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Analysér med højrene LAB LINE® specialgasser og blandinger produceret på eget 
moderne gravimetrisk anlæg, hvilket sikrer fuld sporbarhed, fleksibel produktion 
og kort leveringstid.

Til farmaceutisk produktion tilbydes både GMP-producerede PHARMA LINE® gasser, 
der overholder Ph. Eur. og højrene PHARMA LINE ULTRA® gasser. 

Læs mere på strandmollen.dk eller ring på tlf. 701 02 107.
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Fortsættes side 6

SUNDHEDSDATA

Standarder skal åbne 
op for borgernes 
sundhedsdata
Hvis det i fremtiden skal være nemt for borgere og sundhedsprofessionelle at få overblik over 
sundhedsdata som forløb, kontakter og aftaler på tværs af kommuner og regioner, så er det nødvendigt at 
kigge på nye internationale standarder som HL7’s FHIR.

De kan være med til at åbne it-syste-
merne i sundhedsvæsenet op. Sådan 
lyder det fra Simon Bo Larsen, der er 
solution architect hos CGI Danmark, der 
er it-leverandør til kommuner og regio-
ner og bl.a. driver Region Syddanmarks 
elektroniske patientjournal, Cosmic. 

– Der er et problem med standardise-
ring generelt. Der er alt for mange gamle 

it-systemer, der bruger deres egne pro-
tokoller, og det skal man selvfølgelig 
ændre på. Som det er i dag, så har sy-
stemerne mulighed for at sende beske-
der til hinanden. Men det er en manuel 
arbejdsgang, der svarer til at sende en 
mail. Med de nye standarder kan man 
gøre det på en meget mere tidssvarende 
og automatiseret måde, der betyder, at 
man kan få fat i de data, som man har 
brug for. Det er også et nødvendigt 
skridt, hvis man skal have standardiseret 
borgerens samtykke til at dele data og 
give borgeren kontrol med, hvilke data, 
der ligger i de forskellige systemer, for-
klarer Simon Bo Larsen. 

Standarder og microservices 

Det er også derfor, at CGI Danmark er 
gået med i et projekt sammen med Ale-
xandra Instituttet og Sekoia for at udvikle 
en prototype, der kan afprøve, hvordan 

nye arkitekturmønstre og standarder kan 
gøre det nemmere og billigere at inte-
grere løsninger på tværs af kommuner 
og regioner.

Ifølge Michael Christensen, Principal 
Software Architect i Alexandra Institut-
tets Health IT Lab, så har projektet to 
teknologiske fokusområder: standarder 
og microservices. Målet er at bruge disse 
som en løftestang til at lette adgangen til 
og overblik over forløb, kontakter og af-
taler. Han forklarer: 

Udfordringen er, at hvis borgeren skal 
til at kigge på egne data i forbindelse 
med forløb i sundhedsvæsenet, så skal 
systemerne snakke bedre sammen. Der 
er en udfordring, som vi har adresseret 
gennem fl ere år, og derfor siger vi: Lad 
os prøve at kigge på de her standarder, 
så borgeren eller sundhedsprofessio-

FAKTA OM PROJEKTET

‘Datadeling og overblik over forløb – borgerens perspektiv’ er et demonstrationsprojekt støttet af Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse og Welfare Tech – Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. 

Projektet er et samarbejde mellem CGI, Sekoia og Alexandra Instituttet, og konkret bygger man en prototype, som afprøver, 
hvordan forløb, aftaler og kontakter fra Sygehusets PAS-system og det kommunale Fælles Sprog 3 kan dele data via HL7 FHIR 
og en microservice-baseret infrastruktur. 

Her samarbejder CGI, Sekoia og Alexandra Instituttet om udviklingen af en demonstrator, som afprøver, hvordan nye arkitek-
turmønstre og standarder kan bidrage til at gøre det nemmere og billigere at integrere på tværs af sektorspecifi kke løsninger. 

Artiklen har også været bragt i Version2 (https://www.version2.dk/artikel/prototype-med-mikrotjenester-skal-give-bedre-
adgang-sundhedsdata-1079314) – du kan også læse mere om vores arbejde med sundheds-it her (https://alexandra.dk/dk/
anvendelser/sundhed-velfaerd).

AF JOURNALIST, SEBASTIAN CAPPELEN
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SUNDHEDSDATA

nelle nemt og sikkert kan tilgå data fra en 
webbrowser eller mobile apparater.

Vigtigt at give borgeren mere 
overblik 

Projektet er især inspireret af, at der 
kører et nationalt program, der handler 
om tværgående komplekse forløb, dvs. 
borgere som typisk har mere end en 
sygdom eller lidelse, og som er i kon-
takt med fl ere sektorer, altså kommuner, 
praktiserende læge eller sygehus. 

– En af de ting, de peger på, er, at det 
vil være nyttigt at give borgeren mere 
overblik over eget forløb. Hvis man fx 
har KOL og samtidig lider af diabetes og 
hjerteproblemer, så kan det være svært 
at holde styr på, hvad der er sket, kom-
mende aftaler og hvilke forløb, det er en 
del af. Det er det, vi vil gøre, forklarer 
han. 

Indgang via PAS 

Konkret bygger projektet en prototype, 
som afprøver, hvordan man kan dele 
data fra såvel sygehusets PAS (Patient 
Administrations-Systemet) som kom-
munale Fælles Sprog 3-systemer via HL7 
FHIR og en microservice-baseret infra-
struktur. Det er især data som forløb, 
kontakter og aftaler. 

– PAS er oprindeligt lavet, så man 
kunne sende regninger rundt i det of-
fentlige system, og så man havde doku-
mentation for, at nu har hr. Hansen været 
indlagt. Men PAS giver også mulighed 
for at se sådan noget som kontakter, 
forløb og bookinger. Det ligger på en 
proprietær-måde, men vi kan sætte en 
adapter eller facade foran, så det bliver 
standardiseret, og så borgeren nemt får 

adgang, og så man kan dele data ud i de 
kommunale systemer, som fx omsorgs-
journaler, forklarer han. 

Fælles Sprog 3 er et fælles begrebsap-
parat, som alle kommuner indfører fra i 
år, og som de skal bruge, når de doku-
menterer, at de leverer en ydelse til en 
borger. Det er det sprog, som omsorgs-
journalerne kommer til at snakke i frem-
tiden, og derfor et godt sted at matche 
med en international standard som FHIR. 

Udfordringen er ‘de mange’ 

Ifølge Tobias Høher, Chief Product Of-
fi cer hos Sekoia, der udvikler digitale 
værktøjer til plejesektoren, så er deres 
udfordring, hvor mange ressourcer de 
kan bruge på den her type integrations-
arbejde for at få ‘de mange’ systemer, da-
tastrukturer og webservices til at snakke 
sammen. Han forklarer: 

Udfordringen er ikke primært teknisk. 
Udfordringen er, at landskabet er så di-
stribueret, som det er. Pointen med at 
lave et setup med FHIR som integrator er 
en rigtig god idé. Der vil være et stykke 
arbejde, før det kommer ud og virker, 
men konceptet vil sandsynligvis hjælpe 
alle, der arbejder med Fælles Sprog 3 og 
bidrage til et mere sammenhængende 
sundhedssystem. Det gælder både, hvis 
borgeren eller den sundhedsprofessio-
nelle gerne vil se, hvad der er sket, mens 
borgeren var inde på hospitalet. Og om-
vendt, så kan hospitalet, hvis borgeren 
giver lov, også se, hvilke forløb, der er i 
kommunen.

Ifølge Michael Christensen er en af 
fordelene med FHIR, at man arbejder ef-
ter en 80/20-regel. 

– FHIR bruger en mere moderne måde 
at kommunikere på, så man nemmere og 
hurtigere kan tilgå fra mobilapparater. 
Samtidig behøver man ikke modellere 
hele verden for at komme i gang. De har 
en regel, hvor de siger, at hvis de kan 
modellere 80 procent, så er det fi nt nok. 
De sidste 20 procent giver mulighed for, 
at man selv kan lave udvidelser, men på 
standardiseret vis, forklarer han. 

Vigtigt at kunne udskifte 
enkeltdele 

Det er ikke kun standarder, der er en 
vigtig brik, hvis systemerne skal snakke 
sammen. Det er også vigtigt at bygge 
systemerne, så man kan nøjes med at 
udskifte en enkelt del, og ikke hele sy-
stemer, hvis noget skal opgraderes eller 
udskiftes. 

Begrebet hedder microservices, og 
som navnet antyder, betyder det ‘små 
services’ eller byggeklodser, som gør én 
ting godt, og så kan man sætte dem i drift 
uden at ændre på omgivelserne. Det kan 
både gøre det nemmere at byde ind for 
mindre leverandører, og samtidig kan 
det være med til at understøtte lokale 
løsninger. Det kan fx være en kommune, 
der har specielle behov, og som har brug 
for et bestemt komponentsæt. 

Det svarer til, at hvis der er noget, der 
går i stykker på en motor, så i stedet for 
at udskifte hele motoren, så kan du nøjes 
med at udskifte delkomponenter. Det er 
både billigere og mere fl eksibelt og gør, 
at man måske kan holde et system kø-
rende i længere tid. 

Microservices er en god teknologi 
at sætte ind, fordi man ikke behøver at 
lukke op for, hvordan hele PAS-systemet 
fungerer. Hvis vi skal have lukket op for 
EOJ’erne (på tværs af regionerne), så skal 
vi lave nogle små services, der bagudret-
tet kan snakke det gamle sprog, og ud-
adtil kan snakke et nyt sprog. Microser-
vices er en nem måde til at stykke brikker 
af information sammen og så udstille det 
som et helt billede.

Det er klart et opgør med store syste-
mer, erkender Michael Christensen. 

– Hvis man kommer i tanke om, at man 
vil udstille andre formater eller vil snakke 
med praksis-systemerne, så er det ikke 
et stort system, man skal til at bryde op. 
Det er lidt farligt at bruge den her LEGO-
klods metafor, men det er lidt det, vi prø-
ver at gøre. Forskellen er, at vi kan skifte 
klodser ud, uden at man skal bryde det 
hele op, forklarer han. 

Projektet er ifølge Simon Bo Larsen et 
godt fora til at eksperimentere med mu-
lighederne med standarder og microser-
vices. 

– Det er spændende at være med i et 
fora, hvor man kan teste grænserne af. 
FHIR er på vej til at blive udbredt i det 
danske sundhedsvæsen, og det tager vi 
selvfølgelig meget seriøst. Microservices 
er lidt mere uopdyrket land, men det 
rummer nogle spændende potentialer, 
og her kan vi fi nde ud af, hvad der er op 
og ned, forklarer Simon Bo Larsen. 
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16:00-17:00 Generalforsamling
FSTA, generalforsamling

18:00-19:30 Buffet
Buffet i restauranten

19:35-19:40 Velkomst
Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

19:40-20:45 Underholdning
”Humor & Arbejdsglæde”

Humoristisk og tankevækkende oplæg om HUMORS indflydelse på arbejdsglæ-
de, kommunikation og relationer – også i sundhedsvæsenet.

Rune Green er medlem af International Society of Humor Studies og er et af de 
mennesker i Danmark, som ved mest om humor, og hvilken betydning humoren 
har for vores arbejdsliv og relationer.

Hvis du tror, du ved, hvad der er at vide om humor, så bliv forbløffet over, hvor 
stor indflydelse humor har på vores arbejdsliv. Vi tænker ikke, det gør noget, at 
Rune selv er en stor humorist og en af Danmarks sjoveste foredragsholdere.

Indlægsholder:
Rune Green, foredragsholder, formidler og konsulent 

21:00 Udstilling
Samvær i udstillingslokalet

Program for Årskonference 2018

07:00-09:00 Morgenmad

09:00-09:45 Fælles foredrag 
”En politisk drøm”

Sundhedsvæsenet 2025 – hvad jeg tror og håber

Indlægsholder: 
Sophie Hæstorp Andersen, Regionrådsformand i Region Hovedstaden

09:45-10:15 Udstilling og pause

10:15-11:00

”BIM fra data til drift på DTU“ 

Det er en udfordring at få udleveret relevante data fra BIM til FM-driftssyste-
merne. Hvad er relevante data egentlig, og hvad er muligt at få med i FM 
systemerne? BIM overdragelse bør være grundstenen for bygningens vedlige-
hold, men det er sværere end som så, også for Danmarks Tekniske Universitet, 
der  viser, hvordan de har arbejdet med udfordringer, og hvor langt de er nået.

