
LÆS INDE I  BLADET

 DRIFT & ARKITEKTUR
F S T A  –  F O R U M  F O R  S Y G E H U S  T E K N I K  O G  A R K I T E K T U R  –  W W W . F S T A . D K

www.hospitaldrift.dk

FSTA/Årskonference 2.-4. oktober

Forum for 
Sygehus Teknik og Arkitektur 

Årskonference 2.- 4. oktober 2019
Folder_A4_FSTA_06_2019_LUN_HEN_10.indd   3 12-08-2019   13:03:28

Sjællands Universitetshospital 
Køge har sikret deres elforsyning 
mod udfald

Vægtafl astet træning 
på sengestuen

Nr. 6 august 2019

8. årgang

ISSN Nr. 2245-3997

Langebæk optimerer logistikken 
på Herlev og Gentofte hospitaler



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.

INSTALLATIONER
til apoteker, forskning og 
hospitalslaboratorier

Medical Device 
udstyrService

GMP-
validering Installation

FULL-SERVICE LEVERANDØR

Mød os på LabDays 2019i Aarhus
Stand 37



A R K I T E K T U R  &  B Y G G E R I  ·  I T  ·  K VA L I T E T  ·  L O G I S T I K  ·  M I L J Ø  &  E N E R G I  ·  P RO G R A M M E R I N G  ·  R Å D G I V N I N G  ·  T E K N I K

F S TA  –  F O RU M  F O R  S Y G E H U S  T E K N I K  O G  A R K I T E K T U R  –  W W W. F S TA . D K

HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6  3 

Ansvarshavende redaktør:
John Vabø, cand.polit.
john@vaboe.dk

Redaktionsudvalg/FSTA:
Chefredaktør John Vabø
Michael Møller, mm@fsta.dk
Jørgen Lindegaard, jl@fsta.dk
Thorkil Vandborg, tv@fsta.dk

Redaktion/FSD:
Henning Pedersen, hpe@post8.tele.dk
Lars Grønager, Lars.groenager@regionh.dk
Preben Hansen, Frederiksberg Sygehus
preben.hansen@frh.region.dk

FSTA’s bestyrelse:
Formand: Kaj Hyldgaard, Teknisk koordinator, 
Nyt Aalborg Universitetshospital, kh@fsta.dk

Næstformand & Kasserer: Mogens Kaas Thrane, 
Chefkonsulent Balslev Rådg. Ing., mt@fsta.dk

Sekretær: Claus Niehburg Bernthsen, Byggetek-
nisk Chef, Slagelse Sygehus, cb@fsta.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Michael Møller, Markedschef Alectia, mm@fsta.dk
Jørgen Lindegaard, Teknisk chef, OUH, jl@fsta.dk
Finn Sørensen, Projektleder - Sundhed, 
Creo Arkitekter, fs@fsta.dk
Thorkil Vandborg, Konsulent, tv@fsta.dk

Suppleanter:
Steffen Carl Jacobsen, Teknisk chef, Aalborg 
Universitetshospital, scj@fsta.dk
Svend Christiansen, Teknisk chef, 
Regionshospitalet Randers, sc@fsta.dk

Redaktionens adresse:
Indlæg og kommentarer kan mailes til
john@vaboe.dk
Synspunkt: Forum for debat – er åben for sund-
hedsfaglige- og politiske emner, og er uafhængig 
af redaktionens holdning.

Annoncer:
Niels Rudolfsen, niels@vaboe.dk
Telefon +45 39 48 51 08

Tekst: Journalist Ib Erik Christensen
og journalist Gordon Vahle

Abonnement:
Se www.hospitaldrift.dk

Adresseændringer:
Bedes mailet til info@vaboe.dk
Ved henvendelse bedes abonnementsnummer 
oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet).

Udgiver:
Vabø Publishing ApS
Stationsparken 24, 2600 Glostrup 
Tlf. 39 90 80 00
ISSN Nr. 2245-3997

Layout og tryk: 
Stibo Complete

Citater og uddrag fra artikler i Hospital Drift & 
Arkitektur skal ske med tydelig kildeangivelse. 
Enhver form for gengivelse af artikler, herunder 
illustrationer, forudsætter udgivers skriftlige til-
ladelse.

Indhold 6/2019

118x35-B V2 Vecto.indd   1 03/05/2019   13:56

FSTA/Årskonference 2.-4. oktober 4

Sjællands Universitetshospital Køge har 
sikret deres elforsyning mod udfald 10

HandyOne kan trække 10 vogne/case cart 13

Tænk terror og indbrudssikring ind fra starten af dit næste 
byggeprojekt. Det er bedst og billigst
AF: FINN WESTERGAARD, FAGCHEF SIKRING OG SUNDHED, ÅF BUILDINGS DANMARK 14

Strandmøllen A/S leverer nøglefærdige laboratorier
AF IB CHRISTENSEN, CYPRESS KOMMUNIKATION 18

Langebæk optimerer logistikken på 
Herlev og Gentofte hospitaler
AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, CYPRESS KOMMUNIKATION 22

Vægtafl astet træning på sengestuen 24

Indvielse og reception hos ÅF 26

Digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen i et historisk 
perspektiv – E-sundheds observatoriet præsenterer 
20 års erfaringer i ny bog
AF PERNILLE BERTELSEN (AAU), CHRISTIAN NØHR, SØREN VINGTOFT 

OG CONNY HEIDTMANN (SDU) 30

Sygehuse bør automationsstyres som fabrikker 
AF MORTEN RASMUSSEN, ACCOUNT MANAGER BUILDING AUTOMATION, 

BECKHOFF AUTOMATION APS 33



Forum for 
Sygehus Teknik og Arkitektur 

Årskonference 2.- 4. oktober 2019
Folder_A4_FSTA_06_2019_LUN_HEN_10.indd   3 12-08-2019   13:03:28



15:00-16:00 Generalforsamling
FSD, Foreningen af sygehusmaskinmestre i Danmark

16:00-17:00 Generalforsamling
FSTA, generalforsamling

18:00-19:45 Buffet
Buffet i restauranten

20:00-20:15 Velkomst
Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

20:15-21:00 Underholdning
”Hellere dø af grin end af stress”

Foredraget omhandler de valg vi skal tage, bekymringerne, der aldrig kommer 
og at indfri sine forventninger for at få overskud.
Vi lever i en overkommunikeret verden, men hvor finder vi de sande værdier? 
Hvordan finder vi os selv og overskuddet? Hvordan holder vi fokus, og hvordan 
siger vi nej? Få sagt, hvad du mener. Det kan først høres, når det er sagt!

Foredrag v/ Gunnar Ørskov, erhvervspsykolog, bestyrelsesformand, direktør, 
forfatter og foredragsholder

21:00 Udstilling
Samvær i udstillingslokalet

Program for Årskonference 2019

07:00-09:00 Morgenmad

09:00-09:45 Foredrag for alle
Fremtidens Sundhedsvæsen
”Fokus på patienter og borgere. Opgavefordelingen mellem hospital, 
egen læge og kommune”

Hvordan sikrer vi sammenhæng og effektive patientforløb?

Indlægsholder:
Hospitalsdirektør Klaus Lunding, Herlev og Gentofte Hospital

09:45-10:15 Udstilling og pause

10:15-11:00
”Håndtering af udfordringerne ved LED startstrøm og lækstrøm”

• Fremtidens installationer, hvordan kommer de til at se ud?
• Dimensionering af installationer med LED startstrømme
• Lækstrømme, hvorfor opstår de? Hvorfor er det et problem?
• Valg af beskyttelsesudstyr i installationer med LED lækstrøm
• Brandbeskyttelse ved gnistdetektering ifølge de nye installations-
     bestemmelser 60364

Indlægsholder: 
Salgsdirektør og segmentmanager Healthcare Flemming Folkvardsen, ABB

Facilitator:
Svend Christiansen, Regionshospitalet Randers, medlem af FSTA’s bestyrelse

 2
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Onsdag

3
Oktober 2019

Torsdag

Spor 1
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11:30-12:15
”Det bæredygtige hospital – tiltag i Region Midtjylland”

Hvordan skaber vi et bæredygtigt hospital, som fremmer sundhed for både 
nutidige og fremtidige borgere? Hvordan påvirker kultur, klinisk praksis og 
fysiske rammer muligheden for at skabe et bæredygtigt hospitalsvæsen, som 
allerede er i drift?

Indlægsholder: 
Projektleder Maria Gaden, Bæredygtige Hospitaler, Regional udvikling/ Regions-
hospitalet Randers

Facilitator:
Svend Christiansen, Regionshospitalet Randers, FSTA’s bestyrelse

”Kommunernes fremtidige opgaver – kommunalt sundhedsbyggeri”

Hvad skal kommunerne tilbyde af faciliteter? Forventninger, krav, behov?

Indlægsholder: 
Bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune, AaK Bygninger

Facilitator:
Michael Møller, NIRAS, medlem af FSTA’s bestyrelse

12:15-13:15 Udstilling og frokost

13:15-14:00
”Hacking og datasikkerhed i sundhedsvæsenet”

• IT sikkerhed/struktur
• Konsekvenser for et hospital
• Crisis Management
• National strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren

Indlægsholder: 
Vicekontorchef, IT-Sikkerhed Tom Hansen, Region Nordjylland

Facilitator: 
Steffen Carl Jacobsen, Aalborg Universitetshospital, medlem af FSTA’s 
bestyrelse

Program for Årskonference 2019

Spor 2
”AB18 og ABR18 – Vær beredt”

AB18 og ABR18 indeholder en række ændringer, der giver bygherren bedre 
muligheder for at følge og styre projekteringsfasen og den efterfølgende 
udførelse af byggeriet. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at bygherrens øgede 
muligheder modsvares af en øget pligt til løbende dialog og stillingtagen. I så 
henseende indebærer navnlig ABR18 og den nye ydelsesbeskrivelse markante 
ændringer i forhold til tidligere.
 
Indlægget fokuserer – fra en praktisk vinkel – på de vilkår, man som bygherre bør 
være særlig opmærksom på.

Indlægsholder: 
Koncernjurist Lars Hauberg, NIRAS

Facilitator:
Finn Sørensen, Creo Arkitekter, medlem af FSTA’s bestyrelse

11:00-11:30 Udstilling og pause

Spor 1

Spor 2

Spor 1
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”Rengøring og hygiejne på hospitaler. Har det betydning for den tekniske 
drift?”

• Hospitalshygiejne er også vigtigt at kende til for det tekniske personale. 
Dagligt er der patienter, som får en infektion under deres indlæggelse på 
hospitalet. Det er hverken godt for patientens helbred eller hospitalets 
økonomi. Hvad kan den enkelte gøre for at afhjælpe problemet?

• Øget brug af velfærdsteknologi og heraf afledte tekniske udfordringer. Der 
indføres flere robotter og anden velfærdsteknologi også på rengøringsområ-
det. Hvilke tekniske udfordringer giver det?

Indlægsholder: 
Afdelingschef Carsten Holmer, Rengøring og Hospitalsservice, Odense Universi-
tetshospital og Svendborg Sygehus

Facilitator:
Jørgen Lindegaard, Odense Universitetshospital, medlem af FSTA’s bestyrelse

14:00-14:30 Udstilling og pause

14:30-15:15
”Design af operationsstuer”

• Pharma/Lifescience kontra hospitalsindustrien. Overraskende forskelle! 
Hvordan kan det gå godt?

• Ny kommende EU standard DS/CEN16244 for OP stuer.  
Hvordan håndterer vi de nye, store forandringer?

Indlægsholder: 
Senior specialist Jan Mottlau, NIRAS

Facilitator:
Thorkil Vandborg, medlem af FSTA’s bestyrelse

”Smitteoverførsel og design i forhold til hospitalsbyggeri“

• NIR vejledning
• Hygiejne ved sygehusbyggeri 
• Hvilke standarder findes? Hvem udarbejder og ajourfører dem?

