthavne, hospitaler og klinikker 
m.m.

Dørene kan fleksibelt tilpasses byg-
ningsdesignet, har energibesparende 
LED-belysning, den nyeste sikkerheds-
teknologi, er udført i holdbare, rengø-
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Cradle to Cradle 
tekstilkanaler til 
ventilation

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

TM

INDRETNING

ringsvenlige materialer og kan ind-
brudssikres.

Hermetiske døre er skydedøre til 
sterile renrum som operationsstuer 
og laboratorier. De er udviklet til at 
opfylde også fremtidige skærpede 
krav til lufttryk, kontrol og hygiejne. 
De leveres enkelt- eller dobbeltfl øjet 
og både som manuelle og automati-
ske døre. Dørene kan strålebeskyttes, 
reducere lyd med op til 34 db og kan 
modstå en brand i op til 120 minutter.

ONE UniDrive og KONE UniDrive 
er kompakte, automatiske skydedøre 
der fås i tre forskellige profi lsystemer 
i standard eller slank aluminium med 
glas. De udføres som enkelte og dob-
belte skydedøre eller som teleskop-
døre, prismedøre og hvælvede døre 
samt hermetisk lukkende døre og 
glidedøre. KONE kan levere tre- og 
seksfl øjede døre, der alle tilpasses in-
dividuelt til hver enkelt bygning.

Virksomheden tilbyder et stort udvalg af sikkerhedsudstyr, 
manuelle afbrydere, bevægelsessensorer, integreret adgangs-
kontrol, break-out, brandsikring, tyverisikring, strålingsbeskyt-
telse, støjisolering og energibesparelser til programmet.

Svingdørene kan leveres med tre forskellige automatikenhe-
der, så der er mulighed for at vælge det optimale system til for-
målet og kan leveres med impulsudstyr, afbrydere, trykknap-
per, fi ngerbeskyttelse og sensorer. Svingdørene kan integreres 
med adgangskontrol og de central låsesystemer.

KONEs produkter, kvaliteten og miljøstyringssystemet op-
fylder de højeste krav og er certifi ceret efter ISO 9001 og ISO 
14001.

KONE kan servicere alt

– Når man taler om service, bør man handle med os, fordi vi kan 
servicere alle konkurrenternes produkter og mærker. KONE 
har en effektiv efteruddannelse af teknikkere med en bred og 
mangeårig baggrund og med kompetencer der stammer fra 
store dele af branchen.

Vi har desuden et europæisk system der ligger centralt pla-
ceret i Tyskland som kan supportere hospitalerne med reser-
vedele til alle produkter og mærker fra dag til dag. Det gælder 
også reservedele til alle konkurrenternes mærker der fi ndes på 
markedet, siger Frank Uffe Jensen

Ud over et komplet service- og vedligeholdelsesprogram, 
kan alle reservedele, der skal bruges til vedligeholdelsen, kø-
bes i KONEs netbutik. De sendes til den relevante serviceleve-
randør inden for 24 timer uanset fabrikat.

Fordelene ved det omfattende serviceprogram er at sikre en 
stabil og sikker drift, minimere antallet af ulykker og reducere 
energiforbruget. KONE ser optimistisk på fremtiden som leve-
randør af døre og andre systemer til hospitalerne, fastslår Frank 
Uffe Jensen:

– Vi har en ambition om at være den foretrukne servicepart-
ner i hospitalsbranchen. I dag sidder 5-6 forskellige mærker 
monteret på alle hospitaler, men vi er stort set de eneste, der 
kan servicere alle mærker. Det synes vi er et stort plus og en 
vigtig fordel.

Det vil vi gerne kombinere det med, at vi bliver stærke og 
attraktive i forbindelse med de store entrepriseopgaver til syge-
husene. Vi ser meget fortrøstningsfuldt på fremtiden og pilen 
peger opad selv om konkurrencen er rigtig hård.

I lande som Frankrig, Holland, Belgien og England er KONE 
en væsentlig større leverandøre af døre til hospitalerne end i 
Danmark, men det skal der nu laves om på, tilføjer Frank U. 
Jensen:

– Vi har i vor terminologi et motto, ”must win battles” og at gå 
ind i hospitaler er en del af det.
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Aalborg bliver  
HVAC-stedet i maj 2016
Næste år mødes hele den internatio-
nale HVAC-branche den 22.-25. maj i 
Aalborg. HVAC står for Heating, Ven-
tilation and Air Conditioning. Det er en 
unik mulighed for at komme på fuld om-
gangshøjde med den seneste forskning 
og udvikling på HVAC-området og for at 
se og høre om de nyeste produkter på 
markedet.

