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GENTOFTE HOSPITAL 
Kan blive det første ATES-anlæg, som etableres i forbindelse med et traditionelt køleanlæg. 
Enopsol har gennemført en række forundersøgelser, og ansøgning om tilladelse til etablering og drift behandles pt. af Gentofte 
Kommune. ATES er en oplagt og æstetisk løsning i tætbebyggede områder, idet boringerne er meget lidt pladskrævende  
(diameter kun Ø 400 mm). 

DNV-GØSTRUP, DET NYE HOSPITAL I VEST 
Kan blive det første megahospital, som etablerer et ATES-anlæg. 
Forundersøgelserne blev sat i gang i august 2015, og Enopsol er pt. i gang med prøveboringer.

GRØN ENERGILØSNING MED 
KORT TILBAGEBETALINGSTID 
Grundvandsanlægget ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) er en energieffektiv løsning til innovative hospitaler, 
der ønsker langsigtede besparelser og miljøvenlighed. 
Hospitalernes overskudsvarme fra fx køling af ventilationsluft, operationsstuer og scannere lagres i de grundvands-
førende lag i undergrunden. Den lagrede varme genbruges om vinteren via varmepumper. 

Der opnås store besparelser i energiforbruget i forhold til traditionelle løsninger - helt op til 60% på opvarmning og 
op til 90% besparelser på køling. ATES giver samtidigt et reduceret CO2-udslip, og har en kort tilbagebetalingstid. 
Tilbagebetalingstiden er typisk på ca. 10 år baseret alene på energibesparelserne, og ned til 1-2 år når der sammen-
lignes med merinvesteringen i forhold til en traditionel løsning. 

Læs om Enopsols mere end 30 projekter i Danmark og se animation på www.enopsol.dk
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Data redder liv på 
sygehusene
Sygehusene er meget andet end ambulatorier og sengepladser i fysiske bygninger. De indsamler, anvender 
og deler også enorme mængder af data for at sikre borgernes sundhed og behandling.

I disse år renoverer og opfører regio-
nerne sygehuse for over 41 milliarder 
kroner. Målet med dem er endnu bedre 
og mere sammenhængende patientfor-
løb, øget patientsikkerhed, effektivitet 
og kvalitet. For at kunne gennemføre så 
stor en opgave, deler regionerne deres 
erfaringer og lærer på den måde af hin-
anden undervejs.

Også de enorme mængder af sund-
hedsdata, som ligger i sundhedsvæ-
senet, er en af grundstenene i de store 
sygehusprojekter. De er med til at be-
stemme indretningen, effektivisere ar-
bejdsgange, planlægge logistik og spo-
ring og bidrager til at løse talrige andre 
praktiske udfordringer, når man har mu-
ligheden for at tænke et sygehus forfra.

Data driver udviklingen

Data spiller også en helt afgørende rolle 
i forhold i behandling af patienter og for-
byggende indsatser overfor borgerne. 
Brugen af data – vores seneste og sam-
lede viden og erfaring – handler om kon-
stant at gøre sundhedsvæsenet stærkere 
og mere sammenhængende.

Når sygehuse og sundhedsfaglige i 
hele sundhedssektoren indsamler og ud-
nytter patientdata, udvikles sundheds-
væsenet – kvaliteten i patientbehandlin-
gen og sundhedsforskningen – til gavn 

for patienterne, i dag og for fremtidige 
generationer. De millioner af oplysnin-
ger, der årligt indsamles om sygdomsfor-
løb, behandlingsmetoder og medicine-
ring herhjemme, er altafgørende for den 
fortsatte udvikling.

Ikke blot mængden, men også hastig-
heden, hvormed data kan behandles, er 
afgørende for udviklingen af sundheds-
væsenet. Eksponentielt voksende data-
mængder, som kan lagres og analyseres 
stadigt hurtigere fra et stigende antal kil-
der, vil i et hastigt stigende tempo også 
fremme udviklingen af sundhedsvæse-
net.

I regionerne vil vi gerne stille så ny 
data som muligt til rådighed for de 
sundhedsfaglige i alle sektorer af sund-
hedsvæsenet. En mere og mere effektiv 
udnyttelse af data betyder, at den dat-
adrevne kvalitetsudvikling og forskning 
fremover får endnu bedre betingelser, 
når processerne går hurtigere, og man 
kan få hurtigt svar på, om en behandling 
har hjulpet en patient eller en gruppe af 
patienter.

I forhold til forskningen, som også er 
en væsentlig del af sygehusenes opga-
ver, kan den stadig mere effektive brug 
af data bidrage til at opdage nye sam-
menhænge, som man ikke tidligere har 
kunnet forestille sig – ganske enkelt, 
fordi det ikke tidligere har været muligt 
at sammenholde så store og forskellige 
mængder data, som den teknologiske 
udvikling hele tiden giver os bedre mu-
ligheder for.

Data bag skræddersyet medicin

Systematisk indsamlet data giver et langt 
bedre og sikrere beslutningsgrundlag, 
både i forhold til ledelse og styring, men 
også i patientbehandlingen.

Regionerne vil f.eks. arbejde for, at læ-
ger i en behandlingssituation får adgang 
til data om tidligere patienter med tilsva-

rende symptomer og sygdomsmønster. 
Ved at sammenholde data fra sammen-
lignelige symptomer og patienttyper skal 
det altså blive lettere at stille den rette 
diagnose, vurdere hvilken behandling, 
der vil være den bedste, og give patien-
ten et kvalifi ceret bud på det efterføl-
gende sygdoms- og behandlingsforløb.

I forhold til ledelse og styring hjælper 
data til at skabe overblik over udnyt-
telse af sygehusets kapacitet. Til brug for 
planlægning og dimensionering af sund-
hedsvæsenets indsatser er det også en 
forudsætning, at regionerne kan bruge 
sundhedsdata til at forudse ændringer i 
befolkningens sygdomsmønstre og til at 
sikre en effektiv kapacitetsudnyttelse.

Tilstrækkelige sundhedsdata er også 
en af årsagerne til, at vi herhjemme har 
unikke muligheder for at udvikle be-
handling, der er skræddersyet til den 
enkelte patient – også kaldet personlig 
medicin.

Personlig medicin er behandling, hvor 
man ved hjælp af genetisk information 
kan tilpasse behandlingen til den enkelte 
patient. Det betyder konkret, at en pa-
tient f.eks. får taget en blodprøve, der 
anvendes til at undersøge patientens 
DNA, som så sammenlignes med den 

HOME
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Service Logistics

Sygehusbyggeri når ikke  
pålagte effektiviseringskrav

OPGAVESYSTEM TRANSPORTSYSTEM SENGESYSTEM GENEREL SØGNING VOGNSYSTEM

Columna Service Logistics optimerer servicelogistikken og effektiviserer hele hospitalet.

Columna Service Logistics er en løsning, der optimerer servicelogi-
stikken og hospitalslogistikken. Moderne teknologi til lokalisering  
af udstyr, senge og medarbejdere koblet med effektiv søgning, nær-
hedsbaseret opgavefordeling og målrettede værktøjer sikrer en øget 
effektivitet i dagligdagen 
hos det kliniske personale 
og i servicefunktionerne.

Danmarks banebrydende sygehusbyggerier 
skal føre til effektiviseringer, men på hospi-
talerne skal arbejdsgangene optimeres for 
at nå effektiviseringskravene. 

Imødekommer øgede krav til just-in-time logistik

Mere tid til kliniske opgaver

Bedre udnyttelse af udstyr og senge

Øget gennemsigtighed af opgaver

Bedre service til patienter

Reduktion i antallet af fejl ifm. servicelogistik

www.servicelogistics.dk
servicelogistics@systematic.com
Tel +45 8943 2000
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FRITIDSBOLIG

Hornbæk
Hyldevej 32
Velbygget fritidshus i attraktivt kvarter
Velindrettet, lyst og rummeligt fritidshus med rigtig god  
beliggenhed i yderst eftertragtet sommerhuskvarter.  
Sommerhuset er opført i den klassiske “Hornbækker” stil  
med sorte træfacader og hvide vinduer, og fremtræder  
utrolig gedigent og velbygget. Den åbne planløsning har  
spændende vinkler, gode detaljer og skønt lysindfald. Sag: 15000883 Tlf: 49 70 13 12
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øvrige befolknings DNA. Her kan man se, hvor patienten ad-
skiller sig fra andre, og med den viden kan man give patien-
ten nøjagtig den medicin, der passer bedst til ham eller hende. 
Personlig medicin betyder altså mindre unødig og virkningsløs 
behandling og færre bivirkninger for patienten.

Sikkerheden kommer først

I regionerne arbejder vi med fi re fokusområder inden for bru-
gen af sundhedsdata:
•  borgernes brug af egne sundhedsdata
•  sundhedsvæsenets brug af sundhedsdata
•  brugen af sundhedsdata i forbindelse med forskning, innova-

tion og offentligt-private samarbejder
•  sikkerhed i brug af sundhedsdata, som omfatter samtlige 

ovennævnte områder

Sikkerheden kommer til hver en tid først, når regionerne ind-
samler, opbevarer og anvender sundhedsdata. Borgerne skal 
føle sig trygge ved, at de relevante sundhedsfaglige har de 
nødvendige data, når de skal træffe beslutning om behandling. 
Samtidig skal borgerne have tillid til, at sikkerheden omkring 
deres personlige helbredoplysninger er i top.