Indlægsholdere: 
BIM koordinator Khoa Dang Ngo samt Driftschef Anders B. Møller, Campus 
Service, Danmarks Tekniske Universitet

”Brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri”
 
Hvad gik godt, og hvad skulle have været gjort anderledes?

22
Oktober 2018

Mandag

23
Oktober 2018

Tirsdag

Spor A

Spor B
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11:30-12:15

”Strategi for bygningsvedligehold på Danmarks Tekniske Universitet”

Hvilken filosofi ligger der til grund for måden, hvorpå Danmarks Tekniske 
Universitet vedligeholder sin bygningsmasse?
Hvordan er denne filosofi blevet omsat til en bygningsstrategi? Hvordan måler 
man, om strategien følges?

Indlægsholdere: 
Campusdirektør Jacob Steen Møller og Driftschef Anders B. Møller, Danmarks 
Tekniske Universitet

”Innovationsprojekter i sygehusbyggeri – Kommer de i anvendelse?”

Der anvendes mange ressourcer på udvikling af ny teknologi til sygehusbyggeri-
er. Kommer der resultater ud af det? Finder resultaterne rettidig anvendelse i 
byggefaserne – eller ender det i ”dyre, skønne, men spildte kræfter”?

Indlægget tager udgangspunkt i en aktuel case om et konceptudviklingsforløb 
på OPI-basis (Offentlig-Privat-Innovationssamarbejde) mellem Region Sjælland 
og Multitower ApS. Projektet omhandler udvikling af en patientforflytterrobot, 
PLUMA, der bl.a. skal erstatte traditionelle patienthejs på sengestuer.

Indlægsholder:
Projektchef Frank Hansen, Projekt Universitetshospital Køge

12:15-13:15 Udstilling og frokost

13:15-14:00

”Fremtidens personsikkerhed ved brand på hospitalet”

Hvilket hospital trækker den næste avisoverskrift: ”Hospitalsbrand koster flere 
mennesker livet”? Og når man leder efter årsagen til dels brandens opståen og 
dels  årsagen til, at branden fik det omfang, som var tilfældet, blev konklusio-
nen, at det skal tilskrives den manglende drift, kontrol og vedligeholdelse af 
hospitalets indbyggede brandsikring og den manglende instruktion af hospita-
lets personale. 

Hospitalerne har mulighed for at organisere sig ud af risikoen for tab af menne-
skeliv ved brand, bl.a. ved løbende at arbejde med personsikkerheden. 

Indlægsholder: 
Brandteknisk Rådgiver Svend Voss, DBI Brand og Sikring

Program for Årskonference 2018

Med udgangspunkt i såvel gode som mindre gode erfaringer fra en meget 
omfattende brugerinddragelse i forbindelse med planlægning af Nyt OUH, vil 
indlægget give et billede af det paradoks, at en omfattende og langvarig 
brugerproces kan være såvel en barriere som en katalysator for at skabe det 
rigtige og innovative grundlag for et meget stort sygehusbyggeri.

Indlægsholder: 
Projektchef, Kenneth Holm, Det Nye Universitetshospital i Odense – Nyt OUH

11:00-11:30 Udstilling og pause

Spor A

Spor B

Spor A
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”Personlig medicin”

Hvad betyder det for patienterne og for sundhedsvæsenet?

”Personlig medicin” er allerede begyndt at revolutionere patientbehandlingen, 
ikke mindst indenfor kræftområdet. Gen-analyser og anvendelse af biomarkører 
sikrer, at patienter oplever mere effektive og skånsomme behandlinger.
Anvendelsen af allerede kendte lægemidler optimeres, og der udvikles helt nye 
mere målrettede behandlinger.  

Der gives en kort introduktion til ”personlig medicin”. Hvad er det? Hvordan 
udvikles det? Hvordan anvendes det? Hvad er fordelene for hhv. patienter og 
sundhedsvæsen? 
Dernæst vil indlægget belyse de praktiske, teknologiske og kompetencemæssi-
ge forhold, som skal være på plads, for at værdien og potentialerne kan indfries. 

Indlægsholder: 
Chefkonsulent Jakob Bjerg Larsen, Lægemiddelindustriforeningen

14:00-14:30 Udstilling og pause

14:30-15:15

”Sikring - Videoovervågning”

Videoovervågning og sikring i praksis – eksempler fra Aarhus Universitets-
hospital.

Indlægsholdere: 
Teknisk souschef Ole B. Jacobsen, Aarhus Universitetshospital samt Funktions-
leder Jonas Petersen, Aarhus Universitetshospital

”Børneriget - Vision”

Etablering af nyt stort børnehospital, Rigshospitalet

Fokus på:
-   Sammenhængende patientforløb og kliniske processer
- Leg
- Effektiv logistik
- Forskning og uddannelse

Indlægsholdere:
Arkitekt Stig Vesterager Gothelf, 3xN samt Arkitekt Christian Schousboe Platz, 
Arkitema

15:15-15:45 Udstilling og pause

15:45-16:30

”Ventilation på operationsstuer”

En teknisk/praktisk gennemgang af de udfordringer Det Nye Universitets- 
hospital i Aarhus, DNU havde for at få de nye OP-stuer godkendt til klinisk drift. 
Hvad er der af love, regler, normer og ikke mindst praktiske erfaringer?

Indlægsholdere: 
Projektleder Kurt Poulsen, Region Midtjylland samt specialist Jan Mottlau, NIRAS

Spor B

Spor A

Spor B

Spor A
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07:00-09:00 Morgenmad

09:00-09:45 Fælles foredrag
”Hvordan synes du selv, det går med de 16 kvalitetsfondsbyggerier?”

Kvalitetsfondsbyggerierne rejser en række spørgsmål. Lige fra om der er  ’senge 
nok’ til, om budgetterne holder, herunder om budgetterne har været store nok, 
og om produktivitetskravet ved færdiggørelsen af byggerierne er rimelige? Var 
Erik Juhl-udvalget for ’enevældig’, eller var en stram styring nødvendig?

Der bliver set tilbage på processen omkring uddeling af midlerne fra Kvalitets-
fonden og tilpasningen af de oprindelige budgetter.

Indlægsholder: 
Professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet

09:45-10:15 Udstilling og pause

10:15-11:45 Fælles foredrag
”80-20 procent”

Kvalitetsfondsprojekterne udgør ca. 20% af bygningsmassen. Hvad med de 
sidste 80%? Renovering/modernisering/nedrivning?

- Rambøll rapporten fra november 2014 – fup eller fakta?
- Hvad tænker Danske Regioner?
- Finansiering/muligheder – hvad med OPP, leasing, driftsselskaber… 
     perspektiver, muligheder og planer
- Faser, planer, patientforløb 
- Debat og spørgsmål

Indlægsholdere: 
Hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet, Direktør og Cheføkonom 
Rikke Margrethe Friis, Danske Regioner samt Markedsdirektør Michael Jensen, 
NIRAS

11:45 Afslutning
Tak for denne gang v/Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

12:00-13:00 Frokost 

13:00-14:00 FSD, generalforsamling

17:00-17:45 Fælles foredrag
”Droneteknologi”

Brug af droner til termofotografering, kortlægning og inspektion.
Praktiske eksempler og demonstration af dronens evner.

Indlægsholder: 
Seniorspecialist Søren Rolin Hvorup Jensen, NIRAS

19:00 Festmiddag

”Om at finde vej og være med”

Oplægget udforsker, hvordan aktiv brugerinddragelse kan sætte fokus på 
patienter og pårørendes behov i udviklingen af sundhedsvæsenets fysiske 
rammer.

Indlægsholder: 
Projektchef Helle Max Martin, Videncenter for Brugerinddragelse i Sundheds-
væsenet, ViBIS 

16:30-17:00 Udstilling og pause

24
Oktober 2018

Onsdag

Spor B
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Praktiske oplysninger

Tid
Mandag den 22. oktober 2018, kl. 16:00 – 22:00
Tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 09:00 – 22:00
Onsdag den 24. oktober 2018, kl. 09:00 – 13:00

Sted:  
Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tlf. +45 6531 3131
Mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk, 
www.nyborgstrand.dk

Alle værelser er udstyret med bad/toilet, telefon, tv, 
kaffe/the, føntørrer. Der er fri TDC Hotspot på hotellet.

Parkering m.m.
Nyborg Strand er beliggende centralt midt i Danmark 
med gode tilkørselsmuligheder. Hotellet råder over gra-
tis parkering, fri afbenyttelse af ”Fit & Relax” afdeling 
samt gratis udlån af cykler.

Hotellet er placeret direkte i strandkanten med den 
skønneste udsigt til Storebæltsbroen og den smukke bø-
geskov som nærmeste nabo, få minutter fra motorvejen.

Arrangør
FSTA – Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur.
Alle spørgsmål vedr. Årskonferencen rettes til 
info@fsta.dk

Deltagergebyr
Deltagelse ved komplet arrangement inkl. dagsprogram-
mer, overnatning og forplejning dkk. 6.500
Deltagelse ved dagsarrangement den 23. oktober inkl. 
mødeforplejning og frokost dkk. 2.500
Deltagelse ved dagsarrangement den 24. oktober inkl. 
mødeforplejning og frokost dkk. 1.800

Tilmelding og yderligere information
www.fsta.dk

Folder_A4_FSTA_05_2018_LUN_HEN_9.indd   2 10-08-2018   10:09:34



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6  13 

Folder_A4_FSTA_05_2018_LUN_HEN_9.indd   2 10-08-2018   10:09:34

MACHINE LEARNING

Machine Learning skal 
forbedre visitering af 
gravide
OUH Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 
D har i samarbejde med Tempus Serva, 
udviklet en løsning til indsamling af hel-
breds- og livsstils-oplysninger på gra-
vide. Således har alle kvinder henvist til 
fødsel i Odense eller Svendborg siden 
20. november 2017 modtaget et link til 
et  web-baseret oplysningsskema via 
E-boks, så snart afdelingens visitations-
enhed har fået en henvisning fra almen 
praksis. Når skemaet er udfyldt, gene-
reres et resume, som automatisk lægges 
ind i kvindens elektroniske patientjour-
nal. Resumeet anvendes desuden som 
samtaleværktøj ved de kliniske kontakter 
i den tidlige graviditet.

Vi går nu i gang med fase 2, hvor de 
indsamlede data fødes ind i en ML mo-

del, som løbende bliver bedre og bedre 
til at vurdere hvilket forløb den fødende 
har behov for, og som sådan kan fungere 
understøttende for den faglige tilrette-
læggelse. Applikationen foretager des-
uden en række statistiske beregninger, 
der potentielt kan forudsige kapacitets-
behovet ud fra de forskellige visitations-
forløb, der forventes over en given pe-
riode.

Projektet gennemføres med stærkt 
begrænsede økonomiske ressourcer, 
hvilket alene har kunnet lade sig gøre 
fordi TS-platformen ”out-of-the-box” 
leverer størstedelen af funktionaliteten, 
herunder; E-boks integration, udsendel-
ses-workfl ow og avanceret statistik.

For at sikre patienternes data, er der 

benyttet regelbaseret rettigheds styring 
helt ned på attribut-niveau, samt en 
”Master and Slave” server arkitektur, der 
sikrer at data eksponeret overfor den 
gravide kun er tilgængelige på ”Slave” 
serveren i en begrænset periode.

Dertil kommer at platformen baserer 
sig på en række standard-komponenter, 
som kan kombineres og konfi gureres ef-
ter behov. Der kan med andre ord udvik-
les selv komplekse applikationer uden at 
kode. Se mere på: www.tempusserva.dk

”Tempus Serva har gennem hele for-
løbet udvist et ekstraordinært service-
niveau.”  Louise Katrine Kjær Weile, 
Ph.d.-studerende; Jordemoder, Cand.
Scient.San.
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DIGITALISERING

Digitaliseringsmessen 2018
Digitaliseringsmessen18 afholdes på Odense Congress Center d. 27. september 2018 

Spring i velfærdsudviklingen kræver tek-
nologi, men det giver også en række ud-
fordringer. På Digitaliseringsmessen18 
kan du opleve hvordan deleøkonomi, ro-
botter, IOT, smartcity løsninger, Kunstig 
Intelligens, VR/AR, big data og mange 

flere teknologier kan bidrage til velfærds-
udvikling i kommunerne. Tilmeld dig 10-
års jubilæet for Digitaliseringsmessen og 
få inspiration til hvordan din kommune 
igangsætter kommunalpolitiske drøftel-
ser af perspektiver, muligheder og udfor-

dringer ved at bruge ny teknologi i nye 
velfærdsløsninger.