Indlægsholder: 
Hygiejnesygeplejerske Henrik Stengaard-Pedersen

Facilitator:
Kaj Hyldgaard, Nyt Aalborg Universitetshospital, formand for FSTA’s bestyrelse

15:15-15:45 Udstilling og pause

15:45-16:30
”Fleksible og fremtidssikrede laboratorier”

Store arealer på hospitaler er konstant under ombygning. Hvordan kan ombyg-
ningsbehov og ombygningsperioder minimeres? Hvordan sikrer du, at hospital-
slaboratorierne er fleksible og kan dække de fremtidige behov? Hvad betyder 
det for rumindretningen og de bygningstekniske installationer, at laboratorierne 
skal være fleksible? Med udgangspunkt i DTU bygning 220 gives eksempler på, 
hvordan udfordringerne kan løses.

Indlægsholder: 
Afdelingsleder Kim Høgh, MOE A/S

Facilitator:
Claus Niehburg Bernthsen, Universitetshospital Køge, medlem af FSTA’s 
bestyrelse

Spor 2

Spor 1

Spor 2

Spor 1

Folder_A4_FSTA_06_2019_LUN_HEN_10.indd   6 12-08-2019   13:03:31



07:00-09:00 Morgenmad

09:00-09:45 Foredrag for alle
Center for Ejendomme, Region Hovedstaden
”Status – hvordan er de første 3 år gået?”

• Organisering – effektive arbejdsprocesser i Center for Ejendomme
• Rammerne for de kliniske processer og patientforløb
• Får vi mere ud af ressourcerne?

Hvor er det gået rigtig godt, og hvor er vi ikke helt i mål endnu?

Indlægsholder: 
Direktør Mogens Kornbo, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

09:45-10:15 Udstilling og pause

10:15-11:45 Foredrag for alle
”Den teknologiske udvikling på sygehusene de næste 10 år – herunder 
aktører i forhold til innovation og nye løsninger”

Der forventes en kæmpe udvikling indenfor det teknologiske område.
Hvem efterspørger og sikrer nye løsninger, det kliniske miljø, politikere, 
industrien, andre?

3 indlæg og efterfølgende debat: 

• Ledende overlæge Michel Chr. Nemery, Radiologisk Afdeling, Herlev og 
Gentofte Hospital

• Direktør – Governmental Affairs Naomi Pagh, Medtronic
• Regionrådsmedlem Carsten Sørensen, Region Syddanmark

Facilitator: 
Michael Møller, NIRAS, medlem af FSTA’s bestyrelse

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

12:00-13:00 Frokost 

”Region Hovedstadens handlingsplan for FN’s verdensmål – muligheder, 
udfordringer, prioritering og forventet effekt”

Med over 40.000 ansatte og et budget på 39 milliarder kr. har Region Hovedsta-
den en ekstra forpligtigelse til at gøre en forskel for verdensmålene. Hør om 
handlingsplanens konkrete indsatser, og hvordan den blev til.  

Indlægsholdere: 
Konsulent Emilie Rønde Nielsen,  
Center for Regional Udvikling,  Region Hovedstaden 
Chefkonsulent Ole Gerner Jacobsen,  
Center for Ejendomme, Region Hovedstaden  

Facilitator:
Michael Møller, NIRAS, medlem af FSTA’s bestyrelse

16:30-17:00 Udstilling og pause

17:00-17:45 Foredrag for alle
”Droneteknologi”

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

Indlægsholder: 
Senior specialist Søren Rolin Hvorup Jensen, NIRAS

19:00 Festmiddag

4
Oktober 2019

Fredag

Spor 2
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Praktiske oplysninger

Tid
Onsdag den 2. oktober 2019, kl. 16:00 – 22:00
Torsdag den 3. oktober 2019, kl. 09:00 – 22:00
Fredag den 4. oktober 2019, 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 på hotellet er udstyret med bad/toilet, telefon, 
tv, kaffe/the, føntørrer og fri TDC Hotspot på hele hotellet.

Parkering m.m.
Nyborg Strand er beliggende centralt midt i Danmark med 
gode tilkørselsmuligheder. Hotellet råder over gratis vide-
oovervåget parkering, fri afbenyttelse af ”Fit & Relax” afde-
ling, vejledning om løbe- og cykelruter samt gratis udlån af 
cykler.

Hotellet er placeret direkte i strandkanten med den skønne-
ste udsigt til Storebæltsbroen og den smukke bøgeskov som 
nærmeste nabo, få minutter fra motorvejen.

Arrangør
FSTA – Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur.
Web: www.fsta.dk  Mail: info@fsta.dk

Alle spørgsmål vedr. Årskonferencen rettes til 
info@fsta.dk

Deltagergebyr
Deltagelse ved komplet arrangement inkl. dagsprogrammer, 
overnatning og forplejning: DKK 6.500 eksklusiv moms
Deltagelse ved dagsarrangement den 3. oktober inkl. møde-
forplejning og frokost: DKK 2.500 eksklusiv momsforplejning og frokost: DKK 2.500 eksklusiv moms
Deltagelse ved dagsarrangement den 4. oktober inkl. møde-
forplejning og frokost: DKK 1.800 eksklusiv moms

Tilmelding
Tilmelding finder sted via 
www.conferencemanager.dk/fsta2019

Folder_A4_FSTA_06_2019_LUN_HEN_10.indd   2 12-08-2019   13:03:19
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STRØMFORSYNING

Sjællands Universitetshospital 
Køge har sikret deres 
elforsyning mod udfald
Nødstrømsforsyning på hospitaler kan afgøre liv og død, og derfor har Sjællands Universitetshospital 
Køge valgt flerdobbelt forsyningssikkerhed på flere operationsstuer, intensivstuer og det centrale 
blodprøvelaboratorium. 

I kældrene under Sjællands Universitets-
hospital Køge står blandt mange andre 
tekniske anlæg en række af ABB’s mo-
dulære UPS-anlæg, som ved strømafbry-
delse skal sikre forsyningen til udvalgte 
områder på hospitalet i de første kritiske 
sekunder, indtil de dieseldrevne nødge-
neratorer er startet og koblet ind. UPS-
anlæggene er modulære, hvilket bety-
der, at de består af redundante moduler, 
der er den sikreste type UPS på marke-
det. Modulariteten sikrer, at anlægget 
kører videre og tager vare på den kritiske 
last, hvis et modul skulle fejle. Denne op-
bygning medfører også en nem og hurtig 
service og fejludbedring.

På hospitaler kan en sikker strømforsy-

ning bestemme forskellen på liv og død, 
og derfor har Sjællands Universitetsho-
spital Køge valgt to ekstra niveauer af 
sikkerhed i sin strømforsyning – i form 
af både UPS-anlæg og såkaldte IT-stuer.

Hvis strømforsyningen fra nettet til 
hospitalet forsvinder, overtager UPS-an-
læggene øjeblikkeligt strømforsyningen 
til udvalgte operationsstuer, intensivaf-
deling og blodprøvelaboratoriet.

– Læger, der er i gang med en opera-
tion på de udvalgte operationsstuer, vil 
slet ikke opdage, at der er sket en strøm-
afbrydelse på grund af UPS-anlægget, 
som overtager strømforsyningen, indtil 
nødgeneratorerne er startet og koblet 
ind i løbet af cirka 15 sekunder, forklarer 

Lars Peter Møller, projektelektriker på 
Sjællands Universitetshospital Køge.

Batteri til en times drift

No-break-UPS-anlæggene understøtter 
også intensivstuerne med de mest ud-
satte patienter, som konstant skal være 
overvåget af medikoteknisk udstyr og 
måske oveni have hjælp til åndedræts-
funktionen i en respirator. Her er kravet, 
at intet kritisk udstyr slukker på grund af 
en strømafbrydelse.

Også blodprøvelaboratoriet har en 
central og kritisk funktion for patientsik-
kerheden, fordi meget af behandlingen 
af patienter er helt afhængig af, at der 

Klinisk Biokemisk Laboratorium på Sjællands Universitetshospital Køge er en af de kritiske 
funktioner, som har UPS-backup. 

Sjællands Universitetshospital Køge har 
valgt dobbelt forsyningssikkerhed til 
udvalgte operationsstuer med både UPS-
backup og Isolated Terra (isoleret jording).
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forsyningsenheder m.v.

STRØMFORSYNING

kan analyseres blodprøver. Derfor er 
blodprøvelaboratoriet udvalgt som et af 
de steder på hospitalet, som har UPS-
backup.

– Der er ikke UPS-anlæg til at dække 
hele hospitalets strømforbrug. Man har 
nøje udvalgt de mest kritiske funktioner, 
som skal have UPS-backup, så strømmen 
aldrig forsvinder, uanset hvad der sker 
på elnettet, siger Lars Peter Møller.

UPS-anlæggene på Sjællands Univer-
sitetshospital Køge har batterikapaci-
tet til en lille times drift, hvis det værste 
skulle ske, at netforsyningen ikke kom-
mer hurtigt tilbage, og nødgenerato-
rerne mod forventning også svigter.

– Hvis det værste sker, og al anden 
strømforsyning svigter i længere tid, kan 
vi holde de mest kritiske anlæg og funk-
tioner i gang cirka en time alene på UPS-
anlæggene. Det er tid nok til, at man for 
eksempel kan afslutte en operation i god 
ro og orden, så patientsikkerheden op-
retholdes, siger Lars Peter Møller.

Isoleret jordforbindelse

Ud over UPS-anlæggene er udvalgte 
operationsstuer udstyret med IT, der i 
denne sammenhæng står for Isolated 
Earth, som er en isoleret jordforbindelse, 
der sikrer, at strømforsyningen på de 
pågældende operationsstuer ikke bliver 
afbrudt af en ”tilfældig” jordingsfejl.

– På IT-stuerne er der en ekstra sikker-
hed, fordi nettet på stuen ikke falder ud, 
selv om der skulle opstå en jordingsfejl. 
På disse operationsstuer er der meget 
kritiske hjælpesystemer, som ikke må 
svigte under en operation. Derfor anven-
der man Isolated Earth for at gardere sig 
mod, at en jordfejl afbryder disse kritiske 
systemer. Så kombinationen af UPS og 
IT giver en meget, meget høj forsynings-
sikkerhed til disse operationsstuer, siger 
Lars Peter Møller. IT-stuerne er også sik-
ret mod, at der kan opstå spændingsfor-

Fortsættes side 12
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Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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.

 
Kontakt: Kristian Birch Pedersen
Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk
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STRØMFORSYNING

ABB’s UPS-anlæg på Sjællands Universitetshospital Køge sikrer forsyningen til operations-
stuer, intensivafdeling og blodprøvelaboratoriet. 

skelle, der ville kunne forstyrre eller af-
bryde forsyningen til operationsstuerne.

– I en nødstrømsituation sikrer IT-net-
tet, at stuerne kører helt isoleret fra det 
øvrige hospital, og derfor er IT-stuerne 
også garderet mod spændingsforskelle, 
som kunne opstå, hvis der var forbin-
delse til det øvrige hospitals strømforsy-
ning, siger Lars Peter Møller.

Måler konstant på spænding

UPS-anlæggene på Sjællands Univer-
sitetshospital Køge er en del af den så-
kaldte A-, B- og C-forsyning, som består 
af henholdsvis den eksterne elforsyning, 
UPS-anlæg og dieselgeneratorer. UPS-
anlæggene måler hele tiden på spæn-
dingen og kan øjeblikkeligt overtage 
den kritiske last, så der ingen afbrydelser 
kommer i strømforsyningen. Når UPS-
anlæggene ikke leverer strøm, bliver bat-
terierne opladet fra enten elnettet eller 
generatorerne.

– Hvis strømforsyningen svigter, over-
tager UPS’en, uden at lyset så meget 
som blinker. Derfor foretrækker kirur-
gerne at operere med UPS-backup, da 
operationsstuer uden UPS ved en strøm-
afbrydelse må vente 15 sekunder på, at 
strømmen kommer tilbage plus den tid, 
det tager, før udstyret på operations-
stuen starter igen, så det kan medføre en 
længere afbrydelse i operationen. Derfor 
er UPS essentielt ved de sværeste opera-
tioner, siger Lars Peter Møller.