Vi har i regionerne styrket sikkerheden omkring sundheds-
data og information gennem en række tiltag, både over for 
menneskelige, teknologiske og organisatoriske risici.

Data til størst mulig gavn

Regionernes visioner for brug af sundhedsdata er samlet i en 
fælles politik, ”Sundhedsdata i spil”, der danner rammerne for 
fremtidens brug af data i sundhedsvæsenet. Målet er at skabe 
de bedste vilkår for, at borgere og sundhedsprofessionelle kan 
bruge sundhedsdata innovativt til at fremme sundhed og sikre 
behandling af god kvalitet. Politikken fastslår, at vi i regionerne 
arbejder for at
•  udvikle nye digitale løsninger sammen med borgerne, som 

understøtter borgernes brug af sundhedsdata, samlet på 
portalen Sundhed.dk

•  bruge sundhedsdata til at synliggøre behandlingskvaliteten 
og resultater

•  lette sundhedsprofessionelles brug af sundhedsdata til pa-
tientbehandling

•  anvende sundhedsdata til at få mere sundhed for pengene
•  udvikle sundhedsvæsenet ved at anvende sundhedsdata i 

sundhedsforskning, innovation og offentligt-privat samar-
bejde

•  håndtere borgernes sundhedsdata sikkert og transparent

I Danske Regioner vil vi i efteråret følge sundhedsdatapolitik-
ken op med en handleplan med konkrete initiativer for, hvor-
dan sundhedsdata i endnu højere grad bringes i spil til gavn for 
borgerne.

DATA PÅ TVÆRS FREMMER SUNDHEDEN

Triple Aim-projektet i Region Midtjylland er et eksempel 
på anvendelse af sundhedsdata i stor skala. Projektet blev 
gennemført sammen med seks kommuner og prakti-
serende læger for at forbedre planlægningen og sikre 
mere effektive patientforløb på tværs af sektorer inden 
for sundhedsvæsenet. Fokus lå på tre overordnede mål 
– bedre sundhedstilstand, bedre patientoplevet kvalitet 
og lavere sundhedsudgifter pr. indbygger – og resulte-
rede bl.a. i færre indlæggelser og genindlæggelser, kortere 
indlæggelsesvarighed og lavere dødelighed.

Læs mere om Triple Aim på regioner.dk og 
Region Midtjyllands rm.dk.
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D E N M A R K

LED TIL DANMARKS STØRSTE PSYKIATRIBYGGERI I 100 ÅR

DELUX DENMARK har leveret belysningen til Danmarks største og mest moderne psykiatribyg-
geri i 100 år. Det nye Psykiatrisygehus i Slagelse er på 44.000 kvadratmeter, og leverancen har 
bestået af mere end 10.000 stk. custom made LED armaturer, til inden- og udendørs brug. 

Lyset i byggeriet er et særligt kapitel for sig selv og kan gavne både patientbehandlingen og 
personalets velvære. LED er nemlig den eneste teknologi, som gør det muligt at regulere farve-
temperaturen og intensiteten automatisk efter det naturlige lys hen over døgnet.

Forskningen peger på, at det giver bedre søvn, mindre forvirring og hurtigere heling.  
For personalet vil det samtidig kunne mindske helbredsgenerne ved natarbejde.

       LED teknologien gør forskellen . . .

DELUX DENMARK er specialister i belysning inde og ude.  
 

Andre kompetenceområder indenfor hospitals sektoren: 
 

Sengestuepaneler 
 

Intensivrum 
 

Operationsrum (Operations lamper samt søjler)  

> Dynamisk lys fra 2.200 til 6.500 K
> Farvet belysning med LED RGBWW
> Brugervenlige betjeningsflader
> LED-projektør med indirekte reflektorteknik

DELUX   DENMARK   -   Torbenfeldvej 1   -   2665 Vallensbæk Strand   -   Tlf.: 43 53 53 35   -   Mail: mm@deluxdk.com   -   www.deluxdk.com 
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Nordjyske hospitaler frigør tid 
til værdiskabende aktiviteter 
med smart teknologi
Slut med portører, der går ‘tomme’ skridt, fordi nærmeste opgave ikke kendes. Farvel til pladskrævende 
‘buffer-senge’ på hospitalsgangene og goddag til overblik og bedre understøttelse af arbejdsopgaver. En 
it-løsning fra Systematic skal optimere arbejdsgange og sikre bedre udnyttelse af hospitalsudstyr i Region 
Nordjylland – en ressourcefrigørelse, der kan overføres til værdiskabende aktiviteter.

Større hospitaler, færre sengepladser og 
krav om besparelser stiller allerede i dag 
høje krav til optimering på de danske ho-
spitaler. Danske Regioner forpligter sig 
til en årlig effektivisering på minimum 2 
%; en effektivisering, der realiserer mest 
mulig sundhed for pengene gennem op-
timering af arbejdsgange ved hjælp af 
teknologi1). Det erkendes bredt i regio-
nerne, at medarbejdere bruger en del tid 
på at lede efter øvrigt personale og ud-
styr grundet manglende overblik og ma-
nuel koordinering. Værdifuld tid, som er 
bedre brugt på de aktiviteter, der skaber 
mest værdi for patienterne.

Et pilotprojekt på Aalborg Universi-
tetshospital har med succes optimeret 
portørernes arbejdsdag med en logi-
stikløsning, som digitaliserer deres ar-
bejdsgange. Det har givet portørerne 

smidigere arbejdsgange og glæden ved 
et bedre overblik; en gevinst, der bredt 
smitter af på samarbejde og trivsel. Suc-
cesen skal nu bredes ud til flere hospita-
ler og områder i Region Nordjylland. Her 
ligger potentialerne i, at hospitalerne vil 
få overblik over, hvor eksempelvis medi-
cinsk udstyr, senge, nøglemedarbejdere 
og medicin befinder sig, foruden indblik-
ket i de data, der omgiver servicelogisti-
ske opgaver, så det er muligt at fokusere 
på optimering frem for nedskæring.

”Med indførelse af logistikløsningen 
vil vi kunne frigøre tid til værdiskabende 
aktiviteter som eksempelvis patienttid el-
ler forbedret overblik. Når portørerne har 
komplet overblik over arbejdsopgaverne 
løbende, får de mulighed for at prioritere 
endnu bedre. Vi vil også hurtigere kunne 
lokalisere nødvendigt medicinsk udstyr, 

når der opstår akut behov. Det betyder, 
at patienterne får glæde og gavn af den 
ro og rettidighed, som et overblik giver i 
et travlt miljø”, fortæller Sygehusdirektør 
og IKT Styregruppeformand Henrik Lar-
sen (Sygehus Vendsyssel og Thy-Mors).

Effektivitet sparer penge og 
reducerer fejl

Der er flere gevinster at hente. Når der fx 
er styr på antallet af senge, og hvor både 
de rene og de urene senge befinder sig, 
kan hospitalerne optimere tiden, der 
bruges på rengøring og genopredning 
af senge, mens sygeplejerskerne har 
overblik over, hvor og hvornår der er en 
ren seng til rådighed. Det eksisterende 
udstyr udnyttes optimalt, hvilket reduce-
rer behovet for en stor lagerbeholdning. 
Digitaliseringen sikrer også et fald i kom-
munikative misforståelser, så antallet af 
fejl reduceres.

Tæt samarbejde baner vejen for 
gode løsninger

Systematic står bag servicelogistikløsnin-
gen, som skal understøtte arbejdsgan-
gene på hospitaler i Region Nordjylland 
i løbet af de kommende år. ”I Systematic 
har vi stor erfaring med optimering af 
arbejdsgange, og der er ingen tvivl om, 
at servicelogistik kommer til at spille en 
afgørende rolle på de danske hospitaler 
i fremtiden. Vi er glade for, at de nordjy-
ske sygehuse nu kan få glæde af syner-
gien, der ligger i løsningen, når den ud-
rulles ”, siger Flemming Thomsen, Group 
Senior Vice President, Systematic.

Logistikløsningen består af en række 
applikationer, der, via forskellige lokalise-
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Få klar besked om kloak-  
nettets tilstand – og et brug-
 bart budgetteringsværktøj.

SUNDHEDS-IT

ringsteknologier som eksempelvis WiFi 
og RFID, optimerer hospitalernes over-
blik. Systematic samarbejder desuden 
med den nordjyske virksomhed Lyngsoe 
Systems. Lyngsoe Systems har udviklet 
RFID-lokaliseringsløsningen efter EPC’s 
designarkitektur og står for at rådgive 
om, implementere og supportere lokali-
seringen via RFID på hospitalerne.