Vi glæder os til at se dig på messen!

DIGITALISERINGSMESSEN 2018

Med øget digitalisering af organisationens arbejdsprocesser og nye krav fra persondata-
forordningen, som trådte i kraft 25. maj 2018, bliver kravet til hvilke informationer og data,  
du deler med hvem og hvordan, samt kravet om kryptering og sikkerhed igen højnet.  
Denne tendens har vi hos Bluewhale ApS også bemærket.

Hos Bluewhale ApS har vi siden 2007 
specialiseret os i at forstå, hvad sikker 
og krypteret mail egentlig er, hvad det 
betyder for en organisation med tu-
sinder af ansatte, en mellemstor virk-
somhed, en enkeltmandsvirksomhed. 
Vi har specialiseret os i at forstå hvilke 
krav, forskellige organisationer har og 
hvad, der skaber deres behov. Denne 
viden har vi brugt til at bygge et godt 
stykke software op fra bunden. Både 
grundet markedstrends og i samar-
bejde med vores kunders ændrede 
behov har vi løbende udviklet vores 
software, således at vi via vores løs-
ninger kan understøtte deres indivi-
duelle behov.

Gennem de sidste par år har vi set 
en øget interesse for at sende krypte-
ret og sikkert. Det er også en trend vi 
ser generelt i markedet, som vi bl.a. 
tænker er kommet i takt med en øget 
tendens til at digitalisere organisa-
tionens processer. Man vil gerne sikre 
sig at kunne tilgå sine data fra skyen, 
men vil også gerne sikre, hvem det er, 
der har adgang til data. Selvfølgelig 
kan vi godt mærke, at vi også har fået 
en lovregulering med persondatafor-
ordningen, som allerede ved udgan-
gen af 2017 gjorde, at forespørgslen 
på sikker og krypteret mail tog til.

Bluewhale ApS vil være at finde 
på dette års digitaliseringsmesse på 

stand nr. D16. Det vil vi, fordi flere af 
vores kunder vil deltage, og det er en 
god mulighed for i uformelle rammer 
at få hilst på vores kunder, som vi dag-
ligt servicerer, men også fordi vi gerne 
vil formidle vores budskab om, hvem 
vi er og hvorfor, at kunder som SKAT, 
Københavns Kommune, Region Sjæl-
land med flere har valgt at gøre brug 
af Bluewhale Sikker Mail i deres orga-
nisation, også selvom de har adgang 
til andre værktøjer, som kan bistå dem 
med at fremsende sikker og krypteret 
mails til organisationer, private virk-
somheder, borgere med flere.

www.hospitaldrift.dk



Scantago ApS & 
Electro-Service A/S

Skullebjerg 9, Gevninge
DK-4000 Roskilde
Tel: +45 6617 6816
info@electroservice.dk 
www.electroservice.dk

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

Landsdækkende service af bla.:
 
n  Autoklaver og vaskemaskiner
n  Vand og rendamp

 - service i verdensklasse

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

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

Dansk softwarehus 
skaber overblik på 
operationsstuen
Den nordjyske IT-virksomhed Navtilus udvikler nu en softwareløsning til operationsplanlægning i 
sygehussektoren. Projektet har opnået millionstøtte fra den europæiske innovationsfond Eurostars-Eureka.

Større overblik over operationer og for-
brug af operationsudstyr er kernen i He-
althSCOPE – et innovativt IT-system som 
Aalborg-firmaet udvikler i tæt samar-
bejde med engelske Ingenica Solutions 
Ltd. De to parter har tidligere introduce-
ret lagerstyringssystemet Atticus til den 
engelske sundhedssektor NHS (National 
Health Service). En prisbelønnet løsning, 
der har sat nye standarder for økonomi-
ske stordriftsfordele. Den platform bliver 
nu videreudviklet med styreprogram-
met Microsoft Dynamics NAV som om-
drejningspunkt. Torben Hall, direktør 
og stifter af Navtilus, fortæller, at man 
vil forbinde hospitalernes ressource- og 
udstyrssystemer, så sundhedspersonalet 
nemt kan få et totalt øjebliksbillede af, 
hvilket udstyr der er i brug på hvilken 
lokation, og samtidig identificere bruger 
og patient.

Otte millioner i støtte

”Der er behov for et overordnet system 
til opsamling af data om operationer og 
procedurer. Lige fra booking af opera-
tionsstuer til forbrug af medicinske in-
strumenter. Fra NHS i England ved vi, 
at fleksibel lagerstyring gør en mærkbar 
forskel”, siger han og forklarer videre, 
at projektet adskiller sig væsentligt på 
parametre som ”machine learning” al-
goritmer og analytisk teknologi. Det be-

tyder, at systemet over tid kan forbedre 
beslutningsgrundlaget for brugeren 
gennem datahistorikken, sammenligne 
forskellige klinikkers arbejdsgange og 
dermed identificere potentielle opti-
meringer. Man er blevet tildelt lidt over 
otte millioner kroner af Eurostars-Eureka 
fonden, som har til formål at støtte inno-
vativ produktudvikling i Europa. Torben 
Hall underkender ikke betydningen af, 
at man allerede står bag en velintegreret 
løsning til de danske sygehusapoteker i 
Microsoft Dynamics NAV.

”HealthSCOPE er relevant for mange 
lande. Det gør projektet interessant at 
støtte. Men fonden har formentlig også 
skelet til vores referencer”.

Velfungerende parløb

Det er svært at forudsige det endelige 
potentiale for løsningen, understreger 
direktøren, men at det er globalt, er han 
ikke i tvivl om. De første tests bliver fore-
taget senere i år, og derefter skal man i 
gang med benarbejdet. Den engelske 
samarbejdspartner står for markedsfø-
ring og afsætning, mens Navtilus i Dan-
mark udelukkende tager sig af udvikling 
og programmering. Et velfungerende 
parløb, der har stået på i en årrække.

”Vi supplerer hinanden godt, og In-
genica Solutions har mange værdifulde 
kontakter. De arbejder blandt andet 

sammen med flere globale aktører i me-
dicoindustrien. Der er allerede nu stor 
interesse for HealthSCOPE, men vi re-
volutionerer jo ikke sundhedssektoren 
på en dag eller to. Der går nok nogle år”, 
slutter Torben Hall med et smil. (Fakta, 
kontakt- og billedinformation på næste 
side):

For nærmere information, kontakt ven-
ligst:
Torben Hall, direktør, 
direkte telefon 96 34 65 58, 
mail: th@navtilus.dk
Navtilus ApS, Skelagervej 377D, 
9000 Aalborg

Torben Hall, direktør og stifter af Navtilus 
ApS i Aalborg.

FAKTA

Navtilus, etableret i 1998, udvikler specialiserede IT-løsninger med udgangspunkt i Microsoft Dynamics NAV. Målgruppen er 
store og mellemstore virksomheder, offentlige som private. Komplekse systemløsninger med mange samtidige brugere og 
adskillige lokationer er kernekompetencen. 



KEN Hygiene Systems har udviklet en helt ny IQ serie af laboratorieopvaskere, alle tilpasset fremtidens 
krav til vask og desinfektion. Mød os i Øksnehallen den 12. og 13. september 2018. 

LIFE SCIENCE 
- Fremtiden for effektiv vask, desinfektion og tørring

Lille fysisk footprint. Minimalt pladsforbrug og serviceadgang fra maskinens front

Økonomien er i topklasse ved lavt vand-, el- og kemiforbrug. 

Miljøet skånes ved det lave vandforbrug, og CO2 udslippet er begrænset

Super funktionalitet med lave procestider, støjsvag drift og brugervenlig touch screen
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KEN Hygiene Systems 
lancerer intelligente 
instrumentvaskemaskiner
Den nye IQ-serie fra KEN Hygiene Systems A/S i Brobyværk på Fyn repræsenterer fire størrelser 
maskiner med numrene 3,4,5 og 6 som strækker sig over en mindre underbordsmaskine til den største 
instrumentvasker. De repræsenterer et stort spring frem med den nyeste og den for personalet mest 
aflastende robotteknologi til fyldning og tømning

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN

Cypress kommunikation
– Vor gamle serie var fra 1990 og 
mange maskiner har kørt lige siden, så 
de trængte både til en opdatering og et 
facelift, ikke mindst hvad angår bruger-
venlighed. I forhold til den gamle serie 
er der tale om et teknisk stort spring 
frem.

I forbindelse med lanceringen af vor 
nye IQ-serie har vi haft mulighed for at 
optimere både driftssikkerheden, ener-
giforbruget og brugervenligheden, siger 
distrikts- og produktchef Martin Storm 
Marum fra den fynske vaskemaskinepro-
ducent KEN Hygiene Systems.

Den nye serie har været undervejs i 
et par år. Faktisk introducerede KEN den 
første maskine for et par år siden og nær-
mer sig nu målet om en komplet serie, 
og fabrikken tager imod alle bestillinger 
på enkeltmaskiner eller den komplette 
pakke til sterilcentraler og større vaske-
enheder.

Serien omfatter en mindre under-
bordsmaskine IQ-3, der ventes at være 
klar til salg i starten af 2019. Den stør-
ste maskine er IQ-6. Maskine 4 og 5 er 
kommet på markedet, og de nye instru-
mentvaskere kører allerede på enkelte 
sygehuse. IQ 4 bliver præsenteret i sep-
tember i Øksnehallen på LabDays 2018 
i København. Det er en maskine med 
plads til 8 kurve, mens IQ-5 kan inde-
holde 10-12 kurve med instrumenter. 
Den største version er IQ6 der har plads 
til mellem 15 og 18 kurve.

Robotløsning, stort spring 
fremad

Der er tale om en teknologisk stærkt 
forbedret serie instrumentvaskere med 
automatisk ind- og udlastning af instru-
menterne ved hjælp af robotteknologi, 
der kan aflaste personalet og effektivi-
sere driften på hospitalerne.

KEN AL10 er en firehjulet robot, der 
transporterer stativerne med instrumen-
ter til og fra vaskemaskinerne. Robotten 
manøvrerer selv rundt og kan ved hjælp 
af RFID teknologien selv vælge en ledig 
maskine og automatisk vælge vaskepro-
gram. Automatiseringen giver persona-
let frihed til at påtage sig andre nødven-
dige vigtigere opgaver.

Robotten kan køre tomme racks til-
bage til lageret, ligesom den selv finder 
en ladestation, når den ikke er beskæf-
tiget med opgaver. En enkelt KEN AL10 
robot er så effektiv, at den kan fylde og 
tage instrumenter ud af helt op til 8 in-
strumentvaskere.

Der er tale om en intelligent logistik-
løsning, der både er pladsbesparende, 
skaber øget produktivitet, bedre ergo-
nomi for medarbejderne, der undgår en 
stor del af det ensidige arbejde. Robot-
ten er helt sikker, når den kører rundt 
blandt personalet og er let at program-
mere med en tablet.

Skal forbedre arbejdsmiljøet

– Det, der er interessant for de nye syge-
huse, er, at vi har lanceret dette fuldauto-
matiske robotlogistiske system, der har 
automatiseret ind- og udlastningen. Det 

vil frigøre personalet til andre vigtigere 
opgaver og forbedre arbejdsmiljøet, si-
ger Martin Marum uddybende.

– Vi ønsker at undgå muskelsmerter, 
nakkeskader og rygproblemer hos med-
arbejderne. Med det intelligente system, 
kører den manuelle transportvogn af 
sig selv og fuldautomatisk hen til instru-
mentvaskeren og trækker emnerne ud 
for at køre videre og sætte instrumen-
terne af dér, hvor man ønsker det.