Der er nemlig både kongres og ud-
stilling på denne store internationale 
kongres med titlen CLIMA 2016. Det er 
de europæiske HVAC- foreninger, som 
afholder kongressen hvert tredje år, og 
i 2016 samles verdens førende eksper-
ter indenfor HVAC, indeklima og energi 
altså i Danmark.

Der forventes at komme ca. 1.000-
1.200 deltagere fortrinsvis fra universi-

teter, industri, rådgivende ingeniører og 
fremtrædende personligheder inden for 
varme- og klimateknik.

Aalborg Universitet, Danvak og det 
faglige netværk under Ingeniørforenin-
gen i Danmark IDA HVAC er værter for 
konferencen, og begivenheden giver 
nordiske virksomheder enestående mu-
ligheder for networking og eksponering 
i det professionelle HVAC-miljø.

Som virksomhed er der også mulighed 
for at tegne et sponsorat. Der er 3 typer 
sponsorater: platinsponsorat, guldspon-
sorat og sølvsponsorat. Læs mere om 
sponsoraterne på: www.clima2016.org

Med Aalborgs traditioner for store 
kongresser er der garanti for, at alle de 
praktiske ting løses professionelt. Kon-
gressen holdes i Aalborg Kongres & 

Kultur Center og vil blandt andet bestå 
af adskillige seminarer og workshops for 
at komme hele vejen rundt i den tekni-
ske og videnskabelige udvikling inden 
for varme- og ventilationsteknik.

Danmark var vært for CLIMA-konfe-
rencen i 1985. Det blev en stor succes, 
som man stadig hører positivt omtalt i 
internationale kredse.

Det er den 12. CLIMA-konference, 
som nu afholdes. Det hele startede i Mi-
lano i 1975 og derefter fulgte Budapest 
i 1980, København i 1985, Sarajevo i 
1989, London i 1993, Bruxelles i 1997, 
Napoli i 2001, Lausanne i 2005, Helsinki 
i 2007, Antalya i 2010 og Prag sidste år.

Nordjyllands arkitektoniske perle Musikkens Hus, der ligger på Aalborgs 
havnefront med frit udsyn over Limfjorden, danner rammen for åbningen 
af CLIMA 2016. Huset, der består af mere end 20.000 m2, er tegnet af det 
internationalt anerkendte arkitektfirma Coop Himmelb(l)au. 
Foto: Rene Jeppesen.

Professor Per Heiselberg er 
præsident for CLIMA 2016, 

der afholdes til maj i Aalborg.
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TROX genåbner jysk 
salgskontor
Et ønske om igen at komme tættere på 
vore kunder, og et udtryk for lysere tider 
indenfor vores branche, har resulteret i, 
at vi pr. 15. juni 2015 har etableret et nyt 
salgskontor i et 5.500 m2 stort kontorhus 
på Lysholt Allé 10 i Vejle.

Her bor vi i grønne omgivelser i et fem 
etagers multifleksibelt hus, der er place-
ret i et centralt vækstområde, hvor infra-
strukturen er fremtidssikret.

Kontoret er bemandet med fire salgs-
medarbejdere, og vi ønsker hermed 
at kunne servicere vore kunder endnu 
bedre i fremtiden, samt have mulighed 
for at bringe de mange nye produkter, 
som TROX har lanceret i løbet af første 
halvår 2015 hurtigere på markedet.

Vi glæder os til at byde velkommen i 
vore nye lokaler i Vejle, fortæller adm. 
direktør Peter Sønderskov.

TROX er førende indenfor udvikling, 
fremstilling og salg af komponenter og 
systemer til ventilations- og klimaanlæg. 
Med 30 datterselskaber i 28 lande og 14 
produktionssteder er TROX markedsfø-
rende i Europa indenfor klima- og ven-
tilationskomponenter samt yderst aktiv 
på det globale marked. Grundlagt i 1951 
opnåede TROX i 2014 med 3.700 medar-
bejdere en omsætning på 455 mio. Euro. 
Repræsentanter og importører i mere 
end 70 lande har gjort TROX-produkter 
og TROX-koncepter kendt i hele verden.