Fakta om Service Logistics

Columna Service Logistics fra Systematic 
består af seks forskellige brugerapplikati-
oner og en indendørs sporingsplatform. 
Forskellige lokaliseringsteknologier som 
eksempelvis WiFi, RFID, stregkoder, 
ultralyd, infrarød, GPS og Bluetooth 
bruges til at lokalisere udstyr og perso-
nale. Den rette teknologi afhænger af de 
specifi kke behov. De indsamlede data 
vises i de forskellige brugerapplikatio-
ner – Opgavesystemet, Sengesystemet, 
Transportsystemet, Vognsystemet og 
Generel søgning – som kan bruges in-
dividuelt eller integreret på pc, tablet, 
smartphone eller fl adskærm. Lokaliserin-
gen giver gennemsigtighed og overblik, 
hvilket har en positiv effekt på effektivi-
teten, arbejdsgange, tidsforbrug, kvalitet 
og økonomi. Læs mere på www.service-
logistics.dk.

Reference

1  kilde:http://projekter.aau.dk/projekter/
fi les/198658688/Masterrapport_Rapport_
Realtidsbaseret_lokalisering_140609f.pdf)

OM SYSTEMATIC

Systematic A/S udvikler software og systemløsninger til kunder inden for den 
offentlige sektor, sundhedssektoren, forsvaret, politiet, fi nanssektoren, biblioteks- 
og uddannelsessektoren og serviceerhverv. Fælles for disse kunder er et behov 
for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse 
data samt skabe et overblik, som muliggør kvalifi ceret beslutningstagning – ofte 
i kritiske situationer. Systematic blev grundlagt i 1985 og er i dag Danmarks 
største privatejede software- og systemintegrator med store, internationale 
koncerner som partnere. Virksomheden har omkring 500 medarbejdere, og 
med hovedsæde i Aarhus og afdelinger i København, Australien, Finland, Forene-
de Arabiske Emirater, Frankrig, New Zealand, Singapore, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland og USA servicerer vi kunder i 47 lande.
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White Arkitekter bag 
innovativt psykiatrisk 
sygehus i Aabenraa
Nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa er et eksempel på White Arkitekters kompetencer også inden for 
specialbyggerier i sundhedssektoren der optimerer behandlingen af patienter med psykiske problemer

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Psykiatriske patienter er skrøbelige med 
mange ekstra og særlige behov end an-
dre patienter.

Derfor har white arkitekter struktu-
reret byggeriet i forskellige zoner der 
er indarbejdet i plan og rum. Det giver 
mulighed for, at patientens privatliv lang-
somt kan udvides efter behov.

Det er en proces, der tager udgangs-
punkt i tryghed og overskuelighed for 
den enkelte patient, fastslår Anders 
Danø, der er Sundhedschef i White Arki-
tekter, der har hovedsæde i København 
og en afdeling i Næstved.

White Arkitekter har en lang og om-
fattende baggrund inden for byggeri til 
psykiatrien takket være sit tilhørsforhold 
til det svenske White AB som moder-
selskab. White har været med i en lang 
række danske hospitalsprojekter.

Arkitektfirmaet har senest tegnet den 
nye psykiatriske døgnfunktion i Aaben-
raa, der rummer både voksen-, børne- 
og ungdomspsykiatri. Byggeriet har fået 
et stærkt og naturligt islæt, så man ople-
ver at være tæt på naturen.

Natur, lys og udsigt præger byggeriet, 
der indvendigt rum for rum er beriget 
med beroligende og optimistiske far-
ver via farvevalget på linoleumsgulvene 
samt med anvendelse af naturlige over-
flader på vægge i fællesarealerne.

Alt sammen skal påvirke den psykiske 
og følelsesmæssige oplevelse positivt og 
skabe afslappende sanseindtryk.

Der er i udformningen lagt vægt på 
overskuelighed og udsyn med indven-

dige gårdhaver og uderum og grønne 
områder mellem og uden for afsnittene, 
der kan skabe varierede og stimulerende 
oplevelser.

Indenfor kan patienterne deltage i so-
ciale aktiviteter og fysisk udfoldelse med 
sport og træning. De fysiske rammer skal 
ud over at fremme helbredelsen og be-
handlingen samtidig også opfylde alle de 
ansattes funktionelle krav.

Whites projektet kombinerer stimula-
tion af patienternes helbredelse med ef-
fektiv behandling og drift. Opbygningen 
giver personalet overblik til alle patient-
områder og patienterne kan stort set al-
tid se personalet.

Psykiatrien i Syddanmark

Den nye psykiatri blev officielt indviet 
1. september og regionen har taget det 
nye byggeri i brug. Projektet har et sam-
let anlægsbudget 480 mio. kr. og udgør 
et 20.000 kvadratmeter stort bygnings-
kompleks.

Det psykiatriske hospital har 115 sen-
gepladser med fællesfunktioner og am-
bulant funktion for ældre, børn og unge. 
Det er meningen, at afdelingen skal 
indgå i et tæt samarbejde med sygehuset 
om patientbehandlingen.

Det har været et hovedmål for White 
at skabe et byggeri med oplevelsesrige 
omgivelser, der kan deles af patienter, 
pårørende og personale, men samtidig 
kan fungere i tæt samarbejde med syge-
hus om behandling og patientforløb.

Byggeriet har et stærkt og klart form-
sprog der udnytter grundens naturlige 
fald på 12 meter. Det nye psykiatriske 
byggeri er koblet sammen med det eksi-
sterende somatiske sygehus. Det er lyk-

kes ved at videreføre den eksisterende 
hovedakse i byggeriet.

Ud over grundelementerne i behand-
lingsafsnittene, huser den gennemgå-
ende X-akse reception, ambulatorium, 
café, modtagelse, aktivitetsrum, behand-
lerkontorer, auditorium og undervisning 
med udsigt til naturen udenfor.

Der er også en sportshal og terrasse 
med udsigt over landskabet. Attraktive 
fællesarealer tilbyder til afslappende 
samvær med grønne gårde som omdrej-
ningspunkt.

Brede og dybe kompetencer

White AB overtog i 2006 aktierne i da-
værende Henrik Sørensen Arkitekt-
firma i Ringsted, der stammede tilbage 
fra 1970erne, men som op gennem 
1990erne voksede og derefter indgik 
samarbejde med White AB.

White er et førende arkitektfirma for 
sundhedssektoren og står i Danmark – 
som en del af konsortiet Medic OUH – 
bag Odense Universitets Hospital og en 
række nye hospitalsbyggerier. I Sverige 
står White AB blandt andet bag udform-
ningen af Nya Karolinska Solna.

Virksomheden har store opgaver in-
den for psykiatrien med Nyt Psykiatrisk 
Sygehus i Aabenraa som seneste pro-
jekt. White Arkitekter vandt i 2011 op-
gaven som totalrådgiver på projektet i 
samarbejde med DEVE Architecture.

White har også slået stregerne til en 
lang række større og mindre projekter 
som hospitaler, lægehuse, og private be-
handlingsinstitutioner i Danmark, Sve-
rige og en række andre lande.

– White AB har stor erfaring i hospi-
talsbyggeri, så vi kan trække på deres 
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spidskompetencer. Da regeringen frigav 
penge til supersygehusene, satsede vi 
endnu mere på det marked, siger pro-
jektleder Peter Houd, White Arkitekter 
A/S.

– I Aabenraa startede vi op med bru-
gerundersøgelser og -møder samt hele 
processen med at få implementeret alle 
brugernes meget forskellige ønsker og 
krav. Jeg har siddet med fra de sene pro-
jekteringsfaser og frem til aflevering.

Udbredt brugertilfredshed

– Hele projektet er overordnet set gået 
rimeligt. Det har været rigtigt glædeligt 
for os at høre, at dem der skal bruge det, 
virker utroligt glade og meget positive. 
Mit klare indtryk er, at de føler og ople-
ver, at de nu får det, de har ønsket.

Vi har gerne ville skabe et flot byggeri, 
men det har også været meget væsent-
ligt for os, at brugerne, som skal mod-

tage byggeriet, føler det er den optimale 
løsning de har fået igennem og, at de er 
blevet hørt.

Det synes jeg vi har opnået. Vi skaber 
attraktive behandlingsmiljøer, hvor pa-
tienten, de pårørende og personalet er i 
centrum. God arkitektur, som bygger på 
humanisme, indlevelse og omsorg.

White Arkitekter er åbne for de store 
forandringer sundhedsvæsnet står midt 
i og tegner fleksible og miljørigtige byg-
ninger for patienter og ansatte, hvor man 
kan udvikle sig i mange år fremover.

Vi satser meget på de store sygehus-
opgaver og er lykkes godt med psykiatri-
byggeriet i Aabenraa og Nyt OUH, hvor 
vi er en del af konsortiet Medic OUH. 
Det er interessant at skabe spændende, 
smukke og funktionelle huse.

Når man har en sygehusadministra-
tion som kunde, er det en bunden op-
gave med stramme krav til, hvordan tin-
gene skal placeres for at optimere deres 

arbejdsgange og sikre medarbejderne 
en effektiv arbejdsdag.

Det kræver stor indsigt i psykiatriske 
problemkomplekser. Det store byggeris 
arkitektoniske udformning har haft so-
cial bæredygtighed og miljøtiltag som et 
gennemgående omdrejningspunkt.

Målet har været at skabe en sammen-
hængende arkitektur, der får patienterne 
til at føle tryghed og stimulerer dem til at 
styrke kontakten med omverdenen un-
der behandlingen på stedet.