På en sterilcentral kommer de urene 
instrumenter ned til manuel forbehand-
ling. Medarbejderne kan trykke på en 
tablet, så bestiller vort program auto-
matisk robotten til at komme og hente 
racket og køre det ind i den første instru-
mentvaskemaskine, der bliver ledig. 

Instrumentvaskeren har en låge i hver 
ende til henholdsvis indlastning fra den 
urene zone og udlastning ind i den rene 
zone. Når maskinen er færdig med at 
rengøre instrumenterne, kommer der en 
tilsvarende robot fra den rene zone og 
bringer instrumenterne videre.

En række driftoptimeringer

Driftsikkerheden er høj, og der er en 
række besparelser at hente på flere 
områder. Instrumentvaskerne bruger 
næsten kun den halve mængde vand i 
forhold til traditionelle vaskemaskiner. 
Derfor bruger de også mindre el til at 
varme vandet op og naturligvis mindre 
kemi og sæbe.

Instrumentvaskerne er ifølge KEN 
typisk mindst 40 pct. billigere i drift og 
er også lidt billigere i indkøb end deres 
forgængere. Selve vaskeprocessen er 

INNOVATION
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Hvilken ”politisk drøm” 
Sophie Hæstorp Andersen, 
regionrådsformand i Region 
Hovedstaden, har for sund-
hedsvæsenet 2025. 

Hvordan det er gået med de 
16 kvalitetsfondsbyggerier, 
når professor for Syddansk 
Universitet, Kjeld Møller 
Pedersen, ser tilbage på 
processen om uddeling af 
midlerne fra Kvalitetsfon-
den og tilpasningen af de 
oprindelige budgetter. 

Hvad der skal ske med 
efterslæbet på vedlige-
hold af de ældre danske 
hospitaler, som endnu ikke 
er renoveret og udgør 80 
procent af bygningsmassen 
sammenlignet med  
kvalitetsfondsbyggerierne 
på 20 procent. 

Nye teknologier, sikkerhed 
og brugerinddragelse:
-  Droneteknologi og dens 

anvendelse
-  Wayfinding på hospitaler
-  Sikring, videoovervågning 

og brand
-  Data fra BIM til drift 

FSTA’s Årskonference
22.-24. oktober 2018
En konference for professionelle aktører med interesse for drift, 
teknik, byggeri og arkitektur på danske hospitaler

I år har du bl.a. mulighed for at blive klogere på:

Konferencen finder sted på Hotel Nyborg Strand. Du kan finde hele programmet og alle oplysninger på www.fsta.dk 
Tilmelding foregår via www.conferencemanager.dk/FSTA2018

INNOVATION

bedre overvåget og kontrolleret med 
uafhængige temperatursensorer og dob-
belt overvågning af procesparametrene. 

– Procestiden på en standard vaske-
maskine er tre kvarter med koldt vand, 
men kører man med et highspeed-modul 
kan vi vaske og tørre på mindre end 35 
minutter. De gamle maskiner vaskede til 
sammenligning i op til halvanden time.

Den nye IQ-serie har i hvert fald hal-
veret vasketiden i forhold til tidligere 
KEN maskiner, fastslår han. Highspeed 
er ekstraudstyr som man kan købe til 
maskinerne. En anden mulighed er at til-
koble varmt vand direkte til maskinerne 
for at opnå ekstra hurtige procestider, i 
så fald vil vasketiden være omkring 37-
40 minutter.

Overfl aden i den nye IQ-serie er skif-
tet fra rustfrit stål til hærdet glas på alle 
de udvendige overfl ader for at opnå et 
højere hygiejnisk niveau. Ifølge Martin 
Marum er der endnu en fordel ved den 
nye IQ-serie:

Mange af konkurrenterne har betje-
ningspanelerne på begge sider, men hos 
KEN kan maskinerne stå side om side, da 

kemien ligger under og teknikken over 
kammeret, hvilket sparer kostbar plads 
på begge sider til opstilling af fl ere ma-
skiner.

KEN har lagt vægtt på bæredygtighed 
i sin nye serie af vaskemaskiner, fastslår 
Martin Marum:

– Hos KEN er det ikke bare et fi nt ord, 
men en halvering af vandforbrug, halve-
ring af energiforbug (kWh), halvering af 
støj i dbA, en tredjedel mindre kemi og 
mindre foot print

Ny serie af laboratorie maskiner IQ 4 – IQ 5 – IQ 6
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Innovation inden for 
dialysekoncentrater – så 
nemt bliver det
Nu kan arbejdsgangen med koncentrater blive nemmere. Med ECO-Mix Revolution tager det kun 
hospitalspersonalet fem minutter selv at blande koncentrat til dialysebehandling. Dermed undgås, at meget 
store mængder dialysekoncentrat uhensigtsmæssigt håndteres og fl yttes over landegrænser og rundt på 
hospitalerne.

Ny teknologi

De fl este dialyseafdelinger i Danmark 
bruger syrekoncentrat i fl ydende form. 
Disse leveres i 5-6 liters dunke eller 
300-800 liters containere. Dette resulte-
rer i en uhensigtsmæssig håndtering af 
meget store og tunge mængder væske 
på hospitalerne og under transport på 
landevejene, hvilket har stor betydning 
for økonomien, arbejdsbelastningen 
og miljøet. For at reducere disse belast-
ninger, kan man med fordel anvende 
et tørkoncentratsystem som ECO-Mix 
fra B. Braun. I et sådant system leveres 
koncentratet som tørstof i en forseglet 
cylinderformet beholder (ECO-Cart) 
med hjul, som nemt kan fl yttes rundt 
af én person. På hospitalerne blandes 
koncentratet med vand for at producere 
fl ydende syrekoncentrat, som derefter 
tilføres dialysemaskinerne via et centralt 
leveringssystem.

Tørkoncentrater udgør på nuværende 
tidspunkt 35 % af forbruget af syrekon-
centrat til hæmodialyse i Tyskland, og 
tendensen mod ”grøn dialyse” i Europa 
er stigende. ECO-Mix Revolution er et 
fuldautomatiseret blandingssystem til 
syrekoncentrat, der giver dialyseafdelin-
ger, der tager denne nye teknologi til sig 
unikke fordele.

Effektivisering

ECO-Mix Revolution repræsenterer 
Europas nyeste teknologi inden for pro-
duktion af tørkoncentrat og giver mange 
fordele på og uden for hospitalerne, hvor 

man vil opleve en effektivisering af tids-
forbrug, nem anvendelse, reduktion af 
lagerplads og positiv påvirkning af mil-
jøet.

Systemet kan konfi gureres efter be-
hov med forskellige koncentrationer og 

størrelser på opsamlingstanke. En enkelt 
ECO-Cart giver 800 liter syrekoncentrat, 
og det tager ECO-Mix fi re til seks timer 
at forberede afhængigt af permeatsløj-
fens kapacitet. Blanding af koncentrat og 
vand kan foregå samtidig med dialyse-
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•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

•  Anti bakteriel overfladebehandlig af maskinerne 
(Bio Cote TM, nedsætter bakterievækst med 99,9%).

•  Eneleverandør i Region Nord, Rigshospitalet,  
Århus Universitetshospital m.m).

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

Industrivænget 12 · 7400 Herning · Tlf. 70 23 80 55 · www.waterlogic.dk
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behandling, da systemet kun vil trække 
på tilgængelig overskud af permeat. 
ECO-Mix SmartCoupling sikrer en hurtig 
og nem tilkobling mellem ECO-Cart og 
ECO-Mix. Den cylinderformede behol-
ders etiket scannes ved sammenkobling, 
hvilket sikrer, at koncentratet kommer i 
den rette container.

ECO-Mix Revolutionen tillader fjern-
adgang til systemet, hvilket giver infor-
mation om niveauerne i hver opbeva-
ringstank. Der optages automatisk en 
fuld kontrolhistorik af alle tidligere bat-
ches, som til enhver tid er tilgængelig.

Så enkelt er det!

Håndtering af ECO-Mix-systemet:
•  ECO-Cart-beholderen forbindes med 

ECO-Mix-udstyret vha. SmartCou-
pling. Etiketten scannes, og herved 
genkendes koncentratnavnet og dets 
kemiske sammensætning. Denne in-
formation vises i kontrolpanelet, og 
operatøren bekræfter.

•  Systemet trækker vand ind fra vandbe-
handlingssystem og fylder blandings-
tanken. Det anvender kun tilgængelig 
overskudspermeat.

•  Indholdet i ECO-Cart-beholderen op-
løses og blandes.

•  Koncentratet er nu i blandingstanken, 
og ECO-Mix udfører en kalkulation af 
densiteten af indholdet i blandingstan-
ken. Densitetsmålingen bekræfter, at 
blandingen er korrekt.

•  Det netop blandede koncentrat bliver 
automatisk overført til en opbevarings-
tank. Systemet sikrer, at den program-
merede koncentrattype overføres til 
den rigtige opbevaringstank.

•  Den tomme ECO-Cart-beholder fra-
kobles og returneres til genanven-
delse.

Kvalitetskontrol

Der anvendes råvarer af farmaceutisk 
kvalitet i ECO-Cart-beholderen. Fyld-
ningsprocessen er fuldautomatiseret, 

hvilket minimerer risikoen for menne-
skelige fejl, og derudover er der en dob-
beltvejning af alle ingredienser. Tørstof-
mængde: ± 0.2%. ECO-Mix-systemet 
sikrer, at den korrekte mængde vand 
bruges til hver blanding, og at indholdet 
i ECO-Cart er blevet helt fl ydende. Den 
endelige koncentratsammensætning 
valideres med temperaturkompenseret 
densitetsmåling.

Derfor bør ECO-Mix anvendes

Med ECO-Mix Revolution opnås en ny 
og højere standard for kvalitetssikring. 
Det nye system med tørkoncentrat har 
væsentlige fordele i forhold til konven-
tionelle fl ydende koncentrater. De vig-
tigste er effektivitetsforbedringerne, 
fordi håndteringen er forenklet, og fordi 
de opbevaringsmæssige og logistiske 
udfordringer er reduceret. ECO-Mix er 
desuden miljøvenlig pga. mindre trans-
portvægt og –fylde, og fordi ECO-Cart 
genbruges.
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En sikker metode til at 
bygge laboratorier 
der fungerer optimalt
Comissioning kan sikre problemfrit byggeri af nye laboratorier uden ubehagelige overraskelser og dyre 
ekstra regninger til ændringer for at få dem til at opfylde alle krav og specifikationer 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Processen er ganske ideel til labora-
toriebyggeri, fordi den kræver, at man 
får fastlagt specifikationer og krav inden 
man overhovedet går i gang med at be-
regne og slå de første streger. Det tvin-
ger bygherren til at være meget præcis 
med krav og specifikationer til laborato-
rier.

Det siger driftskonsulent Jesper Tang-
gaard fra Sweco, der stærkt anbefaler 
dette værktøj, når de komplicerede rum 
indrettes på hospitalerne. Opfylder la-
boratorierne ikke krav og specifikationer 
kan det resultere i dyre ombygninger.

– Udfordringen og problemet er, at 
laboratorier er meget skarpt klassificeret. 
Det er svært at gå tilbage, hvis man har 
en GMP-klasse B eller C og få det opgra-
deret. Ønsker man at flytte en klasse op, 
kræver det meget mere i rummet. Det er 
vanskeligt at gøre selv i planlægnings-
processen og næsten umuligt under 
byggeprocessen, siger han.

– Der er mange klassifikationer, GMO- 
og GMP-klasser, så alle disse klassifika-
tioner skal man have styr på, inden ar-
bejdet med at tegne og beregne starter 
i projekteringsfasen. Det er helt ideelt at 
bruge processen med commissioning til 
det.

Det er ideelt at starte commissioning 
op før projekteringen. Der skal bygher-
ren være meget skarp på de krav der skal 
stilles. Dem fører man over i projekterin-
gen og spørger de projekterende, hvor-
dan de vil løse dem og hvilke tanker de 
gør sig om dem.

Det kan være kravene ligger lige til 

højrebenet, men der kan være krav, de 
skal tænke grundigt over. Det er en for-
del at have Sweco som partner, der har 
stor erfaring og kan starte en dialog om 
commissioning med byggelederne, så alt 
kommer med inden der beregnes.

Sweco har arbejdet med commissio-
ning i projekter de seneste 20-25 år og 
har en stor viden og erfaring i processen, 
dens krav og specifikationer.