Flere af UPS- og generator-anlæggene 
på Sjællands Universitetshospital Køge 
er installeret og bliver serviceret af Coro-
matic, som er specialister i blandt andet 
nødstrømsanlæg. Coromatic er såkaldt 
channel partner til ABB, og har leveret 
UPS- og generator-anlæggene.

– De ældste af vores UPS-anlæg har 
kørt uden problemer i fem-seks år. I det 
daglige er der ikke arbejde forbundet 
med UPS-anlæggene, som overvåges 
fra hospitalets CTS, der også afgiver de 
nødvendige alarmer, hvis der sker no-
get uventet, så alt i alt føler vi os meget 
trygge med den nuværende UPS-løs-
ning, siger Lars Peter Møller.

SAMLET EFFEKT

Generator: 1924 kVA
UPS: 410 kW 
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Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

• Fuldsvejste snavse- og affaldsstativer
• Rengøringsvenlige
• Fåes i flere modeller og størrelser
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HandyOne kan trække 
 10 vogne/case cart
HandyOne Cargo er ideel til bl.a. syge-
huse, hvor afstandene er store. Den er 
fremstillet med et nedadvendt træk og 
en ladplads, hvor der er plads til gods el-
ler et mindre værktøjsskab. Trækkraften 
muliggør transport af gods op til 1000 kg. 
Dette giver øget effektivitet og forbedret 
arbejdsmiljø, da brugeren undgår genta-
gen svær transport at gods, og mindsker 
dermed risikoen for sygemeldinger. 

Det vil tage ca. 12 min. at tilbagelægge 
1 km i hurtigt gåtempo uden belastning 
af gods, mens det kun vil tage ned til 4 
min. med HandyOne Cargo. Det er mu-
ligt at opnå en tidsbesparelse på 1.5-2 
timer, hvis man tillægger op til 15 km på 
en arbejdsdag. 

HandyOne Cargo fås også som +10, 
hvor man får 10 cm ekstra i længden. 

Dette er en fordel, hvis du har behov for 
ekstra benlængde eller et sæde. 

Yderligere information

www.handy.dk – 75567077

 
• Mål H: 490 mm, B: 600 mm, L: 1070 mm
• Hastighed 6 km/t, 15 km/t
• Vende diameter 1700 mm
• Stigningskapacitet 6°, 10%
• Vægt 44 kg
• Lasteevne inkl. fører 125 kg
• Batterier 24 V 20 Amph
• Trækkraft 1000 kg
• Lader – ladetid 2,5 Amp – 8 timer
• Motorkraft 450 W 
• Hjulmontering / grå / forhjul 250 x 4”
• Hjulmontering / grå / baghjul 300 x 4”
• Kørelængde pr. opladning Op til 15 km

http://www.handy.dk/
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Tænk terror og indbrudssikring 
ind fra starten af dit næste 
byggeprojekt. Det er bedst  
og billigst
I ÅF Buildings Denmark oplever vi en stigende efterspørgsel på uvildig sikringsrådgivning når der skal 
renoveres eller bygges nyt. Det er specielt emner som den fysiske terrorsikring og almindelig kriminalitets 
forebyggelse som overfald og indbrudssikring vores kunder efterspørger, mens emner som beredskab og 
sikkerhedskultur ofte varetages internt af virksomhederne.

AF: FINN WESTERGAARD, FAGCHEF SIKRING OG 

SUNDHED, ÅF BUILDINGS DANMARK

Vi lever i en globaliseret verden, som 
er dynamisk, kompleks og konfliktfuld. 
Terrorangreb vises i nyheder og er for 
længst blevet dagligdagshændelser i 
TV. I Danmark lever vi forholdsvis trygt, 
selvom terrortruslen skal tages alvorligt, 
er risikoen for at blive offer for et ter-
rorangreb begrænset. I Danmark skriver 
PET´s Center for terroranalyser ”at ter-
rortruslen i første række udgår fra en-
keltpersoner eller mindre grupper, der 
opholder sig i Danmark eller i et nabo-
land. Angreb med simple midler og kort 
planlægning er den mest sandsynlige an-
grebsform”.

SikkerhedsBranchen – Den Danske 
Brancheforening for Sikkerhed og Sik-
ring tager også terrortruslen alvorligt og 
intensiverer arbejdet indenfor terrorsik-
ring med et fagudvalg inden for området. 
DBI – Dansk Brand- og sikringstekniske 
Institut er ved at udgive en håndbog som 
kan hjælpe virksomheder og institutioner 
der potentielt er i risiko for terror, med at 
sikre sig selv.

I ÅF arbejder vi målrettet med sikring 
og sikkerhed i vores byggeprojekter, 
hvor håndtering af terrortruslen er en 
del af den uvildige sikring og sikkerheds-
rådgivning. ÅF har bland andet rådgivet 
om terrorsikring af Christiansborgs Slots-
plads og Boksen Messecenter Herning 
med plads til op imod 15.000 gæster.

I byggebranchen ser vi alt for ofte, at 
der ikke er taget stilling til omfang af sik-
ring og sikkerhed i det planlagte byggeri 
eller i bedste fald er eneste krav, at der 
skal etableres tyverialarm, adgangskon-

trol samt forberedelse for TV-overvåg-
ning. Krav til kvalitet og omfang af sikring 
og sikkerhedsløsninger er ofte uklare og 
meget tyndt specificeret i byggeprojek-
ter. Det er noget tilfældigt hvorledes de 
krævede sikkerhedsløsninger indarbej-
des. Opstår der efter byggeriet er afle-
veret til drift nogle sikkerhedsmæssige 
problemer på sikring og sikkerhedsom-
rådet eftermonteres disse tiltag ofte som 
nødløsninger der både er mindre gode 
og dyrere end hvis sikring og sikkerheds-
løsningerne var indtænkt fra starten af 
byggeriet. Eftermonterede sikkerheds-
løsninger er også ofte i konflikt med pro-
jektets oprindelige æstetiske udtryk samt 
brandsikkerheden for byggeriet.

Risici

Frygten og manglende viden om terror-
truslen kan føre til valg af sikkerhedstiltag 
der ikke er proportionale med risikoen 
for et angreb. Et højt trusselsniveau for 
terror nødvendiggør ofte ikke i sig selv 
større sikkerhedstiltag som PET skriver i 
deres vejledning ”Tænk terrorsikkerhed 
ind ved større arrangementer” udgivet 
2019.

Ser man derimod på det samlede 
trussels og risikobilede, og betragter 
terrortruslen sammen med de øvrige 
kriminalitetstyper som f.eks. simpel ty-
veri, rambukangreb, røveri, overfald, 
hærværk, svind, spionage sammen med 
risici som sabotage, brand og driftstop vil 

Fortsættes side 16
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ApS info@ventirens.dk
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TILLID
SAMARBEJDE

OG GODE LØSNINGER
INDENFOR INSPEKTION OG RENSNING 

AF VENTILATIONSKANALER

PRØVEUDTAGNING FOR ANALYSE AF 
BAKTERIER

DESINFEKTION

SERVICEAFTALE

RAPPORT OG FOTODOKUMENTATION 
EFTER UDFØRT JOB

Vi råder over markedets mest effektive udstyr til at udføre rensning af ventilationskanaler uden væsentlige støv- og 
støjgener. Rensningen af kanaler udføres enten med roterende luft tentakler, rensebørster, trykluftdyser eller 
Ventirens balloncleansystem som løsner støvet i kanalerne og ved hjælp af det kraftige undertryk fjerner alt støvet i 
kanalerne som derefter opsamles og tilbageholdes i VCS systemet uden at forurene omgivelserne. Under rensning 
tages der hensyn til og forbehold for ventilationsanlæggets luftbalance.
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trussel og risiko billedet for de fleste virk-
somheder og institutioner være noget 
anderledes end kun terrorsikring. Der er 
mange andre risici og trusler end terror-
sikring der bør tages højde for.

For eksempel kræver en god brand-
sikkerhed i større bygninger ofte, at 
der blandt andet etableres automatisk 
brandalarm, varsling, sprinkler, røgven-
tilation mm. og at anlæggene fungerer 
korrekt. Ligeledes kræver beskyttelse 
mod rambukangreb, at der er etableret 
fysiske barrierer med f.eks. pullerter, 
forstærkede cykelstativer, opsat større 
kunstværker eller store sten, niveau-
spring i terræn eller beplantning for at 
hindre denne type angreb. Beskyttelse af 
personale mod overfald kan kræve etab-
lering af et tilbagetrækning rum, sluser, 
adgangskontrolanlæg osv. Forebyggelse 
mod driftsstop kan kræve redundante 
el – forsyninger med generatoranlæg og 
UPS-forsyninger. Alt efter type trussel 
skal der sættes ind med sikkerhedsløs-
ninger der passer til opgaven.

Værdierne i virksomheder og 
institutioner

For at finde værdierne i virksomheder og 
institutioner som man ønsker at beskytte, 
skal man være klar over ”hvad er det 
man vil forsøge at beskytte” – I hoved-
punkter for byggeri er det blandt andet 
bygninger, mennesker, værdier og drif-
ten. Emner listes op i en rapport, så der 
skabes et overblik over de største vær-
dier virksomheden eller institutionen har.

Risikoanalyse afklarer trusler 
og risici i virksomheder og 
institutioner

For at bestemme omfanget sikring og 
sikkerhedsmæssige tiltag i et byggeri er 
det nødvendigt, at der udarbejdes en 
risikoanalyse af alle sikkerhedsmæssige 
forhold.

I Risikoanalysen må man spørge sig 
selv, ”Hvad er det man vil beskytte sig 
imod” Dvs. alle trusler og risici skal listes 
op i en risikoanalyse, hvori de risiko-
vurderes med konsekvens og sandsyn-
lighed. Beskyttelse af de værdier man 
ønsker at beskytte bør være indeholdt i 
risikoanalysen.

Nogle af truslerne og risici er nemme 
at få øje på, mens andre kræver erfa-
ring fra branchen og andre projekter. 
At afdække trusler og risici kræver sam-
arbejde mellem alle involverede parter 
i byggeriet, herunder bruger af bygnin-

gen, bygherren, arkitekt, ingeniører og 
sikkerhedsrådgiveren.

I ÅF har vi udarbejdet et værktøj med 
40 overordnede potentielle trusler og 
risici som anvendes i vores sikkerheds-
rådgivning når risikoanalysen skal udar-
bejdes.

Behovsvurderingen beskriver 
sikkerhedsløsninger i 
virksomheder og institutioner

Når risikoanalysen er færdig er der må-
ske oplistet 50 trusler og risici, hvoraf 
man udvælger de værste og behovsvur-
dere dem.

Her kan man spørge sig selv ”Hvor-
dan vil man beskytte det”. F.eks. med 
sikringsteknisk elektronisk udstyr og me-
kanisk aflåsning, indretningsmæssig eller 
med menneskeligt tilstedeværelse osv. I 

behovsvurderingen beskrives typen af 
sikkerhedsløsninger der skal etableres 
som sikkerhedsbeskyttelse mod trusler 
og risici.

De fleste sikring og sikkerhedsløsnin-
ger kan indtænkes i projektets oprinde-
lige æstetiske udtryk, hvis sikringsrådgi-
veren, arkitekten og bygherre fra starten 
er i dialog herom. Gøres der tanker om 
sikring og sikkerhed tidligt i projektets 
designfase, vil man gennem intelligente 
og gennemtænke sikkerhedsløsninger 
kunne bevare bygningens arkitektoniske 
udtryk samt indretningsmæssige kvalite-
ter og samtidig have gode fremtidssik-
rede og solide sikkerhedsløsninger der 
kan skaleres til forskellige opgaver.