Der er en interessant proces og bru-
gergrupper har bidraget med deres 
meget forskellige erfaringer. Dem har vi 
kombineret i en optimal løsning. Det har 
været en stor udfordring. Dem, der klar 
til at starte, føler de har fået noget, der er 
meget brugbart.

Et vigtig mål for White Arkitekter er 
dermed nået, siger Peter Houd..

Ny opfindelse skal redde 
liv ved hospitalsbrande
En ny type detektor baseret på infrarød teknologi kan i tilfælde af bl.a. hospitalsbrande give 
redningsmandskabet viden om, på hvilke stuer der ligger bevidstløse mennesker eller andre, som ikke kan 
evakuere sig selv. Udviklingen forventes færdig i 2017 og foregår i et samarbejde med bl.a. DBI.

Er evakueringen komplet, eller er der 
stadig mennesker tilbage på nogle af 
stuerne? Det er et af de spørgsmål, som 
beredskabet står overfor ved brande på 
hospitaler, plejehjem, hoteller og andre 
steder, hvor mange mennesker er ind-
kvarteret. Der vil nemlig ofte være men-
nesker, som er for syge eller immobile til 
at redde sig selv eller ganske enkelt ikke 
har hørt alarmen, er bevidstløse eller pa-
nikslagne.

Derfor skal en ny dansk opfindelse 
komme beredskabet til hjælp med infor-
mation om, i hvilke rum der stadig be-
finder sig mennesker. Det overflødiggør 

næppe en fuldstændig gennemgang af 
bygningen, men det gør det muligt for 
beredskabet at målrette redningsind-
satsen – og i sidste ende redde liv ved 
storbrande på f.eks. hospitaler, hoteller, 
institutioner, krydstogtskibe mm.

Bag opfindelsen står et trepersoners 
team, der sammen har stiftet Safety-
therm A/S. Det er idémanden Daniel 
Bergroth Hansen, økonomimanden 
Michael Johansen og Martin Svendsen, 
der er medejer af elektronikvirksom-
heden CB Svendsen, der skal stå for 
udviklingen og produktionen, når den 
tid kommer. I sidste ende er det DBI, 

Den infrarøde detektor kan scanne et lo-
kale 360 grader.

Fortsættes side 12
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Termisk billede fra en test: Der ligger en 
person på sengen på et værelse.

som skal teste og certifi cere det nye 
produkt.

Finder mennesker via 
varmeudstråling

Opfi ndelsen er enkel at forklare, men en 
teknologisk udfordring at realisere. Det 
gælder om effektivt at kunne redde dem, 
der ikke har været i stand til at redde sig 
selv.

– Vi har integreret en billeddannende 
IR-sensor i en sædvanlig røgdetektor. 
Når røgdetektoren bliver aktiv, scan-
ner IR-sensoren ved hjælp af et særligt 
system rummet 360 grader rundt for 
at fi nde eventuelle mennesker via bl.a. 
deres varmeudstråling, fortæller Daniel 
Bergroth Hansen, som oplyser, at den 
kombinerede detektor er patenteret.

Et vigtigt element i strategien er, at 
den nye kombinerede detektor skal 
kunne fungere sammen med de eksi-
sterende detektor- og alarmsystemer, 
så selve installationen ikke kræver andet 
end afmontering af den eksisterende 
røgdetektor og montering af den nye.

Detektoren er så følsom, at den også 
kan ’se’ mennesker, der ligger i sengen 
under en dyne. Ingen skal dog frygte 
overvågning af den grund. For det første 
er sensoren kun aktiv, når røgalarmen 
er udløst. For det andet er der tale om 
termiske billeder (varmegenkendelse), 

hvor det kræver avanceret billedbe-
handling af et pixelmønster at detektere 
et menneske.

Meningen er så, at beredskabet via 
en skærm eller via håndholdt udstyr får 
besked om, hvor der stadig befi nder sig 
personer. Også selvom de er bevidstløse 
eller ude af stand til at bevæge sig.

Software en udfordring

En af de store tekniske udfordringer er, at 
den nye detektor i sagens natur er nødt 
til at være meget pålidelig. Det gælder 
ikke mindst den software, som tolker de 
infrarøde data og afgør, om der er men-
nesker i lokalet eller ej.

– Softwaren til mønstergenkendelse 
bliver en betydelig del af udviklings-
opgaven fremover, vurderer Martin B. 
Svendsen.

Holdet bag opfi ndelsen lægger da hel-
ler ikke skjul på, at der er et stykke vej 
endnu til den endelige detektor, som er 
klar til markedet i 2017, om alt går opti-
malt. Derfor har Safetytherm indledt et 
samarbejde med en international virk-
somhed som teknologipartner på den 
infrarøde teknologi på alarmsystemsiden 
og med DBI, der på et tidspunkt skal te-
ste og certifi cere det nye produkt.

Holdet bag Safetytherm understreger, 
at det har været givtigt at diskutere ideen 
med DBI, som gerne påtager sig en rolle 

som sparringpartner, når det gælder in-
novation og nye produkter.

– Vi er altid meget interesserede i at 
høre om nye idéer, som vi med vores 
viden kan bidrage til at videreudvikle 
og realisere, siger seniorkonsulent Finn 
Massesson fra DBI.

Desuden rådgiver DBI Safetytherm i 
forbindelse med en ansøgning til det så-
kaldte InnoBooster-program, som giver 
tilskud til videnbaseret hjælp til små og 
mellemstore virksomheder, der udvikler 
en lovende idé.

Se mere om InnoBooster på 
www.innovationsfonden.dk

Teamet bag Safetytherm: Michael 
Johansen, Daniel Bergroth Hansen og 
Martin B. Svendsen.
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Nye brandspjæld til hospital 
kræver teknisk omtanke
Glostrup Hospital er fra 1957. Nu skal en målrettet indsats gøre brandsikkerheden endnu større – hvilket er 
et kompliceret projekt på et hospital i drift.

Efter en omfattende renovering af brand-
lukninger og branddøre tager Glostrup 
Hospital nu fat på den næste udfordring: 
At bringe ventilationssystemets brand-
spjæld og røgventilationen i en for nuti-
den optimal forfatning.

Indsatsen finder sted i 2014 og 2015, 
og den er absolut ikke uden tekniske 
udfordringer, fastslår fg. teknisk chef 
Henrik Bruun fra Glostrup Hospital, 
der dækker et område på 100.000 eta-
gekvadratmeter og har 3.500 ansatte. 
Region Hovedstanden bidrager med en 
investeringsbevilling på 12 mio. kr. til 
projektet.

– Vores rådgiver, Grontmij, har gen-
nemgået ventilationssystemet, og der 
er brug for en omfattende indsats for at 
bringe systemet op på et nutidigt niveau, 
når det gælder brandsikkerhed. Alene 
screeningsrapporten fylder ca. 200 si-
der. Samtidig øger det kompleksiteten 
af projektet, at myndighedskravene til 
de enkelte dele af systemet afhænger af 
datoen for byggetilladelsen, siger Henrik 
Bruun.

Brandspjæld i fokus

Da Glostrup Hospital blev opført i 1957, 
anvendte man ikke brandspjæld. Mang-
lende brandspjæld er derfor stadig i 
overensstemmelse med reglerne, med 
mindre der er sket ombygning i mellem-
tiden. Nogle brandspjæld er kommet til 
ved en renovering i 1989, og nu ønsker 
hospitalet så at bringe hele ventilations-
systemet op på et endnu mere sikkert 
niveau, primært ved etablering af nye 
brandspjæld.

Brandspjældene skal forhindre, at en 
brand spreder sig gennem brandsektio-
ner via ventilationskanalerne. Spjældene 
lukker derfor automatisk ved brand og er 
styret af røgmeldere eller temperaturfø-
lere. Røgevakueringsspjæld er en anden 
type spjæld, der anvendes ved røgven-
tilation, hvor de lukker op for at lede rø-

gen bort, hvilket eventuelt kan ske ved 
udsugning.

– Vi kan se, at der skal etableres gan-
ske mange brandspjæld i systemet. Men 
faktisk skal vi også fjerne brandspjæld, 
der er placeret steder, hvor passiv brand-
ventilation bidrager til den samlede 
brandsikkerhed, siger Henrik Bruun.

To strategier

Overordnet ser Henrik Bruun to strate-
gier at vælge mellem.

Den ene er at gøre alt forfra og fra 
grunden, så systemet efterfølgende le-
ver op til den gældende udgave af DS 
428-4, som er normen for brandtekniske 
foranstaltninger ved ventilationsanlæg. 
Det er en dyr og i praksis nærmest umu-
lig vej at gå, fordi det vil være nødvendigt 
helt eller delvist at lukke ned for hospita-
lets aktiviteter under implementeringen.

Den anden mulighed er i samarbejde 
med brandmyndighederne at finde en 
løsning, der tilnærmer sig normen, men 

på visse områder udgør det bedst mu-
lige kompromis. Det drejer sig om at 
anvende forskellige spjæld – og udsug-
ningsløsninger, der i tilfælde af brand 
skaber undertryk i de berørte områder, 
så der sikres mod brandspredning.