Start så tidligt som muligt

– Commissioning er ikke nødvendigvis 
et krav, men ved et fuldt forløb er det 
en stor fordel, at Sweco kommer ind og 
opstiller alle kravene i planlægningsfasen 
inden projektet starter og før man skriver 
byggeprogram, siger Jesper Tanggaard.

– Det kan give kæmpe besparelser, at 
få stillet de rigtige krav inden der er teg-
net streger, så man kan indføre alle æn-
dringer i byggeprocessens tidlige start, 
hvor det er billigt at ændre. Jo længere 
inde i projekteringen, desto dyrere bliver 
det. I slutningen koster det rigtigt mange 
penge at korrigere.

Hvis man hele vejen igennem har reg-
net med, at laboratorier skal være Klasse 
C og det pludselig skal være klasse B, 
kræver det sluser, mere plads til ventila-
tion, udsugning m.m. og kan koste rigtigt 
mange penge, når meget skal ændres.

Der er flere renhedsklasser, den høje-
ste og strengeste er A, der mest bruges 
i slusebokse og er et fuldstændigt rent 
rum, klasse B er højeste klasse til ren-
rum, herefter kommer klasse C og klasse 
D rum, der ikke stilles så mange krav til. 
Hele bygninger kan være ikke-klassifice-
rede, men være indrettet med klassefise-
rede rum som fx sygehusapoteker.

– Commissioning er en løbende pro-
ces i hele byggeriet og kan bruges til at 
styre hele byggeprocessen som i USA, 
hvor man bruger den til at styre aktivi-
teterne i byggeriet. Det stadium er vi 
endnu ikke nået til herhjemme.

Vi har gennemført mange projekter, 
hvor vi er kommet ind på tidspunkter, 
hvor det har været lige sent nok som ved 
aflevering og idriftssættelse, da vi ikke 
rigtigt kan nå at påvirke projektet ret me-
get i en positiv retning.

Rengøring er utrolig vigtig

Det er utroligt vigtigt at få gjort ordent-
ligt rent allerede i byggefasen, så man 
får fjernet al støvet, understreger Jesper 
Tanggaard:

– Vor erfaring viser, at man skal være 
utrolig opmærksom i selve udførelsespe-
rioden. Når man bygger rene rum, skal 
de være rene, når man lukker lofter og 
vægge. Byggestøv vil altid finde ud selv 
om det tilsyneladende er lukket inde og 
visse klassifikationer kræver et svagt un-
dertryk i rummet.

Er man ikke meget omhyggelig med 
at fjerne byggestøv og få rengjort alle in-
stallationer, tætnet alle gennemføringer 
m.m., så kommer støvet ud. Jeg har 5 år 
efter et projekt var færdigt set en parti-
kelmåling dumpe. Så måtte man fuge 
samtlige stikkontakter og alt muligt efter.

Det er utroligt vanskeligt at sige, hvor 
støvet kommer fra. I den ideelle bygge-
proces lukker man rummet af, efter de 
grove håndværk når installationerne er 
tilbage. Så støvsuger og vasker man, så 
man er sikker på at alt er rent og går efter 
med tættekam at alle gennemføreringer 
er fuldstændig lukkede.
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I KONE har vi over 100 års erfaring inden for service af høj kvalitet og ekspertise inden for alle mærker. 
Med vores pålidelige, professionelle og transparente service sikrer vi, at personale, patienter og besøgende 
kan færdes sikkert og ubesværet på landets hospitaler. Læs mere på www.kone.dk/hospital.

Skræddersyet service af elevatorer, døre og porte

Besøg

www.cotedor.dk

LABORATORIEBYGGERI

Comissioning sikrer opmærksomhed 
på de punkter, der skal kontrolleres. Det 
gør vi med operationsstuerne i Gød-
strup. De er bygget i den højeste klassi-
fikation efter samme principper som ved 
etablering af nye renrum.

Man lukker hele området af, så kun 
dem, der skal arbejde der, slipper ind. 
Nogle steder sætter man fodbade op, 
som folk skal gå igennem. Fordelen for 
entreprenørerne på dette tidspunkt er, at 
vi holder øje med at alle krav overholdes.

Processen kan opleves som en pesti-
lens, men når kontrollører som Læge-
middelstyrelsen kasserer rummet, når 
det står færdigt, koster det meget mere 
end en ekstra fredagsrengøring. Hospi-
talernes laboratorier er produktionsste-
der og deres analyser skal være i orden. 
Kan de ikke udføre analyserne, rammer 
det hele hospitalet. Situationen kan være 
endnu værre i lægemiddelindustrien.

Skaber tryghed i byggeprocessen

Commissioning skal kun gennemføres 
en gang, mens sygehusapoternes labo-

ratorier og istoplaboratorierne skal te-
stes, kontrolleres og godkendes en gang 
om året af blandt andet Sundhedsstyrel-
sen, påpeger Jesper Tanggaard.

– Jeg har prøvet det personligt, hvor 
vi fremstillede kemokure på apotektet, 
men fik dårlige partikelmålinger. Skal 
apoteket lukke to-tre dage, må man 
sende patienterne til andre sygehuse. 
Det er ulykkeligt for dem og betyder, 
at behandlingen ligger stille til man kan 
starte produktionen igen.

Jeg har ikke stor tiltro til, at laboratorier 
bygget uden commissioning vil bestå, og 
så koster det rigtigt mange penge, hvis 
man ikke kan producere til aftalt tid. Man 
skal være klar over, at det er ikke er som 
at bygge en dagligstue eller et kontor.

Det håber jeg hovedparten af dem, 
der bygger ved, men jeg er da stødt på 
firmaer, der aldrig har bygget sygehuse 
før, som har kastet sig ud i sådanne pro-
jekter.
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Gasser til laboratorier, fødevarefremstilling 
og meget mere – hvad er hospitalets 
distributions- og installationspraksis?
Installationer på de danske hospitaler beror på utallige brugs- og applikationsformål. Så nok kender vi 
alle sammen de kemiske formler for de basale gasser på hospitalerne (O2 = Oxygen J osv.), men bare 
fordi gassen kemisk er den samme, så er produktions-, analyse-, dokumentationskrav og ikke mindst 
installationskrav milevidt forskellige fra applikation til applikation.

Hospitalerne er bygget op af uendelige 
rørføringer, heriblandt til gasser. Un-
der renovering, udbyg og nybyg er det 
besnærende at koble sig på en allerede 
etableret føringsvej. Dette kan i nogle 
tilfælde også lade sig gøre, men det er i 
høj grad vigtigt at være bevidst om hvilke 
typer af gas man arbejder med. Som det 
ses på modellen, så fremgår der bl.a. to 
lægemidler, hvor det er den ansvarsha-
vende anæstesioverlæge der har ansva-
ret for at lægemidlet er brugbart. Ligele-
des fremgår kuldioxid fl ere gange, men 

ført frem til forskellige applikationer, 
bl.a. laparaskopi (medical device efter 
GMP produktion), inkubatorer i labora-
torier, og til sodavandsautomaten – hhv. 
lab og fødevare.

For hver applikation er der nogle spe-
cifi kke bevægegrunde for kravene til 
gasserne og distributionen heraf. Læ-
gemidler må ikke være kontaminerede, 
apoteket der producerer lægemidler, 
skal overholde den europæiske farma-
kopé (GMP), laboratoriet stiller derimod 
krav om, at gassen er af en hel specifi k 
renhed (eller uden specifi kke urenhe-
der), og slutteligt skal vi ikke blive syge, 
når vi drikker vores dansk vand eller spi-
ser pakket mad.

Beslutningstræet – et 
pejlemærke for en god 
installationspraksis

Det er af høj høj vigtighed, at den der 
udbyder et projekt, er fuldt bevidst om 
hvad kravene er, samt at den projekte-
rende konsulent i vid udtrækning har 
adgang til en håndfuld brugere af gas-

systemet, for som det ses i modellen ne-
denfor, så er der utallige kombinationer 
af installationer på tværs af et hospital.

Det er desværre kun for Medicinske 
gas- og vakuum–installationer, at der lig-
ger et reelt stykke guidance for, hvad der 
skal etableres (DS / ISO 7396). For alle, 
og herunder teknisk-/procesmæssige 
installationer blev der i 1996 lanceret 
en Dansk standard Information (DS INF 
111:1996), som beskrev i detaljer hvor-
ledes en centralgasinstallation bør udfø-

GASSENS BRUG

Pharma [GMP produktion]
Valg af applikationer til udvikling, 
fremstilling og pakning af lægemidler. 
Sikring af optimal proces-fl ow, tryk 
og levering

Laboratorie
Sikrer ingen diffusion igennem utætte 
materialer, fejlagtige koblinger eller 
uegnede komponenter reducerer 
hurtigt en gas af højeste renhedsgrad 
til ordinær industrikvalitet.

Lægemiddel [Medicinsk]
Sikre fuld overensstemmelse med 
alle gældende forskrifter og lovkrav, 
herunder GMP.

Fødevare
Sikre at produkter for indtagelse ikke 
påtager sig partikler fra de materialer 
det er fremført, herunder kontrol fra 
Fødevarestyrelsen

Tekniske gasser
Gruppen af tekniske gasser er meget 
bred, og alle gasser er produceret 
efter producentens kvalitetskrav.

1 - Luftarter og typer på hospitalet

AF SALGSCHEF MICHAEL NØRKJÆR, 

STRANDMØLLEN, SPECIALGAS
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Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

LABORATORIER

man skal øge kvaliteten lidt i materiale-
valg fx, for så at have samme rørinstalla-
tionspraksis på både laboratorie, teknisk 
og farmaceutisk produktion. Og husk, 
de 80 scenarier, kan specielt i laborato-
rie miljøet blive til uendelige scenarier, 
da hvert apparatur og applikation i dette, 
kan stille helt specifi kke krav. Som et ek-
sempel kan et scenarie således være, at 
der skal installeres multiple rørføringer 
med helium i forskellige kvaliteter.

Brugeren i centrum

Brugeren bør være i centrum og involve-
ret helt fra starten, da det er dem der ar-
bejder med det til dagligt. Så når der skal 
tages beslutning om hvorledes designet 
af en ny, eller eksisterende, installation 
skal være, så skal brugeren være med, 
da de skal kunne håndtere udstyret ved 
fejl, brand etc.

Men endnu vigtigere, så kan der bl.a. 
være krav til analysecertifi kater, frigivel-
sesprocedurer og batch-styring. Derfor 
kan vi kun opfordre til at brugerne bliver 
inddraget, samt at vi sammen får etab-
leret nogle retningslinjer for de typer af 

gasinstallationer, som ikke er dækket af 
fx DS / ISO 7396 eller materiale krav som 
fx fødevare-installationer. 

I regi af FSTA / FSD arbejder vi for at vi 
får etableret nogle redskaber, som bliver 
en god guidance for dit hospital, og for 
jeres videre arbejde med bl.a. gasinstal-
lationer.

Der skal mange aktører med, læs: 
brugere, for at give det rette input, samt 
at en etablering af en rekommandation 
eller lignende kan lade sig gøre. Vi er 
derud til at diskutere dette, og opfordrer 
andre fra brancherne beslægtet hertil, af 
tage aktiv del.

GASSENS FORMÅL

Nitrogen
Kan beskytte en proces mod fugtind-
trængen, oxidering, nedbrydning og 
forurening.

Kryogen fl ydende nitrogen, anvendes 
til at styre temperaturen i reaktorkø-
lingsapplikationer og til at konservere 
biologiske prøver.

Oxygen
Oxygen er kritisk for cellevækstappli-
kationer og bruges i fermentorer og 
bioreaktorer.

Kuldioxid
Som en gas bruges det i inkubatorer 
til bænktoppe.

Inden for fremstilling anvendes det i 
meget kritisk væskekromatografi .

I spildevandsrensning bruges det til 
pH-kontrol med buffer.

Blandingsgasser
Bruges ofte inden for forskning, og i 
mange former for proces- og anden 
industri som bl.a. testgasser, gasser 
til analyse, kalibrering og proces ap-
plikationer.

2 - Beslutningstræ for gasinstallationer på 
hospitaler [skitseret på FSTA-møde om 
Gasser & Vakuum 15-01-2018]

3 - Brugerinddragelse ved gasinstallationer

res. Den ligger heldigvis på rygraden hos 
alle danske leverandører, men er ikke 
gældende og ej heller tilgængelig.