Ved helhedsorienteret tilgang til sik-
ring og sikkerhedsområdet vil man opnå 
lave etableringsomkostninger for sik-
kerhedsløsningerne, idet mange sikker-
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.
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AMALIA og TRIANGO er en ny serie energibesparende
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hedsmæssige tiltag er bygningsmæssige 
tiltag som alligevel skal udføres i bygnin-
gen. Selve sikkerhedsløsningen kræver 
ofte kun en lille justering af tiltænkt byg-
ningsdel i form eller placering.

F.eks. kunne en brandvæg også fun-
gere som sikringsvæg, hvis gipsvæggen 
blev forstærket inden den males eller 
væggen evt. blev udskiftet til en beton-
væg så den fungere som en stabilise-
rende væg, være brandvæg og samtidig 
fungere som solid sikkerhedsvæg.

For mødelokaler der skal rumme vol-
delige personer kan man vælge, at der 
altid skal være 2 ansatte personer til 
møderne sammen med den potentielle 
voldelige person eller vælge, at der isæt-
tes to døre i møderummet, således der 
altid er en fl ugtvej for personalet. Der 
er således kun er en ansat person med 
til mødet med den potentielle voldelige 
person. Man kan stille bordene på en 
bestemt måde og have trådløse alarmer, 
så man diskret kan tilkalde ekstra perso-
nale såfremt det bliver nødvendigt. Der 
er således fl ere forskellige sikkerheds-
løsninger man kan vælge for at fjerne en 
risiko.

Cykelstativer kunne forstærkes så de 
også kan anvendes mod rambukangreb.

Stier kunne fl yttes væk fra bygning så 
graffi tihærværk og generende blikke ind 
i bygning undgås og samtidig vil place-
ringen af stisystemet i terræn være tryg-
hedsfremmende for de personer der be-
nytter stierne, da mørke bygningshjørne 
og hulrum undgås for brugerne.

Alle sikkerhedsløsninger beskrives 
i vores behovsvurdering, så bygherre 
kan vælge gode sikkerhedsløsninger der 
passer til hans byggeri. I det hele taget, 
vil man med god omtanke i starten af i et 
projekt kunne vælge nogle gode sikker-
hedsløsninger der både er prisbillige at 
etablere og samtidigt virker. Det er det vi 
i ÅF kalder for ”helhedsorienteret sikker-
hedsløsning” og kan ofte kun gennemfø-
res, hvis de indtænkes fra starten af i et 
byggeprojekt.

Byggeprogram med entydige og 
klare krav til sikkerhedsløsninger

Når bygherre har godkendt behovsvur-
deringen og valgt hvilke sikkerheds-
løsninger han vil arbejder videre med, 
udarbejdes et byggeprogram eller pro-
jektforslag for sikring og sikkerhedstil-
tag i byggeriet. Byggeprogrammet eller 
projektforslaget defi nerer entydigt krav 

til omfang, styrker og kvaliteten af de 
forskellige sikkerhedsløsninger.

Nogle sikkerhedsløsninger er tekni-
ske, mens er andre indretningsmæssige 
og andre igen kræver forskellig procedu-
rer for at virke efter hensigten.

Hvornår bør sikkerheds-
løsningerne total økonomisk 
planlægges i et projekt

Nøglen til et vellykket byggeprojekt med 
gennemtænkte sikkerhedsløsninger er, 
at sikring og sikkerhed indtænkes i pro-
jektets først faser. Herved skabes de 
gode sikkerhedsløsninger som også er 
de billigste at etablere frem for at etab-
lere sikkerhedsløsninger når byggeriet 
er næsten. Nogle af disse sikkerheds-
løsninger er mindre gode, da de nu skal 
indbygges i en næsten færdig bygning 
og skal indarbejdes og placeres, hvor det 
er muligt af hensyn til indretning og drift.

Der er derfor god økonomi i at ind-
tænke terror og indbrudssikring fra 
starten i det nye byggeri som bl.a. om-
fatter udarbejdelse af en risikoanalyse 
og behovsvurdering. Herefter kan der 
udarbejdes et godt byggeprogram eller 
projektforslag.
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Strandmøllen A/S leverer 
nøglefærdige laboratorier
Strandmøllen A/S satser på at forsyne hospitalerne med komplette og nøglefærdige forskningslaboratorier 
med alle faciliteter til gasfremføring. Færdige laboratorier er de senere år blevet en kraftigt stigende 
forretningsaktivitet hos den velkendte leverandør.

AF IB CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Den primære forretning hos Strandmøl-
len A/S er salg af gasser, men forsknings-
laboratorier er en stærkt voksende for-
retning for virksomheden. Strandmøllen 
leverer nemlig gasinstallationer, arbejds-
stationer og komplette laboratorier til 
forskningsbrug til hospitalerne.

– Det er et område, som vi har fokuse-
ret meget på seneste fem år. Vores for-
retningsområde inden for dette felt er i 
markant vækst, og vi har styrket vores 
indsats ved at udvide antallet af samar-
bejdspartnere og egne sælgere, siger 
Michael Nørkjær, der er salgs- og pro-
duktchef for healthcare og specialgas.

– Vi projekterer og etablerer rørføring, 
den arbejdsstation laboranterne arbejder 

ud fra, samt specifikation af applikationer 
og udstyr til gassen. Vi sikrer at flowet 
passer og stemmer overens med kravet 
fra applikationer, samt at laboratoriet le-
ver op til krav til udstyr. Derudover sikrer 
vi, at laboratoriet lever op til brugerens 
krav til opgavens karakter og et forbed-
ret arbejdsmiljø.

Michael Nørkjær fortæller desuden, at 
der er et stærkt fokus på at få den mest 
optimale fremføring af gassen og etab-
lere de helt rigtige arbejdsstationer, der 
dækker brugernes individuelle behov. – 
Vi fokuserer mest på de mindre og mel-
lemstore laboratorier og deres specifikke 
forskningsbehov, der kan variere meget 
mellem afdelinger og hospitaler. Derud-
over har vi i vores serviceorganisation 
bygget et komplet system op, så vi både 
internt og eksternt kan klare hospitaler-
nes forebyggende vedligehold uden at 

forstyrre driften og sikre, at installationer 
og laboratorier altid fungerer, som de 
skal.

Særlige individuelle behov

– Vi sikrer, at de rigtige gasser er i udta-
gene; at trykforhold og tilslutninger er i 
orden, så vi kan fjerne brugernes bekym-
ringer for, om der er den rigtige gas til rå-
dighed; at udstyret kan tilsluttes med det

samme; og at der foreligger de rigtige 
godkendelser, siger Michael Nørkjær og 
fortsætter:

– Der kan foreligge en række god-
kendelser og valideringsmasterplan ift. 
Good Manufacturing Practice. Her sik-
rer vi os, at brugen af gas er tænkt med 
ind i forskernes arbejdsmiljø, det rent 
brandtekniske og de bygningsmæssige 
forhold. Hospitalerne glemmer desværre 
ofte, at vi kan tilbyde alt dette til forsk-
ningslaboratorierne, der er meget mere 
brugerspecifikke end hospitalernes an-
dre gasinstallationer. Normalt har et ho-
spital en klar drejebog for installationen, 
men ved forskning er det forskeren selv, 
der bestemmer de individuelle setups. 
Her er udfordringen, at det ofte ikke 
passer ind i den normale drift med fire 
gasser. Der kan derfor stilles en række 
specialkrav, så der kommer det drifts- og 
arbejdsmiljømæssige ind i det.

Med i mange projekter

Ifølge Michael Nørkjær har Strandmøl-
len etableret en række forskningslabo-
ratorier og bygger konstant installationer 
på hospitaler og i private virksomheder. 
Opgaverne spænder fra mindre opgaver 
til større installationer.

Det, som forskerne eller laboranterne 
skal bruge, bygger virksomheden speci-
fikt til dem.
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E-sundhedsobservatoriet holder
årskonference 
på Hotel Nyborg Strand den 9. og 10. oktober 2019
Dette års tema: Hvordan bliver sundhedsvæsenet mere borgerdrevet?
Der er gennem mange år udtrykt ønsker om ”at sætte patienten i centrum” 
og skabe ”sammenhængende patientforløb” uden, at vi er nået helt i mål. 
Sidste skud er visionen om et velfungerende borgernært sundhedsvæsen.  
Digitaliseringen er i dag nået et niveau, hvor disse ønsker kan sættes i et nyt perspektiv:  
Det borgerdrevne perspektiv

Mød bl.a.:
• Rachel Dunscombe, CEO National Health Service, Digital Academy, England 

• Pernille Bertelsen, Lektor Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

• Hør endvidere dansk status inden for nationale e-sundhedsinitiativer

• Oplæg fra e-sundhedsaktører og ledende personer fra kommunal, regional og  
   statslig side.
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LABORATORIER

– Vi kommer med løsningerne og har 
faste samarbejdspartnere rundt om i lan-
det. Ofte bruger vi dem, som hospita-
lerne i forvejen samarbejder med inden 
for VVS-entrepriser, og uddanner dem i 
at arbejde med laboratoriegasser på ho-
spitalet. Økonomisk set er det ofte mest 
fordelagtigt for hospitalerne, at vi står for 
brugerdelen, og at de får det billigste til-
bud på de lange fremføringer af gasrør 
fra kælderetagen og frem til laboratori-
erne, som der kan være mange af på et 
hospital. I den forbindelse har vi en hel 
projekterings- og kvalitetssikringsafde-
ling, der sikrer, at systemet er dimensio-
neret korrekt og veldokumenteret, når 
man bagefter skal til at lave løbende ved-
ligehold og skal kunne se, hvilke kompo-
nenter der er indbygget.

Manglende prioritering af 
laboratorier

Michael Nørkjær mener, at udviklingen 
går i retning af, at behov og krav bliver 
mere og mere specifikke. Brugerne stil-
ler større krav, men forskningslaboratori-

erne bliver ofte glemt i de store entrepri-
ser på hospitalerne.

– Det bliver typisk klaret i sidste øje-
blik, så vi kommer i mange tilfælde lidt 
ind på bagkant og får opgaven som en 
hasteordre, siger han og fortsætter: Of-
test har man kun afsat selve rummet, 

som skal huse laboratoriet, men ikke 
tænkt i fremføring, antal stationer eller 
spurgt brugeren til råds. Så man kender 
ikke kravene til renhed; godkendelser; 
om det skal overholde GMP-, fødevare 

Fortsættes næste side
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URENT LAGER TÅRN RENT LAGERTÅRN

RENE SENGE UD AF 
OPMAGASINERING

URENE SENGE
IND PÅ LAGER

VASK AF SENGE

RENT OMRÅDE

DESINFEKTION AF 
MADRASSER

INTELLIGENT HOSPITALSLOGISTIK 
LOGI SYSTEMS UDFORDRER TRADITIONEL TÆNKNING MED

OP MOD 20% AF ARBEJDSTIDEN PÅ DANSKE 
HOSPITALER BRUGES PÅ INTERN LOGISTIK. 

Logi Systems effektiviserer arbejdsgange og logistik. 
Det giver langt mere tid til at behandle patienterne 
og ingen forstyrrende logistik på gange og afdelinger.

Vi har 30 års erfaring i industriel logistik inden for 
hospitalssektoren og kan gøre en forskel som rådgiver 
i forbindelse med optimering, ombygning og nybyg-
ning af hospitaler.

Vi udarbejder gerne et beslutningsgrundlag, der 
synliggør fordelene ved optimal hospitalslogistik.

LOGIsystems
LOGI SYSTEMS APS · Klokkestabelen 43 · DK-9000 Aalborg · T:  +45 3132 7060  · www.logisystems.dk

KONCEPT FRA LANDSSYGEHUSET, FÆRØERNE

LABORATORIER

eller FDA-krav (Food and Drug Admini-
stration); eller om der skal være en be-
stemt laboratoriekvalitet.