– Jeg tror mest på løsning nummer 
to. Det skyldes bl.a., at ventilationsskak-
terne i sengetårnene er for små og der-
for har for store tryktab til, at en komplet 
brandventilationsløsning kan fungere. 
En ombygning af ventilationsskakterne 
er meget omfattende, så en mere rea-
listisk løsning er et system, hvor røgen 
kun suges ud fra den etage, hvor der er 
brand. Dette kræver dog en dispensa-
tion fra brandmyndighederne, fastslår 
Henrik Bruun og understreger, at der 
endnu ikke er taget nogen beslutning på 
området.

Sikkerhed i højsædet

Med til problemstillingen hører, at Glo-
strup Hospital er opført uden sprinkling, 

Brandsikkerhedsmedarbejder Søren Kent Nielsen (tv) og fg. teknisk chef Henrik Bruun fra 
Glostrup Hospital arbejder målrettet på at gøre hospitalets brandsikkerhed endnu bedre.
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hvilket heller ikke er realistisk at tilføje i 
dag.

– Til gengæld overvåger vi meget ag-
gressivt. Vi har automatisk brandalar-
mering med fuld dækning, siger Henrik 
Bruun og pointerer, at Glostrup Hospital 
på alle områder prioriterer brandsikker-
hed højt.

Det gælder også på det menneskelige 
plan, hvilket brandsikkerhedsmedarbej-
der Søren Kent Nielsen har som sin pri-
mære opgave.

– Det handler om at skabe ansvarlig-
hed og bevidsthed hos alle ansatte om, 
hvor meget de selv betyder for brand-
sikkerheden. Vi efteruddanner f.eks. 
vores egne håndværkere, så de kan ud-
føre brandlukninger korrekt, siger Søren 
Kent Nielsen

De påkrævede årlige inspektioner af 
brandlukninger og brandspjæld bliver 
gennemført, hvilket langt fra er en selv-
følge mange andre steder. Hospitalet har 
desuden uddannet både teknisk perso-

nale og portører til at kunne gå brand-
vagt i forbindelse med varmt arbejde, så 
de kan løse denne opgave for entrepre-
nører og håndværkere.

Også branddørene bliver gennemgået 
systematisk. Og opstår det klassiske pro-
blem med kiler, der holder branddøre 
åbne, vil løsningen ofte være at installere 
et automatisk branddørlukningssystem, 
så personalet får nemt ved at passere dø-
ren i det daglige arbejde – uden at kom-
promittere brandsikkerheden.

Brandgardiner – brandjalousier – branddøre – brandporte

Brandsikkert rullejalousi af 
aluminium – AFS EI 60
•	Pænt udseende takket være aluminiumarmeringen
•	Brandsikkerhed til daglig brug
•	Klassificering EI 30 / EI 60 / EW 90 minutter
•	Testet i henhold til NEN-EN 1634-1

Brandjalousiet af aluminium fungerer som en unik, massiv, 
pålidelig og meget effektiv dør med høj brandmodstand. 
Produktet er meget velegnet til aflukning af store haller, 
erhvervsbygninger, potentielt brand- og eksplosionsfarlige 
miljøer, kontorbygninger og indkøbscentre.

Rullejalousiet lukker automatisk ved brandalarm, når det 
er sluttet til et brandalarmsystem.

Den specielle flammeskærm forhindrer flammerne i at 
trænge igennem.

Rullejalousiet er designet til daglig brug. Som standard 
leveres det i rå aluminium.

Hvis det ønskes, kan det leveres i enhver RAL-farve efter 
eget valg.

Skræddersyet til enhver situation!

Nordisk Brandsikring ApS Telefon: + 45 70 22 30 48
Langebjergvænget 15, 4000 Roskilde  CVR: 35 65 53 52
info@nordiskbrandsikring.dk www.nordiskbrandsikring.dk



Er du ansvarlig for 
brandsikkerheden på hospitalet?

Det kræver både de rette kompetencer, viden og overblik.
Lad DBI klæde dig godt på til opgaven, så både liv og værdier 
sikres. Og du får en lettere hverdag.

•  CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse
    – bliv eksperten på brandsikkerhed  

•  Inspektion af brandalarmanlæg
    – vi kontrollerer, sikkerheden er i orden

•  Digital Egenkontrol via mobil og tablet
    – klar tjeklisterne nemt og hurtigt

For en sikker og lettere hverdag: 

Kontakt DBI på 
36 34 90 00 

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut l dbi@dbi-net.dk l www.dbi-net.dk  CE
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Den passive brandsikrings 
smertensbarn
Brandlukninger ved installationsgennemføringer er ofte forkert udførte, defekte eller ligefrem manglende, 
lyder det fra Imprex Brandsikring A/S

Brandlukninger er et smertensbarn, når 
det gælder brandsikring. Det indtryk får 
man hurtigt ved en samtale med direktør 
Søren Tofte fra virksomheden Imprex 
Brandsikring A/S, som rådgiver om og 
udfører passiv brandsikring af bygnin-
ger.

– Desværre konstaterer vi ofte, at det 
står galt til med brandlukningerne, hvil-
ket øger risikoen for spredning af brand 
og røg. En seriøs virksomhed er nødt til 
at have et ansvarligt forhold til brandluk-
ninger, men desværre er det sjældent til-
fældet, siger Søren Tofte.

Brandlukninger bruges, hvor kabler, 
ventilationsrør eller andre installationer 
føres igennem en bygningsdel, der af-
grænser en brandsektion eller en brand-
celle – og som derfor skal kunne modstå 
brand og være røgtæt i 60 minutter.

Dårlige eller manglende brandluknin-
ger kan have fl ere alvorlige konsekven-
ser. For det første opstår der risiko for 
spredning af ild og røg til fare for men-
nesker. For det andet er gode brand-
lukninger en forudsætning for, at aktive 
systemer som automatisk brandalarm og 
sprinkling fungerer efter hensigten.

Røgspredning kan også have den kon-
sekvens, at computerudstyr og anden 
elektronik bliver ødelagt, ligesom pro-
dukter på virksomhedens lager kan blive 
røgskadede, selvom branden måske ikke 
breder sig.

Manglende fokus

Der er fl ere årsager til de problematiske 
brandlukninger, mener Søren Tofte. Dels 
tager de udførende ikke altid opgaven 
alvorligt nok, dels mangler virksomhe-
derne ofte det fornødne overblik til at 
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Brandsikkerhed
Fleksible CE-mærkede Roxtec brandgennemføringer giver et kvalitetsløft, 
og øger brandsikkerheden i bygninger, renrum, laboratorier og installationer.

SCAN KODEN OG FÅ 
DEN NYESTE VIDEN

Roxtec Denmark ApS    Tel +45 4918 4747    E-mail: administration@dk.roxtec.com    www.roxtec.com/dk

SIKKERHED
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Mærkat til brandlukning med angivelse af 
type og et unikt nummer til lukningsregi-
streringen.

gennemføre den lovpligtige årlige kon-
trol af alle brandlukninger.

Søren Tofte peger på brugen af ho-
ved- og underentreprenører som en 
medvirkende årsag.

– Selvom hovedentreprenøren har 
skrevet under på, at alle huller i brandad-
skillelser skal lukkes korrekt, er opgaven 
i praksis overladt til fagentreprenørerne 
for el, ventilation, VVS og IT. Det bety-
der ofte mindre fokus på opgaven, og at 
brandlukningerne udføres på forskellige, 
mere eller mindre korrekte måder, siger 
han.

Ved ombygninger eller efter ændrin-
ger af installationer mangler brandluk-
ning ofte helt.

– Det er i sagens natur svært at kon-
trollere noget, man ikke ved, hvor er. Og 
med adskillige underentreprenører får 
man ingen samlet dokumentation at gå 
ud fra, siger Sørens Tofte, som gennem 
årene har set mange groteske eksempler 
som f.eks. et stort, åbent hul hen over en 
dyr og i øvrigt korrekt installeret brand-
dør.

Derfor har Imprex Brandsikring A/S 
udarbejdet et online dokumentationssy-

stem for brandlukninger, som fik debut i 
et stort brandlukningsprojekt hos medi-
cinalvirksomheden H. Lundbeck A/S.

Flere godkendte 
brandtætningsmetoder

Brandlukninger kan udføres på adskillige 
måder. En udfordring er dog, at hverken 
Bygningsreglementet eller Eksempel-
samlingen om brandsikring af byggeri 
beskriver, hvordan de skal udføres. Her 
henvises blot til, at gennemføringer for 
installationer i brandadskillende byg-
ningsdele skal lukkes tæt, så adskillel-
sens brandmæssige egenskaber ikke 
forringes.

Ofte vælges imidlertid at brandsikre 
ved at følge anvisningerne i DBI-Vej-
ledning 31, som indeholder god praksis 
for valg, udførelse og vedligeholdelse af 
brandtætninger til kabler, rør, ventilati-
onskanaler og lignende.