Som det ses i modellen, så er der alene 
for de 4 gasser; CO2, N2O, Oxygen og va-
kuum op til 80 mulige installations scena-
rier. Det vil selvfølgeligt være overkill at 
etablere det hele enkeltvis, og derfor kan 
man ved forskellige typer, vurdere om 
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VENTILATION

Ny topchef hos FläktGroup 
satser ambitiøst på 
løsninger til hospitaler
Med den nytiltrådte topchef adm. dir. Martin Olsen ved roret vil FläktGroup bruge sin mange muligheder 
og ekspertise på at blive væsentligt mere synlig samt en mere markant spiller på ventilation, køl og 
tilsvarende løsninger til hospitalerne.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

En ny stærk og ambitiøs europæisk spil-
ler især på det danske ventilationsmar-
ked. Sådan ser adm. dir. Martin Olsen 
FläktGroups rolle fremover i hospitals-
sektoren herhjemme.

Fläkt er en gammel svensk virksom-
hed, der er blevet internationaliseret 
over en årrække og har masser af musk-
ler at spille med både indenfor venti-
lation, men også i høj grad på køle- og 
varmeløsninger. Gruppen er fast beslut-
tet på at skulle levere til de mange hospi-
talsprojekter.

– Vi er omkring 30 medarbejdere i 
Danmark, og ca. 3.900 medarbejdere 

i gruppen, så vi er en stor, international 
spiller, der har en bred palette af løsnin-
ger til hospitaler, industri, skoler, univer-
siteter og boliger. ”Der er et stort udvalg 
på alle hylder”, siger Martin Olsen.

– ”Indenfor hospitalssektoren har vi en 
vækstplan, vi er kendte i markedet, vore 
aggregater er kendte, men vi har ikke 
hidtil været så synlige, men det kommer 
vi til at blive. Man kan bl.a. finde os på 
årets FSTA Konference d. 22-24 oktober 
hvor vi udstiller, samt vi ser frem til at 
kunne deltage/bidrage i FSTA’s fagnet-
værk om ventilation.

– I Danmark har vi været kendt under 
navnet ClimateConsult, en virksomhed 
FläktGroup overtog sidste år og siden-
hen ændrede navnet til FläktGroup. En 
anden erfaren virksomhed, Dansk Kli-

mateknik, indgår også i gruppen i Dan-
mark.

Fläkt har primært været synonym 
med salg af aggregater til ventilation 
i Danmark, men med opkøbet af Cli-
mateConsult er vi inde med komplette 
systemløsninger og egenproduktion af 
automatiktavler til brandventilation og 
OTV-systemer, samt egne landsdæk-
kende teknikere, der kører ud og idrift-
sætter vores systemer og anlæg”.

Lang begivenhedsrig forhistorie

FläktGroup blev dannet i 2016, da kapi-
talfonden Triton opkøbte Fläkt Woods 
Group og fusionerede den med den 
tyske virksomhed DencoHappel. Det 
skete efter, at Fläkt havde overtaget 

Adm. dir. Martin Olsen
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Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk
www.silentia.dk

EN NY LØSNING MED SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Oplev med  
StoryPanels™

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

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

 

Den rigtige 
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jeres behov

+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/vogne

jeres behov

Få en vogn på prøveTEST 
SELV
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■  akutvogne
■  dropvogne  
■  behandlingsvogne 
■  tilbehør Har du overvejet 

konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

 
Exigos innovative metode til pro-
jekt- og risikostyring, sikrer dig: 

• Overblik over tidsplanen
• Mængder der stemmer
• Kollisionsfrie 3D-modeller 
• Bedre IKT-aftaler

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.
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Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk
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VENTILATION

hovedparten af den danske specialist i 
ventilation og brandsikkerhed, firmaet 
ClimateConsult.

Triton beskæftiger 87.000 ansatte in-
denfor talrige forretningsområder og 
ejer således også Europas største pro-
ducent af ventilationsaggregater med 
hovedsæde i Herne i Tyskland.

Fläkt blev grundlagt i Jönköping 1918 
som Svenska Fläktfabriken Söderberg & 
Co. Og blev i 1920 omdøbt til Svenska 
Fläktfabriken. I 1925 startede produktio-
nen af varme og ventilationssystemer. Si-
den har gruppen været under en række 
ejere og er blevet mere internationalise-
ret. 

I 2002 ser Fläkt Woods Group dagens 
lys ved en sammenlægning af de to ver-
densledende navne indenfor air move-
ment og air treatment, nemlig Fläkt selv 
og Woods Air Movement som med sig 
har anerkendte brands som Solyvent og 
American Fan.

Erfaren direktør i chefstolen

– ”Vi har et stort internationalt netværk 

og arbejder med globale rådgivere, som 
agerer på det danske marked. I Danmark 
omsætter vi for 70 mio. kr., men vi har en 
klar vækststrategi”.

Det siger Martin Olsen som kom til 
FläktGroup til stillingen som adm. dir. 
fra Halton A/S, hvor han var ansvarlig 
for virksomhedens aktivitet, Building & 
Health, som er ventilationsløsninger til 
komfort og industriel ventilation, køle- 
og varme løsninger, samt brand- og røg-
sikring af ventilation.

Tidligere har Martin Olsen været 
salgsdirektør og medejer af ventilations-
virksomheden JRV i Greve, salgschef 
hos Flexoduct Medical A/S, specialist 
hos Dameca, konsulent hos MetalWork 
m.m. og været bestyrelsesmedlem i DI’s 
Sundhedspolitiske udvalg.

Masser af produkter og løsninger

– ”I FläktGroup råder man over et stort 
program af løsninger til hospitaler, vi er 
med inde i masser af hospitalsprojekter 
i Europa og forventer også, at vi kommer 
stærkere med herhjemme og i den grad 

kommer til at bidrage til de danske hospi-
talsprojekter fremadrettet.

Da vi er så store, spænder vi utrolig 
bredt med vore løsninger. Til hospitaler 

Fortsættes næste side
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VENTILATION

har vi mange løsninger indenfor bl.a. 
ventilation med Europas største pro-
gram i aggregater og dækker alt indenfor 
brand, køl, ventilering, overtrykssyste-
mer m.m.

Vi har også løsninger til ventilering af 
p-kældre, køling af kontorer og server- 
og teknikrum og specifikt LAF-systemer 
til operationsstuer. Jeg har store forvent-
ninger til, at vi vil kunne tilbyde produk-
ter og komplette løsninger, der i den 
grad kan modsvare hospitalernes efter-
spørgsel og krav”.

Nyt unikt ventilationsspjæld

”FläktGroup er meget innovativ og lance-
rer hele tiden forbedringer på produkter, 
software, etc.” Ifølge Martin Olsen vil 
FläktGroup i år alene have planlagt 28 op-
dateringer på hhv. produkter og software:

– En af nyskabelserne er et regule-
ringsspjæld baseret på ultralyd, som åb-
ner nogle helt nye muligheder for dimen-
sionering af ventilationsanlæg. De første 
spjæld er på markedet i diametrene Ø 
100-315 mm og til efteråret kommer ef-
terfølgende størrelser.

”Der er allerede indgået en stor le-
verance til et hospitalsprojekt i Finland. 
Det nye spjæld, som er døbt OptiVent 
UltraSound, reguleres ved ultralyd og 
udmærker sig ved at have et meget lavt 
lydniveau.

Spjældet kan gå ned i meget lave 
lufthastigheder og er uden respektaf-
stande, så det virker lige godt uanset 
hvor det placeres i afgreninger. Med 
spjældet er man mere frigjort i design, 
da pladsen til montage og opsætning 
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Specialist af validerede logistik- og lagerstyringssystemer til den 
danske  sundhedssektor gennem 20 år

Hvor er ting? – Overblik over inventar og lager, sporing, batch samt lot nr. styring
Har vi for meget? – Reduktion af lagerbeholdning og likviditetsbindinger
Hvor gammelt er det vi har? – Udløbsstyring og reduktion af kasserede varer 
Holder budgettet? – Økonomisk overblik, både for personale og ledelse

Hos Navtilus skærer vi det over�lødige væk og gør sundheds-IT simpelt

Hospitalsvæsnet 
under kniven…

VENTILATION

ofte er et stort problem og en mangel-
vare for ventilationskanaler”, siger Mar-
tin Olsen. 

Går en lys fremtid i møde

– Ved sammenlægning af de 2 succes-
fulde selskaber DencoHappel og Fläkt 
Woods, er der skabt en ny europæisk 
markedsleder inden for energieffektive 
indendørs luftteknologi-systemløsninger 
i HVAC segmentet, der giver vores kun-
der de højeste kvalitets-standarder for 
forbedret luftkomfort og trivsel.

Gruppen omfatter også Semco i USA, 
der er specialiseret i varmegenvinding 
og den fi nske virksomhed Iloxair, der er 
specialiseret indenfor boligventilation, 
samt Delbag en fi lterproducent.

Martin Olsen understreger at gruppen 
vil forstærke sine tilbud om tekniske ven-
tilations- og køleløsninger, sin rådgivning 
samt være en endnu stærkere sparrings-
partner for vores danske kunder her-
under naturligvis også de danske hos-
pitaler. Det sker bl.a. ved nyansættelser 
samt uddannelse af eksisterende og nye 
medarbejdere inhouse, samt efterføl-

gende uddannelse på vores FläktGroup 
Academy i Tyskland.
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Hospitalsrengøring

Maskine til effektiv rengøring

i-mop er nem at vedligeholde

1.	 	I-mop	gør	bedre	rent!	De skråtstillede børster kom-
mer grundigt i dybden og maskinens effektive suge-
læbe sikrer, at alt det snavsede vand forsvinder fra 
gulvet.

2.	 	I-mop	 sparer	 tid!	 i-mop-brugere konstaterer, at 
rengøring med maskinen er væsentligt hurtigere end 
gængse rengøringsmetoder. Tidsbesparelsen er ty-
pisk mere end 20 procent.

3.	 	I-mop	er	fleksibel!	Maskinen kan bruges på toilet-
ter, under borde og på klinker og skridsikre underlag.

4.	 	I-mop	er	let	at	håndtere!	Maskinen vejer markant 
mindre end andre gulvvaskere og er let at pakke sam-
men og transportere.

5.	 	I-mop	er	nem	at	vedligeholde!	Maskinen er let at 
skille ad og samle igen – og kræver under fem minut-
ters dagligt vedligehold.

6.	 	I-mop	er	bedre	for	medarbejderne!	I modsætning 
til en almindelig moppe, så sørger i-mop selv for at 
trykke børsterne ned i gulvet. Personalet slipper for 
ensidigt, gentagende arbejdsbevægelser med min-
dre slid til følge.
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uafhængig rådgiver

tele- & dataaftaler
kommunikationsanlæg

kaldeanlæg
mobildækning

LIGHTCARE OS
BRUGERVENLIGT LYSSTYRINGSSYSTEM  

LIGHTCARE-OS Open Source lysstyringssystem
Døgnrytmebelysning og ergonomisk HEALTHCARE  
hospitals belysning tilpasses alle ønskede funktioner:
■	 Sundhedsfremmende fulddynamisk døgnrytmelys.
■	 Laparoskopi; lyset tilpasses, så det giver kirurgen  
 de bedst mulige synsforhold. 
■	 Venflon; lysets farvesammensætning tilpasses  
 så det er nemmere at se blodårer.
■	 Anæstesien har fuld farvegengivelse  
 under hele operationen.
■	 Modvirker refleksion i skærme.
■	 Optimerer billedekvaliteten.
■	 Giver et bedre overblik og tydeliggør detaljer.
■	 Giver bedre præcision og bedre resultater.
■	 Højner trivsel og mindsker træthed.
■	 Øger sikkerheden for patienter og personale.

Vi er Danmarks førende vidensbaserede innovationsvirksomhed  
med speciale i unikke lyskoncepter til sundhedssektoren.