– Her prøver vi at få skabt klarhed, få 
indfriet brugerens forventninger og få 
afstemt med den ansvarlige bygherre og 
hospitalsledelsen. Derefter designer vi 
den bedste løsning uden at gå på kom-
promis med arbejdsmiljøet, men det bli-
ver typisk en lidt dyrere løsning, når det 
sker så sent i byggeforløbet. Oftest skal 
allerede etablerede entrepriser fx ned for 
at få skabt plads til rørgennemføringerne.

Lovende fremtid

Strandmøllen er ISO 9001 certificeret-, og 
en af de absolut førende virksomheder i 
Skandinavien inden for leverancer af kva-
litetsgas til industri, håndværk og medi-
cinsk brug. Michael Nørkjær forudser at 
der også frem over vil være vækst i etab-
lering af faciliteter i landets laboratorier.

– Vi satser på, at laboratorier bliver et 
endnu større og stabilt voksende forret-
ningsområde. Derfor vil vi gøre opmærk-
som på laboratoriernes behov tidligt i de 

ansvarlige byggeledelsers planlægning. 
Vi kan nemlig levere en komplet løsning 
til et forskningslaboratorium og er faktisk 
inde over flere af de store sygehusbyg-
gerier i øjeblikket. Det er ikke den cen-
trale rørføring på hospitalerne, men på 
afdelings- og etagebasis vi opererer, og 
det er typisk med mindre og mellemstore 
laboratorier.

Den stigende forretningsaktivitet ka-
ster allerede flere konkrete eksempler af 
sig, hvor Strandmøllen har stået for etab-
leringen af faciliteterne.

– Vi har bygget en række laboratorier, 
et GMP-laboratorium, opgraderet de ek-
sisterende laboratorier og fremtidssikret 
forsyningerne på Rigshospitalet. Derud-
over har vi etableret et mellemstort labo-
ratorium i Hørsholm for nylig og et stort 
privat laboratorium i Lyngby med høj-
rene gasser, fortæller Michael Nørkjær.

Flere sidegevinster

Michael Nørkjær understreger, at 
Strandmøllen lægger stor vægt på at 
operere uden at afbryde brugerens ad-

gang til forsyning af medicinske gasser 
og med minimale forstyrrelser af den 
daglige drift.

– Vi indgår servicekontrakter og ud-
fører det lovpligtige tilsyn af forsyningen 
en gang om året samt sikrer, at leverin-
gen sker så omkostningseffektivt som 
muligt. Vi fremsender certifikater på gas-
serne, og så vi har mulighed for batch-
styring, der sikrer en hurtig og fuldstæn-
dig kontrolleret ændring af de recepter, 
der ligger bag produktionen af de en-
kelte gasarter, siger han.

En komplet pakkeløsning kan fx inklu-
dere vedligehold, service, optimering af 
arbejdsprocesser og samarbejde med 
brugerne af forskningslaboratorierne. 
Strandmøllen supporterer desuden med 
nye tilslutninger, og virksomhedens tek-
nikere kan guide kunderne frem til den 
helt rigtige løsning. For Strandmøllen har 
etableringen af forskningslaboratorier 
den sidegevinst, at virksomheden med 
stor sandsynlighed både kan tegne ser-
vicekontrakter og se frem til at blive den 
fremtidige leverandør af gasser til hospi-
talerne, når laboratorierne er etableret.



Hvordan sikres optimal hygiejne 
på senge og madrasser
Med Semi Staal’s automatiske system der vasker og 
desinficerer senge og madrasser, er man aldrig i tvivl, 
alle farlige bakterier reduceres.

Desinfektionssystemet sikrer den absolut højeste 
renhedsgrad på ≤2,5 CFU/cm2 via denne nye innovative 
løsning, der automatisk fjerner bakterier som f.eks. 
multiresistente bakterier, clostridium difficile, VRE, 
e.facium m.fl. Senge og madrasser er efter endt 
rengøringsproces ikke blot synligt rene, man får også en 
garanti for, at alle emnerne er rengjort og desinficeret.

Patientsikkerhed har med dette system højeste 
prioritet, patienten sættes til enhver tid i centrum.

Hospitalsinfektioner er et kendt problem og personalet 
arbejder målrettet på at bekæmpe disse. Spredning af 
bl.a. multiresistente bakterier, er et voksende problem 
og kan få fatale følger for patienterne. WHO vurderer, 
at flere vil dø af multiresistente bakterier end af kræft 
om 15-20 år.

Derfor er det en absolut nødvendighed, at en patient 
som minimum kan forvente at ligge i en fuldstændig 
ren og bakteriefri seng. Her sikres, at en potentiel 
smittevej afbrydes.

Flere hospitaler i Danmark og i Norden har allerede 
besluttet sig for denne løsning, som matcher perfekt 
til de nye super sygehuse, hvor der stilles krav om 
flere patienter, færre indlæggelsesdage og god logistik. 
Systemet tilbyder markedets højeste kapacitet med op 
til 25 senge og 80 madrasser pr. time.

Semi Staal er lige nu i gang med at producere flere 
maskiner til danske og nordiske sygehuse b.la. Sygehus 
Sønderjylland, Aabenraa, som installeres i efteråret 
2019.

Teknologien for madrasserne er den unikke 
SonoSteam teknologi, der desinficerer med damp og 
ultralyd. I processen indgår også en kort for-rengøring. 
Madrasserne påsprøjtes vand via børster, som fjerner 
synlige urenheder, inden selve desinfektionen foregår. 
Madrasserne blæses tørre i et lukket modul efter endt 
desinfektion.

Rengøring af senge foregår via en kemotermisk 
desinfektion. Sengestellet rengøres og desinficeres med 
varmt vand tilsat medicinsk detergent. Når sengene 
efter kort tid er rene og bakteriefri, blæses de tørre i 
et lukket tørremodul.

Ud over at man opnår flotte renhedsresultater, er 
systemet konstrueret således, at det giver personalet 
gode arbejdsbetingelser, ingen dårlige løft og gentagne 
bevægelser.

Business casen for systemet er interessant, idet der 
er en væsentlig besparelse ved at investere i et anlæg 
kontra manuel rengøring.

Systemerne modulopbygges og tilpasses det enkelte 
hospitals muligheder- logistik og plads.

Maskinerne kan også desinficere andet udstyr f.eks. 
hjælpemidler og hovedpuder med hygiejnemembran.

Kontakt til Semi Staal 
Helle Bugge-Hansen 
Tlf. +45 61 43 58 34  
Email: hb@semistaal.dk
www.semistaal.dk
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Langebæk optimerer 
logistikken på Herlev 
og Gentofte hospitaler
Konsulentfirmaet er ved at toptune det interne vareflow på Herlev og Gentofte hospitaler, så forsyningerne 
er sikret, når regionens to nye store sterilcentraler står klar, men formentlig skal logistikken på regionens 
øvrige hospitaler også forbedres. Udfordringerne opstår især, hvor de nye sterilcentraler skal levere til 
ældre hospitaler

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

De nye strømme af sterilvarer, der opstår 
som konsekvens af Region Hs beslutning 
om at bygge to supermoderne, automa-
tiske sterilcentraler på Herlev Hospital 
og Rigshospitalet, skaber behov for store 
ændringer i logistikken på Herlev og 
Gentofte hospitaler.

Fremover skal den nye central i Her-
lev levere sterilvarer til Herlev, Gentofte, 
Amager, Hvidovre og Nordsjællands 
hospitaler, mens centralen ved Rigs-
hospitalet skal betjene Rigshospitalet, 
Bispebjerg, Frederiksberg og Glostrup 
hospitaler.

I Herlev og Gentofte er de i gang med 
at tilpasse deres interne logistik, så de 
kan modtage og distribuere varerne fra 
den nye central på den mest optimale 
måde. Det sker med hjælp fra konsulent-
huset Langebæk, der har udviklet mere 
robuste og effektive måder at distribuere 
sterilvarerne på.

– Det er en opgave som betyder, at 
man har stort fokus på hygiejne, da det 
er sterile varer der bruges til operationer 
og fokus på arbejdsmiljøet, fordi den en-
kelte vogn med udstyr kan veje 400 kg, 
hvilket betyder at man skal have trans-
porthjælpemidler til den interne trans-
port, siger Senior konsulent Peter Lamp 
Sørensen.

– De to hospitaler har derfor behov for 
ændringer i selve de eksisterende byg-
ninger internt for at få transportvognene 

kørt effektivt rundt. På Gentofte indebæ-
rer det, at man får åbnet en ny, kortere 
intern transportvej, så man slipper for at 
skulle gennem de lange og meget trafi-
kerede områder.

Hospitalerne havde undersøgt for-
skellige scenarier for den interne hånd-
tering af sterilvogne og ønskede vores 
hjælp til at komme videre og helt i mål 
med en optimal løsning. Vi har afleveret 
vores endelige løsningsforslag.

Efter ferien skal de i gang med den 
konkrete ombygning på hospitalerne, 
siger han.

Når de gamle sterilcentraler nedlæg-
ges i forbindelse med etablering af de to 
nye på Herlev og Rigshospitalet, ankom-
mer sterilvarerne  til hospitalerne kort tid 
før de skal bruges og skal fra varemodta-
gelsen transporteres videre ud til opera-
tionsstuerne.

Det har krævet ændringer på de to 
hospitaler og det er Peter Sørensens vur-
dering, at det også vil kræve ændringer 
på regionens andre hospitaler. Alle ho-
spitaler kommer til at forholde sig til det 
ændrede flow, fastslår han.

Effektiv og robust løsning i 
Gentofte

– Vi arbejder med at sikre transporten fra 
sterilcentralen ud til operationsgangene 
på Herlev Hospital og fra Herlev videre 
til varemodtagelsen i Gentofte, hvor det 
skal køres ud til operationsstuerne.

– Den store udfordring er Gentoftes 
begrænsede varemodtagelse, der er for 
lille og vil få en masse ekstra varer. Vi 

har lavet ombygninger der sikrer mere 
plads. De eksisterende transportveje er 
lange med meget gående trafik og på 
gangene står der senge og varer opma-
gasineret uddyber konsulent Rasmus Se-
verin Hansen fra Langebæk.

Langebæk fandt en alternativ vej ved 
at fjerne nogle vægge og inddrage en-
kelte rum, så hospitalet mere end halverer 
transportvejen fra 700 til 300 meter og 
forstyrres mindre af anden transport. Va-
rerne ankommer i sterilvogne med instru-
menter bestilt dagen før til operationerne.

Løsningen sikrer varemodtagelsen til-
strækkelig kapacitet. Ombygningen ind-
drager enkelte rum med rengøringsartik-
ler, så den bliver større og transporten 
til sterilcentralen og udpakningen bliver 
stærkt forbedret.

– Vi har beregnet, hvordan man kan 
optimere udpakning, opmagasinering 
og sikre optimal levering til operations-
afsnittet. Den store udfordring er, at der 
er rigtigt mange ubekendte og det er på 
nuværende tidspunkt uklart, præcis hvor 
mange varer der skal leveres i fremtiden.

Vores fokus har været at få skabt et ro-
bust system med håndteringsplads, hvis 
flowet ændrer sig, så det ikke går i stå. 
Der er etableret store buffere mellem 
håndteringerne, så hvis et af leddene går 
i stå med transport, udpakning og leve-
ring, er der plads til at opmagasinere va-
rer i de øvrige led.

Gentofte har et automatisk kasselager 
med robot koblet på sterilcentralen, der 
plukker sterilvarer og engangsartikler, 
men Langebæk anbefaler at lukke lage-
ret. Går det ned, risikerer varerne at stå i 
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En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

Besøg

www.cotedor.dk

LOGISTIK

det svært tilgængelige lager, der i sin tid 
blev bygget for at undgå tunge løft.

Da den nye løsning eliminerer tunge 
løft, så er fordelen ved det automatiske 
kasselager væk. Automatisk robotpluk 
er derfor ikke altid hurtigere end manuel 
håndtering. Automatiserede løsninger er 
ikke altid en fordel, da det fjerner fleksi-
bilitet, siger Rasmus Severin Hansen.