Yderligere oplysninger fås hos  
TROX Danmark A/S,
Hørsholm tlf.: 4914 6633
Vejle tlf.: 8625 1911
E-mail: trox@trox.dk

Domicilet hvor man nu finder TROX Dan-
marks jyske afdeling

Fødselsdage
50
02-10-2015
Joan Simon Salta
Landssygehuset

06-12-2015
Peter Dan Kristiansen
Vejle og Give Sygehuse

20-12-2015
Morten Kalf Jensen
Roskilde Sygehus

31-01-2016
Niels Bukdahl
Regionshospitalet Viborg

60
19-08-2015
Arne Bo Nielsen
Sygehus Vendsyssel

03-03-2016
Claus Bernthsen
Slagelse-Næstved-Ringsted 
Sygehuse

13-03-2016
John Meistrup
Odense Universitetshospital

08-04-2016
Niels B.B. Madsen
De Gamles By, København

08-05-2016
Arno Hansen
Herlev Hospital

70
30-07-2015
Finn Jensen
Pensionist

19-10-2015
Mogens Rahbek
Pensionist

22-01-2016
Finn Rasmussen
Pensionist

16-06-2016
Mogens Dyhrberg
Pensionist

01-07-2016
Suni Rasmussen
Pensionist

75
18-07-2015
Per Carlsen
Pensionist

05-08-2015
Per Andersen
Pensionist

17-11-2015
Kai Roger Jørgensen
Pensionist

09-02-2016
Jørgen Wiik
Pensionist

13-07-2016
Henning Strøm
Pensionist

80
15-03-2016

Bent Barup Sørensen
Pensionist

90
22-02-2016
Niels H. Ipsen
Pensionist

02-05-2016
Ove Egede
Pensionist

Jubilæer
25
16-11-2015
Niels Bjørn Aller
Århus Universitetshospital, 
Risskov

01-01-2016
Jan Pedersen
Århus Universitetshospital, 
Skejby

01-03-2016
Jesper Larsen
Nykøbing Falster Sygehus

Fødselsdage og jubilæer 2015-2016



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

VEDLIGEHOLDSSYSTEMER

KOMMUNIKATION

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

ELTAVLER

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard Køleteknik A/S
Sadelmagervej 22 · DK-7100 Vejle

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

Tlf. 63 21 04 04
www.spectec.dk • www.spectec.net

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

Contech Automatic ApS
Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F., tlf. 54 88 44 40

E-mail: mail@contech-automatic.dk
www.contech-automatic.dk

Contech Automatik_57x57.indd   1 15/06/15   14.15
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Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

IT-RÅDGIVNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

Infoprocess tilbyder
•  Rådgivning
•  Udarbejdelse af kravspecifikation
•  Gennemførelse af EU-udbud og 

licitation
•  Projektledelse
 
Infoprocess har erfaring inden for bl.a.
•  Netværk
•  Telefoni og DECT
•  Patientkaldesystemer
•  Sterilcentral-software

IT-rådgivning

Trongårdsparken 55 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 2173 1161 · www.infoprocess.dk

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

ELTAVLER

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

TIC er din leverandør af alle
former for El-Automation

•	 El tavler
•	 PLC program 
•	 Data integration
•	 Logistik

Technodan Industrial Controls A/S 
Alsikevej 20, DK-8920 Randers NV | Hagensvej 4  

DK-9530 Støvring | Phone: +45 8710 9500 | Fax: +45 8710 9501 
www.tic.dk | info@tic.dk

TIC_57x57.indd   1 20/05/15   10.30

MODULOPBYGNING

Midlertidige lokaler i  
kompromisløs kvalitet  
– til aftalt tid og pris

www.temporent.dk  Tlf. 70 12 44 44Eksperter i midlertidige lokaler

8656 Temporent Rubrik ann_57x57 mm.indd   1 23/01/15   12.28
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Din 
førstehjælpsomhed 

smitter

Din hjertestarterhistorie kan 
inspirere andre til at hjælpe 
ved hjertestop. Uanset om 
det var dig, der løb efter 
hjælp, ringede 1-1-2 eller 
udførte hjertemassage og 
tændte for hjertestarteren. 
Det vigtigste er at gøre 
noget. Førstehjælpsomhed 
smitter. Fortæl din 
hjertestarterhistorie på 
facebook.com/dukanreddeliv
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TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
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