Tlf. 88 32 00 77  
lightcare@lightcare.dk
www.lightcare.dk

BRUGERVENLIGT LYSSTYRINGSSYSTEM 

 Open Source lysstyringssystem
HEALTHCARE

Munters affugtnings- og 
luftbehandlingsløsninger 
sikrer:

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

• Beskyttelse af elektronik 
og udstyr mod fugt

Munters A/S
Ryttermarken 2A · 3520 Farum

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

HYGIEJNE

Hvorfor vælge I-mop?

Skridsikre gulve, klinkegulve og andre 
gulve der er vanskelige at rengøre med 
mopper, fremstår pludseligt super rene 
uanset årstid. – Aldrig mere sæbefi lm!
I-mop er også den maskine der med de 
ca. 350 omg. i minuttet på børsterne, 
har den bedste rengøringsevne. Den 
skyder snavset op af gulvet da den 
svæver på børsterne hvilket giver 22 
kg tryk.

I-mop	kan	spare	jer	for	tiden	I	
bruger	på:
• Vask af moppegarn.
•  Vask af alle gulve vil gå hurtigere og 

være grundigere = bedre nøgletal
•  Mange gulve kan nu vaskes med 

gulvvasker/I-MOP da andre maski-
ner ikke kan fl yttes rundt på samme 
fl eksible måde

•  Store besparelser af kemi – halve-
ring!

•  Samme kvalitet uanset hvem der va-
sker gulvet da I-MOP klarer arbejdet

•  Grundet tidsbesparelser på gulvvask 
er det en investering i, at beholde 

kunden da man kan nå meget mere 
fi nish og andre detaljer – fl eksibilitet 
i højsæde!

•  En investering i, at skabe ambassadø-
rer i form af kunder der med glæde, 
refererer jer videre til andre kunder, 
så man kan udvidde kundekredsen

•  Sidst men ikke mindst mindre ska-
der og slid på medarbejdernes krop 
så eventuelle sygedage udebliver. – 
dette er også noget kunden kan lide 
at høre!

Hvis du ønsker et kursus for dine med-
arbejdere i rengøring med I-Mop, til-
byder vi, at komme ud til jeres location 
uden beregning.

Vi sælger I-Mop både ved kontant og 
fi nansiering.
Serviceaftalen er meget populær! – hør 
nærmere om driftssikker serviceaftale.
Ring eller skriv mail for et uforpligtende 
tilbud.

Mail: adiatek@adiatek.dk
T: 53767644 eller 23805160
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Specialister i udstyr til 
effektiv rengøring efter 
robotoperationer
Med opkøbet af A/S Elektro-Service har Scantago taget det første skridt til at udvide sine aktiviteter fra 
medicinalindustrien til også at dække hospitalssektoren, hvor målet er at opnå en mere fremtrædende rolle 
som leverandør af bl.a. vaskemaskiner, autoklaver og ikke mindst service.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Scantago ApS har overtaget A/S Electro-
Service og forener dermed kræfterne for 
nu i forening at varetage salg og service 
af autoklaver og vaskemaskiner til hospi-
taler, laboratorier og farmaceutisk indu-
stri i Danmark med ejerleder Tony Chri-
stensen ved rorpinden.

Formålet er at blive den foretrukne 
leverandør af autoklaver og vaskemaski-
ner med tilhørende servicering af disse 
i Danmark. A/S Electro-Service fortsæt-
ter indtil videre som selvstændig forret-
ningsenhed.

Scantago har gennem de seneste 11 
år opbygget en organisation med salg 
og servicering af autoklaver og vaske-
maskiner til den farmaceutiske industri 
i Danmark. Scantago er blandt andet 
agent for Belimed AG (CH) der produce-
rer vaskemaskiner og autoklaver til både 
sundhedssektoren, laboratorier og far-
maceutisk industri.

Scantago er desuden distributør af 
consumables – rengøringsmidler, desin-
fektionsmidler og biologiske/kemiske in-
dikatorer – fra Steris Corp (US) i Sverige, 
Norge og Danmark.

Electro-Services fortsætter som selv-
stændig, juridisk forretningsenhed un-
der PharmProTech Holding ApS som 
også ejer Scantago ApS.

Virksomhederne har som fælles mis-
sion om at sikre rettidig levering af ud-
styr samt at sikre stabil drift af udstyret 
gennem hele udstyrets levetid, fastslår 
direktør Tony Christensen, der herunder 
uddyber opkøbet og planerne.

Synergi og naturlig ekspansion

– Scantago har arbejdet med de samme 
typer af opgaver som A/S Elektro-Ser-
vice inden for den farmaceutiske indu-
stri. For os er overtagelsen af Electro-
Service et spørgsmål om synergi og at 
etablere en større ”spilleplade” med bl.a. 
hospitalssektoren.

Electro-Services aktiviteter ligger helt 
i forlængelse af vore egne kompetencer 
på autoklaver og vaskemaskiner bortset 
fra, at den farmaceutiske industri ofte 
anvender større udstyr og har flere spe-
cifikke krav til udstyret. Hospitaler er i 
højere grad baseret på standardiserede 
løsninger.

For os handler det om at vi har udvidet 
forretningsområdet, med salg og service 
af autoklaver og vaskemaskiner til sterili-
sation og rengøring af udstyr. Vi er både 
udstyrsleverandør og servicevirksom-
hed, der har fokus på robust udstyr af 
høj kvalitet, som kan sikre kundens for-
retning på bedst tænkelige måde.

At være drevet af ønsket om at yde 
service som virksomhed, er en vigtig 
del af vores DNA. Scantago og Electro-
Service komplementerer hinanden med 
udstyr og service, herunder bl.a. damp-
kvalitetstest iht. DS/EN 285:2015, pro-
blemløsning på mange teknologiområ-
der, kvalificering og validering osv.

Vi sælger bl.a udstyr til dampkvalitets-
tests fra Keith Shuttleworth, et udstyr 
som gør udførsel af dampkvalitetstest 
markant lettere og langt mere reprodu-
cerbar end tidligere.

Vi arbejder på at være er en attraktiv 
servicepartner på vaskemaskiner, auto-
klaver og servicering med kvalitetspro-
dukter i udstyr og inden for rengørings-
midler/detergenter til hospitalerne.

Hvor vi bl.a. repræsenterer MediSafe, 
som der er ved at blive hype omkring på 
grund af, at der kommer mere robotki-
rurgi på hospitalerne i Danmark. Me-
diSafe har markedets bedste maskiner 
til rengøring af udstyr til robotkirurgi. 
MediSafe er overtaget af stor ameri-
kansk spiller, Steris Corporation, som 
har integreret MediSafe i deres orga-
nisation. Vi regner derfor med, at der 
kommer en række meget interessante 
nyheder fra dem i år. Vi er ene distribu-
tør af MediSafe i Danmark, siger Tony 
Christensen.

Robotter kræver effektiv 
rengøring

Specialisering i rengøring af instrumen-
ter og robotarme har høj en prioritet hos 
Tony Christensen der pointerer at robot-
ter kræver særlige vaskemaskiner der 
kan overholde de strenge hygiejnekrav:
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hospitaler og institutioner.
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LED undersøgelses- og sengelamper fra Derungs
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– Vi taler om hule instrumenter og 
dele af robotarme med wirer, der virke-
lig skal rengøres grundig. Det kræver 
helt anden teknologi end de, standard 
vaskemaskiner der pt. anvendes. De skal 
kunne rengøre både ud- og indvendigt 
for at sikre at al fremmed materiale bliver 
fjernet.

Robotkirurgi vækster, så vi gør al-
lerede meget ud af dette område og vil 
sætte endnu mere fokus på at intensi-
vere vore aktiviteter indenfor dette om-
råde. Electro Service er kendt blandt 
hospitalsfolk og servicerer hospitaler i 
hele Danmark. Vi gør rigtigt meget for 
at have et velassorteret reservedelslager, 
således vi kan reagere hurtigt. Det er vi i 
forvejen kendt for, og arbejder i den grad 
for at Elektro-Services kunder også skal 
nyde godt af.

Mange års hospitalserfaring

Teknisk chef Svend Stenstrøm peger 
på, at Elektro-Service har 30 års erfaring 
med at levere til og servicere hospita-
lerne. Virksomheden sælger maskiner, 
udstyr til desinfektion og rengøring af 
instrumenter samt service og validering 
af hospitalsudstyr som vaskemaskiner, 
autoklaver og ultralydsrensere.

– Vi er inde på alle de store hospita-
ler, samt private hospitaler og har leve-
ret autoklaver og vaskemaskiner til DTU 
laboratorier og Københavns Universitets 
nye Panum-kompleks på Blegdamsvej, 
vaskemaskiner til Glostrup Hospital, 
Autoklaver til OUH og leveret til Syd-
dansk Universitet for at nævne få blandt 
mange projekter.

Svend Stenstrøm var teknisk chef på 
Electro-Service, da virksomheden den 
1. oktober blev opkøbt af PharmProTech 
Holding ApS, der også ejer Scantago 
ApS og han er fortsat i denne stilling ef-
ter overtagelsen, der var et køb af know-
how, medarbejdere og kunder blandt 
hospitalerne. Virksomheden beskæfti-
ger ca. 22 ansatte og har 12-15 service-
teknikere.

– Vi har den nødvendige erfaring, 
bruger mange ressourcer på tekniske 
sparring med kunderne, de fremtidige 
løsning og serviceydelser med robotki-
rurgi, hvor vi validere, at udstyret bliver 
rengjort ifølge de nyeste standarder. Vi 
forventer der vil komme meget mere ro-
botkirurgi fremover.

Løsninger kan være alt fra mindre, 
afgrænsede problemer med rengøring 
til komplette, nøglefærdige løsninger. 
Virksomheden både leverer, monterer, 

– Vi er inde på alle de store hospita-
ler, samt private hospitaler og har leve-
ret autoklaver og vaskemaskiner til DTU 
laboratorier og Københavns Universitets 
nye Panum-kompleks på Blegdamsvej, 
vaskemaskiner til Glostrup Hospital, 
Autoklaver til OUH og leveret til Syd-
dansk Universitet for at nævne få blandt 

Svend Stenstrøm var teknisk chef på 
Electro-Service, da virksomheden den 
1. oktober blev opkøbt af PharmProTech 
Holding ApS, der også ejer Scantago 
ApS og han er fortsat i denne stilling ef-
ter overtagelsen, der var et køb af know-
how, medarbejdere og kunder blandt 
hospitalerne. Virksomheden beskæfti-
ger ca. 22 ansatte og har 12-15 service-

– Vi har den nødvendige erfaring, 
bruger mange ressourcer på tekniske 

validerer og servicerer udstyret, ofte på 
servicekontrakter der løber over fl ere år.

– Vi er i dag en mellemstor leveran-
dør, men har bestemt ambitioner om at 
komme stærkere ind på hospitalerne 
som en attraktiv servicepartner og vore 
ambitioner går på at blive en af de stør-
ste på service til hospitalerne i løbet af de 
næste fem år, siger Svend Stenstrøm.
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AFLØBSSYSTEM

Optimering af afløbssystemer
I fremtiden vil vi generelt have fokus på at optimere brugen af afløbssystemet – særligt i forbindelse med 
klimatilpasning. Det gælder hos både forsyninger, industrier og eksempelvis hospitaler.

AF SUS LARSEN, FRASE KOMMUNIKATION

Som led i en overordnet strategi om kli-
matilpasning vælger flere kommuner 
at etablere separat kloakering. Det kan 
være en god idé, hvis de lokale forhold 
tillader det. Med separat kloakering kan 
risikoen for oversvømmelser reduceres. 
Renseanlæggene og kloakledningerne 
kan aflastes. Og risikoen for, at urent 
spildevand ryger ud i vandløb ved over-
svømmelser kan minimeres.

Andre initiativer er at anvende regn-
vand som en resource, der kan gøre 
nytte lokalt. Fx i form af projekter med 
Lokal Afledning af Regnvand – i daglig 
tale LAR. Metoden handler om at hånd-
tere regnvandet, hvor det falder – i stedet 
for at lede regnvandet i kloakken. Mange 
forsyninger og kommuner har iværksat 
LAR-initiativer for at fjerne regnvand fra 
fællesledningerne. LAR-initiativer kan fx 
være at etablere et nedsivningsanlæg el-
ler et lokalt vådområde til at forskønne 
omgivelserne.