Herlev sparede kostbar elevator

Ressourcerne er knappe på hospita-
lerne og der har været et ønske om at 
begrænse omkostningerne til den nye 
løsning. Herlev har et flow af varer, hvor 
transportvognene både skal køres til 
nybyggeriet og de eksisterende bygnin-
ger, der naturligvis ikke blev bygget til 
at modtage varerne på den måde, som 
de bliver leveret på i fremtiden.

Hospitalet har selv lavet nogle løsnin-
ger, så man transporterer varer gennem 
kælderen. Langebæk har bidraget til at 
detaljere løsningerne, så det ikke bliver 
nødvendigt at bygge en dyr og plads-
krævende elevator op til operationsom-
rådet for at distribuere varerne.

– Hos Langebæk fandt vi løsninger, 
der gjorde det muligt at anvende en ek-
sisterende elevator i stedet for. Patolo-
gien brugte maksimalt elevatoren et par 
gange om dagen og nogle gange slet 
ikke, så hvis de kunne råde over den, når 
de havde behov, kunne den sagtens be-
nyttes, viste det sig.

De fik førsteretten og kan overrule alle 
andre brugere. Dermed havde man løst 
de arbejdsmæssige udfordringer. Det er 
et eksempel på fordelen ved at have eks-
terne samarbejdspartnere inviteret med 
ind i et sådant projekt.

Vi har sikret dem et robust flow og 
effektiv håndtering af sterilvarer der le-
ver op til det kliniske personales ønsker, 

hygiejnekravene og arbejdsmiljøet, siger 
Rasmus Severin Hansen.

Masser af data og analyser

Langebæk udarbejder analyser ud fra 
store datamængder for at kvantificere 
flows, lagerplads, antal varer over døg-
net og skabe bedre løsninger end hospi-
talerne selv er i stand til. Arbejdsmiljø og 
hygiejne er hele vejen igennem blevet 
diskuteret med det kliniske personale, så 
nye arbejdsgange lever op til deres for-
ventninger og kan gøre deres dagligdag 
nemmere.

– De nye regionale sterilcentraler star-
ter op uanset om hospitalerne er klar el-
ler ej. Vores opgave fremover bliver at 
sikre, at ombygningerne sker i henhold 
til vores anbefalinger. Vi vil meget gerne 
følge projekterne helt til dørs, siger Peter 
Lamp Sørensen.

– Vi er helt inde i kerneområdet af, 
hvad Langebæk er dygtige til i form af 

analyse af processer og data, hvor vi ar-
bejder meget detaljeret med data samt 
udvikling af robuste og effektive løsnin-
ger for vores kunder på alle fronter.

– Noget af det, vi har været inde over, 
er at analysere start og sluttidspunkter 
for operationer for begge hospitaler set 
over et helt år for at sikre, at løsningen 
har den rette kapacitet, så alt bliver leve-
ret på det rigtige tidspunkt.

Det betyder, at vi er i stand til ret 
præcist at komme med et bud på, hvor 
mange vogne der skal igennem og være 
klar på et givet tidspunkt ude på den en-
kelte operationsafdeling. Udfordringen 
er, at Gentofte er et gammelt hospital der 
skal tilpasses.

Herlevs sterilcentral er en udvidelse af 
det eksisterende hospital, og vi skal sikre 
forsyningerne til den gamle del af Her-
lev fungerer optimalt fremover. I de nye 
hospitalsbyggerier er sådanne løsninger 
tænkt inde fra starten.
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Hvordan de 17 verdensmål 
kan integreres i både nyt 
og eksisterende hospitals-
byggeri, så vi kan skabe 
bæredygtige hospitaler, 
der fremmer sundhed for 
nutidige og fremtidige 
borgere.

Kommunalt sundheds-
byggeri og kommunernes 
fremtidige opgaver. Hvilke 
faciliteter skal kommunerne 
tilbyde, og hvad er der af 
forventninger, krav og 
behov? 

Fremtidssikrede laboratorier, 
design af operationsstuer 
og smitteoverførsel i 
hospitalsbyggeri. Hvilken 
betydning har hospitals-
hygiejne for det tekniske 
personale?

Den teknologiske udvikling 
på hospitalerne de næste 
10 år. Hvem efterspørger 
og sikrer nye løsninger og 
innovation? Det kliniske 
miljø, politikere, industrien 
eller andre?

FSTA’s Årskonference
2.-4. oktober 2019
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/fsta2019
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PATIENTSIKRING

Vægtafl astet træning 
på sengestuen
Ny og revolutionerende funktion integreres i Guldmanns GH3 loftlift.

Funktionen kaldes et Trainer modul, der 
gør det muligt at lave dynamisk vægtafl a-
stet træning.

Det revolutionerende er, at man kan 
skifte imellem at bruge loftliften i normal 
funktion til løft og forfl ytning, samt at 
bruge den til dynamisk vægtafl astning i 
træningssammenhæng.

Patienter på op til 400 kg kan blive 
vægtafl astet med GH3 og Trainer mo-
dulet. Vægtafl astningen kan indstilles til 
den ønskede afl astning og op til max. 
100 kg via håndbetjeningen. (se foto)

Det vil sige, at hvis en patient ikke kan 
stå eller gå på grund af f. eks. manglende 
kræfter, manglende styrke i musklerne 
eller dårlig balance, så kan GH3 loftliften 
med integreret Trainer modul hjælpe pa-
tienten op at stå og gå.

Det vil også være muligt at lave diverse 
øvelser som f.eks. squat, trappetræning, 
rejse/sætte sig og meget andet.

Loftliften med Trainer modulet kan 
installeres og bruges de steder hvor loft-
liften allerede bruges i dag. Dvs. der er 
eksempelvis ikke krav om ekstra højde 

til loftet. Derfor er det nu muligt at starte 
den tidlige genoptræning / rehabilite-
ring, hvor dynamisk vægtafl astet træning 
indgår, på sengestuen hvor patienten lig-
ger.
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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

— 
Sikker strøm
ABB leverer og servicerer maksimal 
www.abb.dk

PATIENTSIKRING

Patienten skal så ikke transporte-
res til en træningssal, hvilket tager tid 

fra personalet samt energi og kræfter 
fra patienten.

Nogle patienter kan ikke klare at 
komme ud af stuen, så her bliver 
det nu også muligt at sætte ind med 
tidlig genoptræning inde på stuen 
hos patienten.

Med GH3 loftliften og Trainer 
modulet bliver det muligt at lave 
sikker genoptræning / rehabili-
tering. Sikkert for personalet, da 

de ikke skal holde eller løfte pa-
tienten og i stedet kan fokusere på 

kvaliteten i træningen.
Sikkert for patienten, da patienten 

ikke kan falde og komme til skade. Hvis 
patienten skulle falde, vil GH3 loftliften 
med Trainer modulet sænke patienten 
langsomt til gulvet uden risiko for skade.

Derefter kan personalet skifte over til 
normal loftlift indstilling og løfte patienten 

op fra gulvet. Guldmann har desuden ud-
viklet et nyt sejl målrettet træning / reha-
bilitering med dynamisk vægtafl astning.

Sejlet hedder et Gait Trainer sejl og gi-
ver patienten en god komfort og støtte 
uden at påvirke de naturlige bevæge-
mønstre.

Sejlet er nemt og enkelt at bruge og 
kan sættes på patienten liggende i sen-
gen, siddende på sengekanten eller i kø-
restolen.

Forskning viser, at jo tidligere man 
kommer i gang med genoptræning / re-
habilitering, jo hurtigere og bedre kom-
mer patienten sig.

Personalet efterspørger ofte mulighe-
der for træning af patienten på senge-
stuen, som er fl eksibel, enkel og intuitiv 
at bruge. Trainer modulet i GH3 loftliften 
er sammen med Gait Trainer sejlet et red-
skab til den tidlige indsats for såvel pa-
tienten som personalet.
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PRODUCTIVITY

Efficiency 
at the push 
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

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

Secure 
lock

Efficient 
operation

Reduced 
accident risk

Fascinating 
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic 
rubber

Polyamide Polyurethane, 
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity 
according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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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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•  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.
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with protection class IPX4 and 
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Tread Polyurethane, conductive
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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

RENOVERING

Indvielse og reception hos ÅF
I juni holdt ÅF Buildings Denmark indvi-
else og reception på Viborg vej 1 i Her-
ning.

Cirka 200 kunder og samarbejdspart-
nere havde fundet vej til Herning og der 
blev talt om alt lige fra gamle minder i hu-
kommelsen til nuværende eller ønsker 
om fremtidigt samarbejde. Og så blev 
der naturligvis talt om bygningen på Vi-
borgvej 1 som har fået lidt mere end en 
almindelig renovering.

Rigtig mange fi k en rundvisning i den 
nye bygning af en ÅF-medarbejder, 
mens der blev fortalt om og fremvist af 
projektet.

Udvendigt er der ikke sket ret meget 
– den røde murstensbygning med det 
gennemgående vinduesbånd og store 
udhæng, ligger uændret på bastionen af 
natursten, omgivet af haveanlægget.

Men indvendigt er bygningen totalt 
forandret. Det tidligere lidt lavloftede, 
mørke og labyrintiske indtryk man fi k 
af bygningen er helt forsvundet. Der er 
nedbrudt dele af betondækket mellem 
stue og 1. sal, for at skabe et stort cen-
tralt atrium og en eksisterende lysgård 
er ført én etage længere ned i bygning. 
Mange eksisterende skillevægge i stue-
etagen er ligeledes nedbrudt og erstattet 
af søjle-bjælke konstruktioner.

De omfattende ændringer muliggjort 
indretning af en total forandret arbejds-
plads. Man få nu en fornemmelse af 
åbenhed, af naturligt dagslys der kom-
mer ind og ned i bygningen og også en 
fornemmelse af gennemsigtighed og 
overskuelighed lige fra indgangen mod 
vest til de østligste arbejdspladser. Der 
er samtidig indplaceret kaffe-øer og sam-
tale områder som gør at man som medar-
bejder naturligt ses og mødes mere.

 Installationsmæssigt er bygningen 
opdateret med ny LED lysinstallation, 
nyt IT-anlæg, CTS-overvågning samt et 
komplet nyt VAV-ventilations- og køle-
anlæg. Den lever op til de forventninger 
man har til helt nye kontor bygninger.

 I atriet har ÅF sammentænkt og inte-
greret de forskellige behov og mulighe-
der der var.

Det store rum giver først og fremmest 
den åbenhed og samhørighed der er var 
behov for i bygningen, men samtidig 
give nye ovenlysvinduer i atriet også et 
nødvendigt lystilskud til arbejdsplad-
serne. Store hvide skærme ophængt i 
atriet refl ekterer noget af lyset ind mod 
de arbejdspladser som ellers ville mangle 
naturligt dagslys. Den ikke refl ekterende 
side af skærmene udnyttes som ”lærred” 
for de projektorer der er hængt i rum-

met, således at atriet kan og også bliver 
anvendt ved fællesmøder for alle medar-
bejdere.

Ovenlysvinduerne er udvendig forsy-
net med solceller. Det var der behov for 
i energiregnskabet, men samtidig tjener 
solcellerne et afskærmningsformål som 
sikrer at solopvarmningen ikke bliver 
større end at ventilation og køling i kom-
bination med oplukkelige partier i oven-
lysvinduer kan fastholde en passende 
temperatur i atriet.

I brandmæssig henseende  har atriet 
og ovenlysvinduerne også en funktion, 
idet røgen fra en brand vil kunne rum-
mes oppe i det volumen som fi ndes her 
og atriet forlænger dermed den tid som 
medarbejderne har til at fl ygte ud inden 
der opstår kritiske røgforhold på arbejds-
pladserne og i fl ugtvejene. De oplukke-
lige partier kan desuden bortventilere 
røg.