Der er flere godkendte måder at ud-
føre brandtætninger på. Søren Tofte an-
befaler Imcon-metoden, der bygger på 
mineraluld, brandpasta og brandmaling. 
Brandlukningen er nem at åbne igen og 

retablere, når der en dag skal føres nye 
installationer gennem hullet.
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Forskningsprojekt:

LAF på OP-stuer langt 
bedre end TAF
I modstrid til Sundhedsstyrelsens anbefalinger viser en række identiske simulerede operationer med 
henholdsvis Laminart Air Flow, LAF, og Turbulent Air Flow, TAF, for første gang entydigt, at ventilation med 
LAF garanterer en væsentligt mere bakteriefri luft end TAF og sikrer patienterne bedre mod de frygtede og 
dyre sygehusinfektioner

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Nye simulerede operationer på Gentofte 
Sygehus med professor, overlæge, dr. 
med., forskningsleder Søren Overgaard, 
Odense Universitetshospital, går imod 
Sundhedsstyrelsens konklusion om, at 
TAF er lige så godt og LAF nok ikke er 
værd at ofre flere penge på i de nye OP-
stuer.

Resultaterne i den nye rapport ”OP 
vent” viser klart og entydigt, at LAF fil-
trerer smittekim fra og sikrer en meget 
renere og bakteriefri luft. Der er mange 
flere bakterier i luften med TAF.

Det er ny viden også internationalt. 
Der er så stor forskel i bakterieforekom-
sten med de to ventilationsformer, at 
professor Søren Overgaard kraftigt op-
fordre beslutningstagere til at genover-
veje valget af TAF til supersygehusene.

TAF risikerer at få antallet af sygehu-
sinfektioner til at stige. En lang række 
simulerede og fuldstændigt identiske 
operationer viser, at luften med TAF er 
8 – 10 gange så forurenet med bakterier 
end med LAF og at kim-tallet overskrider 
de anbefalede værdier.

Debatten for og imod LAF har været 
ophedet siden Sundhedstyrelsen tog ud-
gangspunkt i en MTV-rapport bestilt af 
regionerne der satte et stort spørgsmåls-
tegn ved nytten af LAF-anlæg. Resultatet 
blev, at regionerne i stor stil satsede på 
TAF for at spare penge.

De nye målinger er en bombe under 
den satsning. Regionerne risikerer med 
TAF både at få den dårligste og dyreste 
ventilation. LAF er langt mere hygiejnisk 

og så kan energiforbruget halveres uden 
at grænseværdien for bakterier overskri-
des, viser forskningen.

TAF har problemer med at overholde 
grænseværdierne selv når anlæggene 
kører med fuld kraft og helt galt går det, 
hvis energiforbruget til disse anlæg re-
duceres. Alligevel planlægges disse an-
læg indført på hospitalerne.

Direktør Martin Olsen fra LAF produ-
centen JRV A/S i Greve har ikke uventet 
oplevet et styrtdyk i leverancerne af LAF 
til hospitalerne siden MTV-rapporten 
blev kendt.

Forældet og tvetydigt grundlag

Professor, forskningsleder, dr.med. i kli-
nisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos har 
været involveret i forsøgene med Søren 
Overgaard. De er gennemført på Gen-
tofte Hospital af en gruppe med OUH, 
Region Syddanmarks klynge Clean med 
Sønderborg Sygehus, DTU, Forunais 
Energi, JRV A/S og er finansieret af EL-
FORSK.

Professor Søren Overgaard siger om 
resultaterne af de gennemførte forsøg, 
at de er foregået på to af landets mest 
moderne OP-stuer med henholdsvis LAF 
og TAF, hvor man har målt bakteriefore-
komst under fuldstændig identiske, si-
mulerede operationer:

– Vi finder, at der på TAF-stuerne 
med fuld luftstrømning er operationer, 
hvor man kommer over de acceptable 
grænseværdier for bakterieforekomst og 
reducerer man energiforbruget kan det 
slet ikke lade sig gøre at køre med TAF.

På stuer med LAF kan vi reducere 
energiforbruget 50 pct. og stadig over-

holde de hygiejniske grænseværdier. 
Det er standarder, man ikke kan gå på 
kompromis med. Vi mener det kan blive 
et problem for patienterne, hvis vi opere-
rer på stuer uden optimale systemer.

De nye supersygehuse har planlagt 
med og nogle er allerede udstyret med 
TAF-stuer. Grunden er sandsynligvis, at 
de er lidt billigere end LAF i anskaffelse. 
MTV-rapporten er nok lidt politisk be-
stilt, tror jeg. Det er danske regioner der 
har bestilt den og bruger den som grund-
lag for at træffe beslutninger.

Forsøgsdeltagere i aktion under de indle-
dende forberedelser til de egentlige simule-
ringer på Gentofte Hospital
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Grundlaget for konklusionerne i MTV-
rapporten var både meget gamle studier, 
og de talte i forskellige retninger, så det 
er ikke muligt at drage en klar konklusion 
på baggrund af denne rapport, siger Sø-
ren Overgaard.

De nye forskningsresultater er op-
sigtsvækkende, da der ikke internatio-
nalt er foretaget sammenlignelige forsøg 
med LAF og TAF i relevante simulationer. 
De kan derfor næppe undgå at få inter-
national betydning.

Resultaterne bliver repræsenteret på 
EBJIS, en europæisk kongres om infekti-
oner i Portugal, hvor en af Søren Overga-
ards PhD.-studerende holder foredrag.

TAF er problematisk

– Vi kommer med helt ny viden der viser, 
at det er en dårlig idé kun at etablere TAF 
på OP-stuerne. Det må vi konkludere. 
TAF er problematisk set i lyset af, at vi 
opererer flere patienter der bliver ældre 
og som også er mere syge, siger han.

Et eller andet sted må man forvente 
man kan nedbringe antallet af bakterier 
og infektioner, når man anvender LAF. 
Jeg mener det er bekymrende, at TAF-
stuer ikke kan overholde standarderne, 
så antallet af bakterier i luften overskri-
des. 

Risikoen er flere infektioner efter 
operationer, som er meget dyre for sam-
fundet at behandle. Vi opfordrer til, at 
beslutningstagere tage TAF til kraftig ge-
novervejelse inden man bygger de nye 
OP-stuer med disse anlæg.

Det er nu beslutningerne om at satse 
på TAF skal laves om. Får vi OP-stuer 
med TAF der ikke kan overholde græn-
seværdierne, har vi problemer. Der er 
mange gange flere bakterier i luften på 
operationsstuer med TAF end med LAF. I 
et LAF-anlæg er luften meget renere.

Jeg er overrasket over, at TAF over-
skrider de anbefalede grænseværdier. 
Det er mere sikkert at operere, når der 
ikke er så mange bakterier i luften. Der 
skal ikke ret mange infektioner til før LAF 
er meget billigere.

Infektioner er meget dyre at behandle. 
Risikoen er størst ved operationer, hvor 
man indsætter kunstigt materiale som 
hofte-, hjerte- og karoperationer etc.

Det er måske dyrere at investere i LAF 
end i TAF, men jeg tror forskellen udgør 
småpenge i dag. Det er overraskende, at 
LAF stadig kan overholde grænsevær-
dierne, når energiforbruget halveres og 
det dermed ikke er dyrere i drift end TAF.

Desværre er det ikke noget systemet 

tager hensyn til. Hos dem, der bestyrer 
anlægskassen, sker en hård budgette-
ring og ved indkøb skeler man næppe til, 
hvad der kommer af komplikationer hos 
patienterne bagefter, siger Søren Over-
gaard advarende.

Store energiperspektiver

Energikonsulent Johnny Nielsen fra Fou-
rnais Energi er både en af drivkræfterne 
og initiativtagerne til den nye forskning i 
LAF og TAF, der startede for tre år siden 
og har bestået af 32 simulerede hofte-
operationer med målinger af bakterie-
forekomst og energiforbrug.

De viste der er en kæmpe energibe-
sparelse med LAF.

– Det var muligt at reducer elforbru-
get til LAF stuerne med 41 pct. uden 
forøgelse af kimtallet, og det viste sig at 
elforbruget ved 50 pct. friskluftmængde 
på LAF stuen var under det elforbrug, 
der blev anvendt ved TAF stuerne ved 
100 pct. friskluftluftmængde, siger 
Johnny Nielsen.

– Dog skal det pointeres at alle forsø-
gende blev udført i november, decem-
ber og januar måned, hvor varme- og 
kølebehovet var minimalt. Under forsø-
gende blev der foretaget logninger på 
såvel varme som køleforbrug, men de 
viste intet forbrug.

Vore forsøg afdækkede, at vi ikke ved, 
hvor vi er henne, hvis vi piller ved luft-
mængden for TAF, der giver kæmpe ud-
fordringer når luftmængden bliver redu-
ceret. Vore resultater har været utroligt 
interessante og overraskende.

Der er et kæmpe sparepotentiale og 
en unik chance for at optimere OP-stu-
ernes ventilationsanlæg med LAF. Vi kan 
forbedre hygiejnen og reducere energi-
forbruget markant. Det var et resultat jeg 
håbede på, men ikke troede på før jeg så 
resultaterne.