Få overblik over kloaksystemet

Også på landets hospitaler, og de relativt 
store områder der omkranser hospita-
lerne, kan separat kloakering, håndte-
ring af regnvand og genanvendelse af 
vand være relevant. Men omlægningen 
kan være en stor udfordring. På grund af 
løbende udvidelser af hospitalerne løber 
spildevandsledningerne ofte på kryds og 
tværs. Og afløbssystemerne kan bestå af 
flere forskellige enheder. Det kan med 
andre ord være svært at gennemskue 
systemets opbygning, og de grundlæg-
gende data kan være usammenhæn-
gende og komplekse. Det er et problem 
ved uforudsete hændelser som massive 
regnskyl – og ved fornyelser af kloak- og 
afløbssystemet.

Det første skridt er at få overblik over 
kloaksystemet. Med en kloakplan – der 
udarbejdes på baggrund af en kortlæg-
ning – får hospitalet et samlet overblik 
over alle afløbssystemer på hospitalets 
område. Kloakplanen er et vigtigt værk-

tøj, når det gælder fremtidig drift, plan-
lægning og optimering af systemerne.

I forbindelse med kloakplanen er 
det også væsentligt at vurdere kloaksy-
stemets tilstand. Fx ved at foretage en 
tæthedsprøvning af kloakken for at un-
dersøge, om der er utætheder, eller om 
vandet løber hen, hvor det skal.

Genanvendelse af vand

Det lyder uoverskueligt at skabe overblik 
over kloaksystemet, men når først kloak-
planen er på plads, og de lokale forhold 
er taget i betragtning, er det nemmere 
at vurdere, om det er en god løsning at 
adskille regnvandet fra hospitalets spil-
devand. Regnvandet kan fx opsamles i 
bassiner og genbruges til mange formål. 
Opsamlet regnvand er som udgangs-
punkt relativt rent – alt efter hvilken 
overflade regnvandet opsamles fra. Det 
er oplagt som anvendelse til teknisk brug 
– fx i fjernvarmesystemer og køletårne. 
Som regel består regnvandet af blødt 
vand og kan derfor bruges uden blød-
gøring – i modsætning til anvendelse af 
drikkevand til tilsvarende formål.

Når det ikke regner – som fx i denne 
meget tørre sommer – kan regnvandet 
ikke erstatte anvendelse af almindelig 
brugsvand, og vil derfor systemmæs-
sigt skulle opbygges som et supplement 
til anvendelse af drikkevand til teknisk 
brug.

Rensning af regnvand med de 
rette teknologier

Hvilken teknologi, der skal anvendes til 
at rense regnvandet, afhænger af, hvad 
regnvandet skal bruges til. Krüger an-
vender blandt andet følgende teknolo-
gier til formålet:
–   Actiflo®-anlæg, der fjerner suspende-

ret stof og fosfor fra overfladevand – 
fx partikler fra alger, nedfaldne blade 
etc. Actiflo® har stor kapacitet og kan 
håndtere omfattende variationer i flo-
wet. Derfor er anlægget velegnet til 
at rense overløbsvand og regnvand. 
Actiflo® reducerer koncentrationen af 
suspenderet stof og fosfor med op til 
95 pct.

–  Hydrotech® skivefilter er et kompakt 
selvrensende filter, der fjerner suspen-
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Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

Vil du vide hvordan?
Kontakt Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019, 
john.olsen@sweco.dk

COMMISSIONING
– BYG RIGTIGT
FØRSTE GANG

Air-Consult ApS ● Vandkærsholmvej 2 
DK-8400 Ebeltoft ● Tlf: 70 20 30 72 

www.friskvand.dk 

CU+ SAFEPATH 
BIOFILM FORBYGGELSE 

Jclass 45A 
nu med 

Den alsidige og tidsløse Jclass drikkevandskøler nu med 
CU+ SAFEPATH permanent biofilm forebyggelse 
 Ideelt til særlig følsomme områder. 
 Direkte tilkoblet vandforsyning. 
 5 liter start kapacitet og 45 liter køligt vand i timen. 
 Vandet kan tappes i kop, glas eller kande. 

Som sørger for komplet 
hygiejnisk sikkerhed ved at 
reducere mulighed for 
bakteriel kontamination i 
vandkøler, selv i de mest 
kritiske situationer og 
højrisiko områder. 

www.hospitaldrift.dk

AFLØBSSYSTEM

deret stof og fosfor. Hydrotech® skivefi lter kan håndtere 
store variationer i fl owet og har et lille grundareal. Det er 
derfor en oplagt løsning til lokal rensning af regnvand og 
overløbsvand, særligt i områder, hvor pladsen er trang.

–  Membranfi ltrering er en simpel fi ltreringsproces, hvor 
selv mikroskopiske stoffer tilbageholdes fysisk i et fi lter 
med ultrasmå huller. Alt efter hullernes størrelse fi ndes 
der fx mikrofi ltrering, ultrafi ltrering, nanofi ltrering og 
omvendt osmose.

Fordele ved genbrug af regnvand

Hvis det er muligt at separere regnvandet fra spildevan-
det og genbruge regnvandet, har det fl ere fordele. Dels 
kan det støtte hospitalets bæredygtighedsstrategi gen-
nem øget genanvendelse af ressourcer, dernæst er der 
de økonomiske fordele, idet hospitalet skal bruge færre 
penge på drikkevand og behandling af drikkevand. Øget 
anvendelse af regnvand er også til gavn for miljø og sam-
fund. Separering af spildevand og regnvand har en positiv 
indfl ydelse på vandmiljøet, fordi det reducerer behovet for 
overløb og afl astninger til vandløb under regn. Er forud-
sætningerne for at lade regnvand indgå som teknisk vand 
ikke til stede, kan regnvandet i stedet bidrage til at skabe 
gode rekreative rammer omkring hospitalet.
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En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 

 

 

Delektor Tech ApS 
Aggerupvej 9 

DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
www.delektor.dk 

 
 

KØLERE

Easywater ekspanderer
med drikkevandskølere
Indehaver af Easywater Anders Pedersen Århus har succes med at sælge frisk drikkevand til hospitalerne 
med et stort udvalg af gennemstrømsskølere og skarpe priser på serviceaftaler

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

I 2011 etablerede han sin egen virksom-
hed Easywater med landsdækkende salg 
og service af drikkevandskølere koblet 
direkte på vandforsyningen. Han har 
dog beskæftiget sig med salg og service 
af drikkevandskølere siden 1999. Hans 
virksomhed kan servicere alle fabrikater/
modeller på det danske marked.

Virksomheden importerer drikke-
vandskølerne og har i dag Danmarks 
største udvalg fra en række producenter 
med et sted imellem 70 og 80 varianter af 
drikkevandskølere. Folk kan godt lide at 
have noget at vælge imellem, men især 
5-6 modeller bliver solgt i stor stil, fastslår 
Anders Pedersen.

Flagskibsmodeller

– Borg & Overstöm er vores mest solgte 
produkt. Kølerne fi ndes i en bordmodel, 
gulvmodel og en indbygningsdmodel.

De kølere vi sælger til hospitalerne, er 
gennemstrømskølere uden stillestående 
vand i tanksystem. Det er en ret vigtig 

pointe og et kæmpe plus. Nogle hospi-
taler efterspørger bakteriedræbende 
UV-lys, og det kan vi også leverer til vore 
gennemstrømskølere.

Serviceaftaler

Serviceaftaler er et valgfrit tilkøb ved 
Easywater. Men ved oprettelse af aftale 
kan vi tilbyde op til 5 år’s garanti. Et en-
kelt eftersyn koster kun fra kr. 995,- inkl. 
fi lter.

Easywater har fri levering ved køb 
over kr. 1000,-.

Priser på vandkølere med gennem-
strøm starter ved kr. 5900,- Inkl. Aktiv 
kulfi lter, Waterblock, Tilkoblingssæt, Le-
vering.

Der er 30 dages fuld ombytningsret, 
hvilket betyder, at kunderne inden for 
de 30 dage kan ombytte til anden model 
ved Easywater. 

Automaterne kan udstyres med en 
CO2-patron så der kan aftappes vand 
med brus og de kan også leveres med 
varmt vand, hvis kunden ønsker det. An-
ders Pedersen siger:

Salget af kølere med dansk vand er 
eksploderet og vort samlede salg er støt 
stigende. www.easywatershop.dk

Borg & Overströms modeller med fi nger-
touch. Model B3 gulv eller bord model.
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Efficiency  
at the push  
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

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

Secure  
lock

Efficient  
operation

Reduced  
accident risk

Fascinating  
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic  
rubber

Polyamide Polyurethane,  
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height  155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity  
 according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

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

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless  
transport

Reduced  
accident risk

Automatic  
alignment

User-friendly  
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane,  

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height  205 to 245 mm

Offset  50 to 54 mm

Suitable for  
wheel sizes  Ø 160 to 200 mm

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

Wheel name  Maxtech conductive

Wheel centre  Polyamide

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

Bearing  Precision ball bearing, stainless steel

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

Also available as a smart version with  
less material thickness for reduced capacities.
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 This means that the castor system is  
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• Optimised manoeuvrability:   
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 due to differential action.
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 Extreme torsional rigidity ensures a secure  
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Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

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

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

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

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

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

TEKNOLOGI: I BRUG:

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

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

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

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

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

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

Fik du set vores nyeste referencer

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

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

Tech College Aalborg, Viborg Katedralskole

Fik du set vores nyeste referencer

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

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

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

®

Tele :  4576 7628

Mail : email@bin-x.com

Web: www.bin-x.com

BIN-X - DGT ApS

Møllevej 9, K.1

2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

Fjerner alle bakterier og partikler ned til 
0,03 µm  - legionella, campylobacter, 
e-coli, uopløst kalk m.m.
Forhindrer dannelse af biofilm
Mekanisk filtrering uden kemi
Automatisk rensefunktion
VA-godkendt 

WATER TREATMENT

ü̈

ü̈
ü̈
ü̈
ü̈

Miljørigtig vandbehandling

... uden brug af miljøbelastende kemi.

Ved du, hvem der læser dine e-mails? 
Kom og hils på os til Digitaliserings
messen i Hal C, stand D16 og hør 
om, hvordan I kan sende sikre og 
krypterede emails. Vi glæder os til 
at møde kendte og nye ansigter på 
dette års Digitaliseringsmesse.

www.bluewhale.dk
salg@bluewhale.dk     tlf. 7199 3917

Bluewhale 1833_87,5x83,5.indd   1 13/08/2018   15.31



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

AUTOKLAVER ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644
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INFECTION CONTROL

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

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

www.steelcospa.com
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MEDICO

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

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

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com
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HYGIEJNE

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

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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n  Autoklaver
n  Opvaskedekontaminatorer
n  Ultralydskar
n  Detergenter
n  Indikatorer
n  Validering
 

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

Tlf.: 59 470 600 
www.electroservice.dk

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

AUTOKLAVER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

FLYTTEPROCES RÅDGIVER

Sikker drift af flytteprocesser

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

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

           www.fagerhult.dk
tlf 4355 3700

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Besøg

www.cotedor.dk

KULTUR
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» Kun én af mange innovative løsninger fra FläktGroup 
Lær mere på flaktgroup.com/dk

KONTAKT OS NU: +45 7022 2622
*1) for mere info 

 LAD OS HJÆLPE DIG

til en bedre hygiejne!

            

Air Management
Revolutionerende VAV med ultralyd

Air Diffusion
Hygiejne VAV-kølebafler

Air Treatment
Econet

3 produktområder - med   f o k u s  på hygiejne
I vores omfattende produktportefølje kan vi sikre en skræddersyet løsning til dine projekter. FläktGroup har markedets 
største produktsortiment, og med 8 produktfamilier dækker vi ethvert projekt- og produktbehov på markedet.

1. ECONET | Pladsbesparende ag-
gregat med optimeret varmegen-
vindingsgrad. Ingen kontaminering 
mellem fraluft til tilluft, nemmere 
rengøring.*1)

3. REVOLUTIONERENDE VAV MED 
ULTRALYD | Ingen målekryds, ingen 
sikkerhedsafstand, ultralyd til nøj-
agtig måling.*1)

2. HYGIEJNE VAV-KØLEBAFLER |  
Adgang til kølefladens behandlede 
overflader samt indblæsningskam-
mer, reducering af rengøringshyp-
pighed af coil.*1)