Akustikken i et atrium er vigtig. For-
kert løst kan støj fra et atrium genere 
resten af arbejdspladserne, men korrekt 
løst kan det i stedet bidrage til en god 
og spændende oplevelse. Vægopbyg-
ningen er designet med henblik på at 
reducere og dæmpe støj. Det samme 
gælder akustikloftet og de tidligere 
nævnte skærme i rummet. Men der er 
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.. levering af udstyr til de 
danske hospitaler

Uraniavej 4
8700 Horsens

+45 76 25 35 00

www.mscan.dk

RENOVERING

Knud Nielsen, Teknisk Chef, ÅF Buildings 
Denmark og Anne Hedegaard - Region 
Nordjylland, Bestyrelsesmedlem, Green 
Building Council Denmark

Nyhed!
Efter fl ere års samarbejde med Dansk Gasteknik, har Medical 
Scandinavia overtaget produktionen og forhandlingen af sen-
gestuepaneler type MediCline. 

Medical Scandinavia har ligeledes overtaget personale så-
ledes at fremstillingsprocessen og kvaliteten som hospitalerne 
har været vant til fortsætter. 

MediCline panelet er modul opbygget og kan derved tilpas-
ses til kundespecifi kke ønsker og kan bruges bl.a. sammen 
med dansk el-materiel. 

Overtagelsen betyder at Medical Scandinavia udbygger 
sortimentet med paneler så vi har paneler velegnet til brug af 
dansk el-materiel samt paneler velegnet med brug af Europa 
el-materiel. Begge paneltyper fi ndes med indbygget universal 
kulisseskinne og begge typer er designet med glatte og strøm-
linende overfl ader for at sikre nem rengøring for optimal hygi-
ene. 

Fremtidig kontakt når det gælder sengestuepaneler type Medi-
Cline vil være Medical Scandinavia. 

også aktivt skabt nye lydeffekter i en 
såkaldt Sound Scape løsning. Der er 
3 Sound Scape lydfelter med hver sin 
oplevelse – lyden af en hverdag på Her-
ning Bibliotek – lyden fra en naturople-
velse ved Gødstrup Sø samt et stykke 
klassisk musik. Alle lydoplevelserne er 
skabt til formålet ved optagelser på lo-
kationerne hhv. for den klassiske musik 
komponeret af en medarbejder.

 Det samlede renoveringsprojekt er 
DGNB-certifi ceret med ”sølv” – vel at 
mærke efter regelsættet for nye kontor-
bygninger. Projektet er desuden nomi-
neret til ”Renover-prisen”
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EL-TAVLER

ELOGIC og Triarca sikrer 
hospitalerne tryghed 
og en stabil elforsyning
De to virksomheder leverer i tæt samarbejde el-tavler med komponenter, installationer og kapslinger af høj 
kvalitet og sikrer driftsstabile infrastrukturløsninger, når de sætter strøm til landets sygehuse. Ud over et 
bredt standardprogram skræddersyr de mange kundetilpassede løsninger

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Driftsforstyrrelser og direkte nedbrud 
i elforsyningen er et mareridt for alle 
hospitaler. Derfor har tryghed i elforsy-
ningen til hospitalerne altid været højt 
prioriteret hos Elogic A/S, der designer 
og bygger el-tavler, og Triarca A/S der 
leverer kapslinger til el, fiber og kommu-
nikation.

Virksomhederne er tilsammen en do-
minerende skandinavisk specialist i el-
tavler til industrien, installatørmarkedet 
og hospitalssektoren samt af kapslinger 
til el, kommunikation og fiber takket 
være stor viden, satsning på høj kvalitet 
og stor fleksibilitet i løsningerne.

– Elogic producerer el-tavler i Polen 
med 170 ansatte og der er fuld doku-
mentation på alt der fremstilles. Når vi 
har afsluttet opgaverne, kan vores ser-
viceorganisation tage over og suppor-
tere med kort varsel, siger salgs- og mar-
ketingdir. Michael Winther og salgschef 
Michael Nedergaard.

– Vi har med over 40 års historie op-
bygget en meget stor knowhow og ga-
ranterer hospitalerne, at de vil få forde-
len af de nyeste tekniske komponenter. 
Vi er en stærk virksomhed og har mange 
medarbejderne med lang erfaring.

Vores projektledere kender lovgivnin-
gen og alle kravene til, hvordan tavlerne 
skal bestykkes. Der ligger en stor sikker-
hed for hospitalerne i at handle med Elo-
gic som tavleleverandør og Triarca qua 
vores mange år på markedet.

Vi kan levere sparring med rådgivere 
og bygherrer som sikrer hospitalerne, at 
de får de rigtige løsninger. Når et syge-
hus ønsker ny teknologi, skal elinstalla-
tionerne kunne håndtere denne og her 
kommer vores viden for alvor i spil.

Vores leverancer spænder over store 
hovedtavler, fordelingstavler og gruppe-
tavler. Vi er dybt involveret i NAU, Nyt 
Aalborg Universitetshospital og har leve-
ret til Rigshospitalet samt en lang række 
af de store sygehusprojekter, siger Mi-
chael Winther og Michael Nedergaard.

Fusionen atter opdelt

Elogic A/S og Triarca A/S producerer i 
tæt samarbejde elektriske tavler og kaps-
linger i al forsyning til forbrugerne. Triar-
cas afskærmning findes utallige steder 



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6  29 

Loftdiffusor til effektiv
og trækfri luftfordeling

Læs mere på 
fbspaneler.dk

eller ring 
75 36 42 00

NYHED!
FBS loftspaneler 
til ventilation

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

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

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

Annonce Hospitalsbladet.indd   2 01/05/2019   08.51

EL-TAVLER

fra elværk til forbruger og virksomhedernes produkter bruges 
også til telefoni, fi ber og kommunikation.

Triacas fabrik fremstiller 50.000-60.000 metalkapslinger år-
ligt plus elkomponenter, sikringslister og afbrydere til kunder 
som Ørsted, Energi Fyn, NRG, SEAS NVE m.m. Kapslingerne 
er essentielle i forsyningen af el og kommunikation til slutbru-
gerne.

Elogic Systems blev etableret i april 2016 ved at fusionere 
Triax Systems og Elogic, der begge havde en lang knowhow 
bag sig i branchen og produktion i Danmark og Polen. Elogic 
A/S ejer fabrikken Elogic Polska i Szczecin i Polen. Triarca A/S 
har produktion af kapslinger i Hornsyld.

Begge er ejet af Elogic Systems ApS, har samme ledelse og 
hovedkvarter i Hornsyld. De udvikler og leverer fælles produk-
ter og deler lokaler og supportfunktioner.

Elogic System vil være markedsledende og foretrukken le-
verandør af distributionsløsninger inden for el- og signaldistri-
bution, eltavler til distribution og styring samt være en førende 
udbyder af tjenesteydelser, service og leveringsevne.

Store krav til kvaliteten

– Vi er både ISO 9001 og ISO 14001 certifi ceret, overholder 
EU-direktivets anbefalinger og bruger ikke produkter i produk-
tionen, som indeholder begrænsende stoffer og kræver, at le-
verandørerne også opfylder direktivet.

Når vi ser på de nye hospitaler og den tekniske udvikling, må 
det være essentielt at sikre tryghed og at løsningerne er kon-
strueret rigtigt i samarbejde med en leverandør, der har vores 
erfaring og knowhow, siger Michael Winther og Michael Ne-
dergaard

Vi har et tæt samarbejde og uddannelsesniveau med de stør-
ste producenter som ABB, Schneider, Siemens og anvender 
ikke ”kinaprodukter”, men udelukkende den bedste kvalitet. 
Det er vores krav, at komponenter til sygehusene er gennem-
prøvede.

Vi er på forkant, har løbende uddannelsesaktiviteter med 
store komponentleverandører og er helt opdateret med den 
nyeste viden som tavleproducenter, så de ansvarlige fagperso-
ner opnår maksimal tryghed.

Markedet til sygehussektoren er meget stort og vi er et tungt 
hus knowhowmæssigt, der kan forsyne sygehuse med el til alle 
afdelinger og formål med den driftssikkerhed der er behov for, 
siger Michael Winter og Michael Nedergaard.
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DIGITALISERING

Digitaliseringen af det danske  
sundhedsvæsen i et historisk  
perspektiv – E-sundheds-
observatoriet præsenterer  
20 års erfaringer i ny bog
AF PERNILLE BERTELSEN (AAU), CHRISTIAN NØHR, 

SØREN VINGTOFT OG CONNY HEIDTMANN 

(SDU)

Selv om digitalisering af sundhedsvæse-
net fylder meget i den offentlige debat, 
findes der ikke en samlet fremstilling af 
digitaliseringen af det danske sundheds-
væsen fra den spæde start i 70’erne og 
frem til i dag. Derimod er det velkendt 
i offentligheden, at succeser og ikke 
mindst fiaskoer har ligget som perler 
på en snor og ikke sjældent med stort 
drama til følge, når ansvarlige politikere 
har skullet træde i karakter.

I dag er det primære mål med digita-
liseringen af sundhedsvæsenet at skabe 
sammenhæng i data om patienter og 
borgere. Elektroniske data er blevet al-
lestedsnærværende og nu ikke længere 
på pilotstadiet, men driftes af alle sund-
hedsudbydere i kommunernes sund-
hedstjeneste såvel som på hospitalerne. 
AI og ”smarte” algoritmer kan skaffe in-
formation, der kan anvendes til forebyg-
gelse og sundhedsfremme. Transforma-
tionen til det digitale e-sundhedsvæsen 
er for alvor i gang.

Den historiske udvikling er vigtig. Ikke 
alle der i dag er beskæftiget med e-sund-
hed eller, som påvirkes af de systemer, 
der udvikles og implementeres, har den 
historiske udvikling med i bagagen. Det 
betyder, at det kan være svært at forstå 
e-sundhed i dets kontekst. At skrive e-
sundhedshistorie og gøre den tilgæn-
gelig, er en måde at bidrage til bedre 
sundheds-it. Og hvad er bedre end at få 
de personer, der har været øjenvidner til 

sundheds-it-udviklingen, til at formidle 
deres erfaringer og syn på det, de har 
været en del af. Vi har derfor i anledning 
af E-sundhedsobservatoriets 20. års jubi-
læum bedt en række centrale aktører om 
at skrive deres øjenvidneberetninger. 
Det er der kommet en bog ud af, som 
lanceres på E-sundhedsobservatoriets 
konference i oktober, hvor alle deltagere 
får udleveret et eksemplar.

I 16 kapitler beskriver 29 forfattere 
aspekter i den store fortælling om det 
danske sundhedsvæsens digitalisering 
frem til i dag. Målgruppen er alle, der 
interesserer sig for udviklingen af sund-
hedsvæsenet, og som ønsker indblik i 
baggrunden for de e-sundhedsservices, 
man møder i hverdagen og i diskussio-
ner i medierne.

I bogen kan der læses om, hvordan 
samarbejdet om det fælles medicinkort 
gjorde en forskel, om historien bag E-
journalen og Sundhedsjournalen samt 
fortællingen om sundhed.dk. Der beret-
tes om, hvad MedCom har lært i deres 
25 års historie. Sundhedspolitik og sund-
hedsstatistikkens betydning gennem ti-
den – om at justere kursen på en super-
tanker, historien bag registre, DRG, LPR, 
NPM, værdibaseret styring mv. Der kan 
også læses om standardisering af termi-
nologi, og om den betydning, de private 
leverandører har haft for udvikling af 
sundheds it. Historien bag de teleme-
dicinske initiativer kan, sammen med et 
kapitel om udviklingen af e-sundhed i 
kommunerne, kaste lys over aktiviteter 
i den primære sektor. Digitalisering af 
almen praksis og den organisatoriske og 
teknologiske rejse, som elektroniske pa-

tientjournaler på sygehusene har gjort, 
sætter den kliniske anvendelse af EPJ i 
historisk perspektiv. Patienter og bor-
gere er blevet inddraget mere og mere 
i egen sundhed via digital mediering, 
hvilket der gives eksempler på. Der be-
rettes om uddannelse i sundhedsinfor-
matik – hvordan sundhedsprofessionelle 
har opbygget sundheds-it-kompetencer 
gennem efter- og videreuddannelse og 
som en integreret del af deres grund-
uddannelse. Den historiske udvikling 
har været præget af de offentlige insti-
tutioners rolle i udvikling af e-sundhed, 
og udviklingen har været funderet i na-
tionale strategier for sundheds-it og nu 
e-sundhed.