Håb om dansk LAF-eksport

JRV A/S fremstiller LAF-anlæg fra bun-
den af på en fabrik i Greve, men produk-
tionen har længe stået næsten stille. Nu 
håber salgsdir. Martin Olsen at den nye 
rapport kan fjerne al tvivl og at myndig-
hederne giver grønt lys til LAF:

– Vi har ikke solgt LAF til danske ho-
spitaler siden Sundhedsstyrelsen kon-
kluderede, at LAF ikke var nødvendigt. 
Vi har set vor ordrebog og efterspørgsel 
stoppe med et brag. Mens vi før blev in-
viteret både til offentlige og private ho-
spitaler, er efterspørgsel på LAF nul.

Resultaterne vi nu har fået strider 
imod Sundhedsstyrelsens rapport, som 
de har lagt til grund for deres anbefaling 
om ikke at anbefale LAF. Den nye forsk-
ning giver helt andre resultater end dem, 
Sundhedsstyrelsen har lagt sig op af, så 
forhåbentligt giver det stof til eftertanke.

Jeg håber den videnskabelige doku-
mentation fjerner al tvivl om LAF, så ef-
terspørgslen fra hospitalerne stiger. Det 
vil skåne patienter for mange lidelser 
samt spare hospitaler, regioner og sam-
fundet store summer til energi og kost-
bar infektionsbekæmpelse.

De nye resultater bør få de ansvarlige 
til at tænke sig om en ekstra gang og tage 
beslutningen op til revision, så vi kan få 
installeret LAF igen på vore nye syge-
huse. Det vil være den bedste løsning 
for alle parter.

Samfundet har mulighed for at promo-
vere de nye supersygehuse udadtil og alt 
det, vi kan tilbyde. Det vil vi som privat 
virksomhed gerne være en del af. Vi ser 
det også i det lys, at vi med LAF har et 
stort eksportpotentiale.

Dette bør virkeligt blive en øjenåbner, 
siger Martin Olsen.

”Patienten”, agar-plader og Reservelæge 
Anders Overgaard er klar til igangsætning 
af simuleret hofte-operation
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Indeklima på  
Det Sunde HOSPITAL
AF: DIR. CHRISTEN GALSGAARD, DANSK 

VENTILATION

Ja det er selvfølgeligt, i det samfund vi 
alle er borgere og bidragsydere til nu 
vi skriver 2015, og som nation er i færd 
med at bygge nye supersygehuse.

Selvfølgeligheder bliver ofte oversete, 
eller ikke iagttaget med samme interesse 
eller omhu, som nye navngivne teknolo-
gier meget naturligt bliver tildelt.

Selvfølgeligheder anses som natur-
ligt givne, og naturlig konsekvens af de 
i samfundet eksisterende sædvaner og 
normer.

Vi vil efterfølgende sætte en række 
erfaringer og anbefalinger op, for Jer 
der læser videre i denne artikel. Ikke en 
facitliste, men en række forhold der de-
monstrer at ”Sundt indeklima” ikke er en 
tilstand der kommer af sig selv.

Krav der skal iagttages

Der er standarder og anbefalinger fra 
Danmarks Tekniske Universitet og Sta-
tens Byggeforsknings Institut, der anvi-
ser hvordan indeklima installationer skal 
udføres, så de er korrekte rent funktio-
nelle i det samspil der er mellem alle de 

tekniske installationer, EL – VVS og Vent. 
Alle disse tekniske installationer, skal ses 
i det samlede helhedsbillede, der skal 
iagttages og styres i en helheds systema-
tik, for at sikre det sunde indeklima.

Energistyrelsen udgav i 2013 en rap-
port, ”Best Practice, Hospitalsventila-
tion”. Dertil udgav Energistyrelsen også 
en ”Tjekliste til energirigtig projekte-
ring”. Det er en mængde god viden der 
er samlet i disse to rapporter.

Det er ikke alene en plan for de sty-
ringssystemer der kobles sammen. Det 
er også en helhedsløsning, hvor hospi-
talsbygningernes varme akkumulerin-
ger skal indgå, sammen med antallet af 
patienter, personale og hvad for aktivi-
tetsniveauer der aktuelt realiseres på et 
super Hospital i fremtiden.

Behovet for denne sammenhæng 
er basalt støttet af de to elementer der 
er lovgivet om i Bygningsreglementet. 
Nemlig Det sunde indeklima – og så det 
energieffektive indeklima. Det sidste 
som de energirammer vi har pålagt os 
selv, at vores nye bygninger skal over-
holde. Det betyder at der er to facetter 
som skal overholdes i alle offentlige og 
private bygninger der opføres nu.

Alle rådgivere er bekendte med Byg-
ningsreglementet, og de er yderligere 

fortrolige med de krav som er fastlagte i 
den Dansk Standard nr. 447, Ventilation i 
bygninger, samt DS 469 Varme- og Køle-
anlæg i bygninger. Disse to standarder er 
integrerede dele af Bygningsreglemen-
tet, og som sådan er det lovtekster der 
skal iagttages.

Med de erfaringer der hos de danske 
rådgivere og producenter samt instal-
latørerne af Indeklima installationerne, 
så er der også viden og praksis til stede i 
samfundet for realiseringen af et tilstræk-
keligt indeklima anlæg, der vil opfylde de 
krav der skal være opfyldt for at sikre in-
deklimaet er ok på et SUNDT HOSPITAL.

Anbefalinger

For dem som skal varetage disse interes-
ser, er der også assistance at hente i stan-
darder og vejledninger. Først og frem-
mest er der DS 3090, Commissioning 
processen til bygninger og installationer i 
nybyggeri og større ombygninger. Com-
missioning er den selvstændige proces 
overvågning af alle dele i byggeriet af 
huset og de dertil installerede tekniske 
installationer. Her er det værd at notere 
sig, at mere end 65% af nye sygehuses 
anlægsomkostninger, går til de tekniske 
installationer. ALLE disse tekniske instal-
lationer, har stor eller lidt mindre indfly-
delse på det Indeklima der bliver det en-
delige resultat for det færdige hospital.

Som brancheforening for producenter 
og leverandører til det danske marked 
for indeklima installationer, er det en ud-
fordring at have erfaringerne med hvor 
meget det årligt koster at, sikre et or-
dentligt indeklima i de danske sygehuse. 
Vi har fra de danske sygehusadministra-
tioner fået denne viden. Vi betragter 20% 
af anlægsomkostningerne af indeklima 
anlæggenes installations omkostninger, 
som årlige forbedrings omkostninger, 
som meget meget høje.

Vi har erfaringer med det høje energi-
forbrug, der ofte realiseres som følge af 
ikke etablerede sammenhænge mellem 

Indeklima installationer tager plads. Fortsættes side 22
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- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning
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Indretning af MEDICINRUM
•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
leverance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

FOREX A/S
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
forex@forex.dk
Tlf. 89 21 55 99

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 
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de tekniske installationers funktioner. 
Dertil kendes der til meget store energi-
mæssige udsving i det årlige driftsforløb. 
Baseret på traditioner for byggeriet op-
delinger i fagentrepriser. Eller under og 
under entrepriser, er det vanskeligt at få 
sikret de indeklimatekniske forhold, der 

vil optimere kvaliteten af indeklimaet, 
samt optimering af de anvendte energi-
mænger for driften af dette.

På dansk plan såvel som internationalt 
er der en række bestræbelser i gang, 
for etablering af en helt overordnet sy-
stematik for sikringen af Det sunde og 
energirigtige indeklima. For byggeriet 
er det på andre områder en kendt situa-
tion. Der er certificerede Landmåleren 
der sikre bygninger og andet placeres 
korrekt. Der er Geoteknikeren der sikre 
at de forudsatte bærerevner er tilstede 
for funderingen og der er certificerede 
statikeren der efterser og verificere de 
bærende konstruktioner er korrekt be-
regnede og udført.

Omkostningerne for disse eksperter 
er beviseligt sunde økonomiske sædva-
ner. Der alle sammen har dokumenteret 
reducerede fejl og elimineret katastro-
fale omkostninger til efterfølgende ud-
bedringsomkostninger.

Første trin i dette initiativ for Indekli-
maet er udbredelsen af LCC beregnin-

ger for indeklima installationer. LCC er 
det nydanske ord for Livstids Omkost-
ninger (Life Cycle Costs) der sætter an-
lægsomkostninger sammen med drifts 
og vedligeholds omkostningerne i hele 
levetiden, sammen i én samlet økono-
misk beregnet pris. Med dette værktøj, 
kan de anlægsansvarlige se hvad der er 
de mest hensigtsmæssige installationer 
at få indbygget i det Sunde Hospital.

Med foranstående opsummering af 
årlige ombygnings eller udbedrings om-
kostninger af anlægssummen, er det let 
at se gevinsterne – med en indeklima 
commissionings ansvarlig. Der vil være 
i stand til at fastholde de Indeklimakrav 
der skal opfyldes, samt energimål der 
er opstillet for driften af det færdige an-
læg. Såvel som der vil være en samlet 
funktion i hele byggeriets opførelsestid 
og idriftsættelse, der har overblikket for 
sammenhængen af alle de delmål, som 
de tilknyttede entreprenører har for 
hvert deres klart begrænsede områder.