E-sundhedsobservatoriets 
årskonferencer

E-sundhedsobservatoriet (tidligere EPJ-
observatoriet) har siden 1999 afholdt et 
nationalt årsmøde. De senere år på Ho-
tel Nyborg Strand med voksende antal 
deltagere. Arrangementet har et særligt 
fokus på udvikling og drift af e-sundhed 
og har i 20 år skabt en platform, hvor 
planlæggere, praktikere og klinikere og 
private aktører mødes over 2 dage for at 
lære om det, der rør sig i e-sundhedsmil-
jøet, nationalt såvel som internationalt.

E-sundhedsobservatoriet i dag

Der er et behov for en årlig konference, 
hvor dem, der beskæftiger sig med sund-
heds-it mødes for at blive inspireret og 
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Hygiejne og 
grøn energi

Læs mere om KEN HYGIENE SYSTEMS og 
vores fokus på optimering og samspil mellem 

hygiejne og grøn energi på www.ken.dk.

DIGITALISERING
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Mere end en 
brandtætning
Roxtec kabel og rørtætninger eliminerer 
risikoen i dine laboratorier, renrum og bio-
logisk sikrede faciciliteter. Undgå forurening 
og desinfektionsmidler i at undslippe og 
opnå sikker kabelfastholdelse.  

 O Opretholdelse af driften
 O Beskyttelse mod brand, gas, luft og vand
 O Kontrollér tryk og luftstrøm

roxtec.com/dk

DIGITALISERING

fortælle om årets vigtigste landvindinger. 
Vi har etableret en rådgivningsgruppe 
med repræsentanter fra ministerium, re-
gioner og kommuner; de faglige organi-
sationer for læger, sygeplejersker og læ-
gesekretærer; patienter; leverandører; 
samt en række faglige selskaber under 
lægeforeningen. Rådgivningsgruppen 
bidrager med at definere temaer til kon-
ferencen, keynote speakers mv.

På konferencen, er indholdet direkte 
præget af deltagerne, som kan indsende 
forlag til oplæg, og vi har i år modtaget 
60% flere forslag, end der er plads til. 
Forslagene bliver alle vurderet og ud-
gør den væsentligste del af indholdet på 
konferencerne.

Hvem er 
E-sundhedsobservatoriet

E-sundhedsobservatoriet består af Per-
nille Bertelsen og Stig Kjær Andersen 
(AAU) Christian Nøhr, Søren Vingtoft og 
Conny Heidtmann (SDU).

SDU er som nonprofitorganisation 
juridisk ansvarlig for konferencen. Over-

skuddet anvendes til finansiering af 
Ph.d. stipendier, og at monitorere udbre-
delsen af e-sundhed i Danmark, hvilket 
har medført udgivelse af en række pub-
likationer.

Gennem de sidste fem år har E-sund-
hedsobservatoriet sammen med Danske 
Regioner bidraget til at finansiere Ph.d. 
studerende Sidsel Villumsen, SDU på et 
Ph.d. projekt ”Methods for Monitoring 
Availability, Use and Effect of Health In-
formation Technology systems in Den-
mark” og sammen med PRO-sekretariat i 
Sundhedsdatastyrelsen finansieret Ph.d. 
studerende Jeppe Eriksen, AAU på Ph.d. 
projektet ” How do Patient-Reported 
Outcomes (PROs) affect patient parti-
cipation in their own disease manage-
ment?” 

Dette års 
E-sundhedsobservatorie 
konference

Konferencen afholdes i år den 9. og 10. 
oktober på Hotel Nyborg Strand og har 
som tema:

Hvordan bliver sundhedsvæsenet 
mere borgerdrevet? Der er gennem 
mange år udtrykt ønsker om ”at sætte 
patienten i centrum” og skabe ”sammen-
hængende patientforløb” uden, at vi er 
nået helt i mål. Sidste skud er visionen 
om et velfungerende borgernært sund-
hedsvæsen. Digitaliseringen er i dag nået 
et niveau, hvor disse ønsker kan sættes i 
et nyt perspektiv: det borgerdrevne per-
spektiv. Borgerne har nu muligheder for 
at komme i centrum og opleve sammen-
hængende forløb gennem digital mo-
nitorering af egen sundhedstilstand og 
fuld adgang til egne data. Kombineres 
dette med virtualisering af kontakterne 
med sundhedsvæsenet, vil der opstå 
helt nye muligheder for tilgængelighed 
og bæredygtighed i (e)sundhedsvæse-
net.

Læs om de forskellige plenum oplægs-
holdere, programmet og de underord-
nede temaer 2019.e-sundhedsobserva-
toriet.dk
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CTS/BMS

Sygehuse bør 
automationsstyres  
som fabrikker
AF MORTEN RASMUSSEN,  

ACCOUNT MANAGER BUILDING AUTOMATION, 

BECKHOFF AUTOMATION APS

I Danmark er byggeriet af nye supersy-
gehuse godt i gang. Arkitektonisk mo-
derne bygninger, hvor ikke alene klima, 
lys og ventilation skal styres automatisk, 
men også døre, maskiner, objekter og 
processer. Hvordan undgår man at ud-
styre de nye supersygehuse med gam-
meldags, separate styringssystemer, som 
typisk styrer rummene hver for sig, men 
i stedet sikrer at styre sygehuset som én 
samlet bygning?

Begreber som CTS (Central Tilstands-
kontrol og Styring) og BMS (Building 
Management System) bør ikke opfattes 
på den traditionelle måde, når det hand-
ler om sygehusbyggerier. For et sygehus 
minder i langt højere grad om en fabrik 
end en bolig.

I en bolig handler automation primært 
om at styre varme, ventilation og lys. 
Men i sygehuse bør langt flere installa-
tioner og objekter styres i ét samlet inter-
face for at sikre de bedste resultater for 
patienterne og de bedste arbejdsvilkår 
for medarbejderne.

Stil høje krav til netværkstyper 
og bussystemer

Derfor kan man med fordel lade sig in-
spirere af, hvordan industrien integrerer 
forskellige maskiner og systemer. Indu-
strien er langt fremme og formår at lade 
styringen af produktionsbygninger og 
-maskiner smelte sammen for at opnå en 
mere intelligent og sammenhængende 
drift.

Det er vigtigt at stille høje krav til bl.a. 
netværkstyper og bussystemer i så store 
byggerier som sygehusene er, og der er 
langt flere netværkstyper og bussyste-
mer tilgængelige i industriautomation 
sammenlignet med bygningsautoma-
tion.

På et af de store nye supersygehuse 

har man bevidst fravalgt eksempelvis 
BACNet-dataprotokollen, som er den 
mest anvendte inden for bygningsauto-
mation. I stedet har man valgt netværks-
typen OPC UA, som er en af de mest 
anvendte inden for industrien. Fordelen 
er, at man dermed flytter grænserne for, 
hvad man kan styre og være på forkant 
i forhold til at kontrollere langt flere ob-
jekter i bygningen. Det giver større sik-
kerhed og større fleksibilitet, og dette 
burde langt flere større sygehus bygge-
rier overveje.

PLC-systemer øger 
mulighederne

Derudover bør man også overveje at an-
vende PLC-systemer frem for de traditio-
nelle HVAC-controllere. PLC-systemer 
er mere velegnede til sygehusbyggerier, 
da man kan programmere controllerne 
med væsentligt større fleksibilitet og få 
adgang til flere I/O-muligheder. I det 
store helikopterbillede får man en sam-
let løsning og ét brugerinterface, som 
gør automationsstyring meget mere fri, 
fleksibel og fremtidssikker end med en 
traditionel CTS-/BMS-løsning og deres 
tilhørende controllere.

Vi ved, at uafhængighed, fleksibilitet 
og én samlet brugerflade er øverst på øn-
skelisten hos de teknisk driftsansvarlige 
på Danmarks sygehuse. Hvorfor arbejde 
med op til 10 forskellige systemer og 
kodesprog, hvis man kan nøjes med ét? 
Der er da også flere og flere sygehuse, 
som erstatter de proprietære styrings-
systemer med åbne platformsløsninger 
for at bruge de samme komponenter til 
at styre mest muligt.

Individuel programmering og sepa-
rate styringsmoduler bliver fortid – til 
gavn for både sygehusøkonomien, per-
sonalet og patienterne.

FAKTABOKS

Beckhoff Automation udvikler og 
sælger intelligente automationsløs-
ninger til industrien og byggeriet. 
Hardware, software og service er 
udviklet med frihed og fleksibilitet for 
øje. På kundelisten er bl.a.:

DNV Gødstrup Sygehus

Viborg Sygehus

Vordingborg Sygehus

Svendborg Sygehus

Odense Sygehus

Rigshospitalet Ny Sterilcentral

Rigshospitalet Patienthotel

NAU Nyt Aalborg sygehus



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

ARBEJDSMILJØ

INFECTION CONTROL

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

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

www.steelcospa.com

Steelco_57x57.indd   1 23/08/2017   08.53

HYGIEJNE

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

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

af FSTA

www.fsta.dk

MEDICO

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

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

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com
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RØGSUG DER BESKYTTER 
PATIENT OG PERSONALE 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Kirurgisk Røgsug -
Diatermi, Cementering og Anæstesi

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

beskytter personale, patient og serviceteknikkere

DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

Besøg

www.cotedor.dk

LOGISTIK

INTELLIGENT
HOSPITALSLOGISTIK 

LOGI SYSTEMS - VI ER EKSPERTER I

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

Optimering af vareflow  
på eksisterende og nye hospitaler

Automatisering af servicefunktioner

RENGØRING

Rengøringsmaskiner  
og I-Mop

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima og  

bedre rengøring

adiatek@adiatek.dk 
www.adiatek.dk

Tlf. 5376 7644

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



PATIENTKALD

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

REGISTRERING OG BESTILLING 
- HURTIGT OG SIKKERT

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

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

Lynhurtig og næsten automatisk 
registrering og bestilling af  

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

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

AUTOKLAVER

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

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

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

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

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

LÆGEVASK FOR OPTIMAL 
HOSPITALSHYGIEJNE  

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Lægevask -
Med berøringsfri armatur

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

som afgørende faktorer for det endelige design 

SUGESKÆRM FOR SIKKER
MEDICINHÅNDTERING 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

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

www.jrv.dk

JRV Sugeskærm - Processug 
til dosering af medicin og formalin

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

kanyler og lignende skarpe genstande
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Systematik, indsigt, erfaring og en 
bred vifte af tidsbesparende løsninger

Elogic og Triarca beskæftiger sig med 
produktion af kabelfordelingskapslinger, 
målerstandere, sikringslister og forsy-
ningsadskillere. 
      Siden 1968 har vi været en førende 
leverandør på vores område. Vores løs-
ninger er udviklet i et tæt samarbejde 
med vores kunder og er i dag udtryk for 
det bedste på markedet. Vores ambition 
er at spare tid og penge gennem enkel-
hed samt logiske og omkostnings-
effektive løsninger.

Gennem ISO 14001 sikrer vi vore med-
arbejdere og vores omgivelser ved at 
udnytte råmaterialer og energi-ressour-
cerne optimalt. Vi sorterer vores affald, 
genbruger råmaterialer og indkøber vores 
materialer i forenelighed med miljørigtig 
og bæredygtig fremstilling.
     Vi er IS0 9001 certificeret, og som 
kunde hos os kan du være sikker på at 
få den samme ensartede høje kvalitet 
hver gang. Og til rette tid.
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