 Hygiejnisk design

 Rengøringsvenlige materialer

 Homogen temperaturfordeling

 Færre trækgener

 Energibesparende EC-motor

 Brugervenligt betjeningspanel

Se mere på www.cs-klimateknik.dk

CS Klimateknik ApS
Ørkebyvej 6, 5450 Otterup | Tlf. +45 38 88 70 70 | www.cs-klimateknik.dk | info@cs-klimateknik.dk
GEA Air Treatment har med virkning fra 3. august 2015 skiftet navn til DencoHappel®

DencoHappel® HyCassette-Geko med SWIRL-diffusor
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Studerende viser vejen til 
store energibesparelser 
på Panum
Klavs Holst Christensen og Gustav Hellsten læser til maskinmestre og har i et studieprojekt med EC-
teknologi halveret strømforbruget for et af Panums ventilationsanlæg. Deres projekt og afsluttende rapport 
danner nu grundlag for tilsvarende optimering af en stribe af Panums ca. 250 ventilationsanlæg.

De to studerende har opnået den store 
energibesparelse efter grundig research 
i ventilationsbranchen, bl.a. hos ebm-
papst og Kemp & lauritzen. Deres studier 
førte dem frem til, at den mest optimale 
løsning var at udskifte de to gamle rem-
trukne AC-ventilatorer i anlægget, med 
to nye energibesparende EC-ventilatorer 
fra ebmpapst. Tilbagebetalingstiden for 

investeringen er kun 1,5 år, og det har 
fået Panum til at indskrive de studeren-
des løsningsmodel i energispareplanen 
for bygningen, fortæller ledende maskin-
mester i Campus Service Sund, Carsten 
Mørch.

”Klavs’ og Gustavs resultat har være 
lidt af en øjenåbner for os. Vi opererer tit 
med tilbagebetalingstider på både 10 og 

20 år, så deres energioptimering med en 
så kort tilbagebetalingstid, har fået os til 
at indarbejde deres løsning i vores 2020-
plan, og vi vil inden for de kommende 
måneder bruge deres research og rap-
port til at sætte lignende renoveringer i 
gang”, siger Carsten Mørch.

Panum ved Rigshospitalet er en 
kæmpe bygning, der hører til Køben-
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havns Universitet og huserer Det sund-
hedsvidenskabelige Fakultet med alt fra 
tandlægestuderende til forsøgsstalde 
med rotter og mus. Der er omkring 250 
ventilationsanlæg på Panum. Nogle er op 
mod 40 år gamle, andre er blevet energi-
renoveret undervejs, bl.a. ca. 50 anlæg 
på etagen for forsøgsstalde, hvor emb-
papst og Kemp & Lauritzen var primus 
motorer i et stort renoveringsprojekt i 
2012. Alle gamle remtrukne ventilatorer 
blev erstattet med energibesparende 
ventilatorer.

Dengang skulle udskiftningen gå hur-
tig, fordi anlæggene sørgende for ven-
tilation til forsøgsdyrene. Der er ander-
ledes roligt omkring Klavs’ og Gustavs 
ventilationsanlæg, der befinder sig i et 
stålskab i et teknikrum dybt inde i Pa-
num. Anlægget ventilerer et lidt afsides 
garderobeområde, hvilket gjorde det 
ideelt til deres studieprojekt.

Grundig research

Selve udskiftningen af de 40 år gamle 
ventilatorer med AC-motorer og rem-
træk tog ganske få timer, men inden de 
kom så langt, var der gået måneder med 
research for at finde den bedste løsning.

De to studerende rådførte sig med 
eksperter fra store dele af ventilations-
branchen, for der var mange parametre 
at tage hensyn til, før de kunne beslutte, 
hvilke ventilatorer der skulle erstatte de 
gamle, og hvordan de kunne tilkobles 
det centrale CTS-anlæg.

Første og fremmest skulle det nye 

anlæg være energibesparende, men 
indkøbspris, muligheder for styring og 
fysisk størrelse at de nye ventilatorer var 
også vigtig.

”Vi fik hjælp af ebmpabst til at måle ef-
fekten på det gamle ventilationsanlæg, 
så vi kunne beregne energibesparelsen. 
Det sværeste var at måle hastigheden 
på flowet fra ventilationsanlægget, for 
luftstrømme bevæger sig meget over-
raskende”, konstaterer Klavs. De brugte 
en hel dag på målinger af luftstrømmen 
fra de gamle ventilatorer gennem små 
huller, de havde boret i ventilationska-
nalen. Bagefter hjalp ebmpabst dem 
med at behandle måleresultaterne. Hos 
ebmpapst stiller man gerne sin know-
how til rådighed for studerende – enten 
ved direkte henvendelser som projektet 
på Panum, eller ved at tage ud og holde 
foredrag om ventilation og energibespa-
relser”. ”Vi er jo eksperter på vores felt, 
Vi kan bidrage med den nyeste viden, 
og overordnet synes vi, det er godt, at 
de studerende og kommende medarbej-
dere ude på arbejdspladserne ved noget 
om ventilation, og hvor man kan spare 
penge. Og vi vil også meget gerne ud-
brede kendskabet til EC-teknologi, der 

FAKTA

Energiforbrug pr. år før renovering: 28.900 kWh  Kr. 46.242
Energiforbrug pr. år efter renovering:  3.614 kWh  Kr. 21.782
Besparelse pr. år:  Kr. 24.460
Tilbagebetalingstid:   1,5 år

i ventilationsverdenens hav at traditio-
nelle AC-motorer, er en vigtig nøgle til 
energibesparelser”, siger markedschef 
Niels Knokgård fra ebmpapst

Ventilation er spændende

De to maskinmesterstuderende har 
endnu ikke haft noget om ventilatorer 
på deres uddannelse, men valgte det al-
ligevel som projekt, fordi der indgår så 
mange forskellige faglige områder i ven-
tilation.

”Vi kunne godt have lavet et projekt, 
der f.eks. bare gik ud på at skifte en mo-
tor, men vi synes vi får langt mere faglig 
viden ud af dette ventilationsprojekt, 
hvor der har være nødvendigt, at sætte 
os grundigt ind i en række områder for 
at løse opgaven ordentligt. F.eks. strøm, 
motorer, styring og luftstrømmes bevæ-
gelser. Så er det også vigtigt for os, at 
det ikke bare er et studieprojekt, men at 
Panum rent faktisk får værdi af at have 
os her. Vi er glade for resultatet på hal-
vering af strømforbruget til anlægget”, 
siger Klavs og Gustav.

Efter deres research og beregninger, 
besluttede Klavs og Gustav sig for at 
indkøbe to ebmpabst EC-ventilatorer 
til at erstatte de udtjente AC-modeller 
i deres anlæg, og da den store dag for 
installationen kom, fik de selskab af en 
tekniker udlånt af Kemp & Lauritzen. 
Hans ekspertise var især styringen mel-
lem anlægget og det centrale CTS-anlæg 
– men udover gode råd og anvisninger, 
var der ikke meget arbejde til teknikeren, 
for Klavs og Gustav ville gerne selv have 
støv i håret og snavsede fingre, som de 
udtrykker det.

”Som maskinmester vil man gerne selv 
have skruenøglen i hånden, ellers er man 
jo bare ingeniør” ler Gustav.

De nye ebmpabst ventilatorer er nu 
sat i drift og tilsluttet CTS-anlægget, og 
vil i en periode køre med samme styring 
som de gamle, døgnet rundt. Derefter 
reguleres de med ny trykstyring til at 
køre optimalt, i forhold til behovet for 
ventilation, hvilket erfaringsmæssigt re-
sulterer i endnu større besparelser end 
beregnet.
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Cradle to Cradle-certifi ceret 
ventilationsløsning i laboratoriebygning
Bæredygtig ventilation og godt 
indeklima

Monash University i Melbourne, Austra-
lien, skulle have et nyt laboratorium, og 
man ønskede en bygning med en bære-
dygtig profi l. Derfor blev der foreskre-
vet Cradle to Cradle-materialer inklusiv 
CradleVent®-løsningen for at sikre en 
trækfri luftfordeling.

FAKTA:

Bygherre: AE Smith & Son Pty Ltd
Rådg. ingeniører: Sinclair Knight Merz
Materialer: KE Fibertec
KE-partner: Air Solutions International

Verdens første Cradle to Cradle-
certifi cerede ventilationskanal

Tekstilkanaler kan skræddersys, så form, 
størrelse og farve lever op til de krav, der 
stilles til rummet. Tekstilkanaler skaber 
effektiv og ensartet luftfordeling uden 
“døde zoner” og dermed et sundt inde-
klima.

CradleVent® er verdens første Cradle 
to Cradle-certifi cerede ventilationskanal.

Certifi ceringen dokumenterer pro-
duktets bæredygtighed, og at vi tager 
ansvar for produktet gennem hele dets 
levetid – fra vugge til vugge, dvs. fra pro-
duktion til genanvendelse. Læs mere på 
ke-fi bertec.dk/cradlevent

TEKNISKE DATA:

Byggeår: 2015
System: CradleVent®

Farve: Hvid (RAL 9010)
Materiale: HDC
Ophæng: D-Lite Alu

Fleksibel, skræddersyet løsning

For at opnå et korrekt mønster for luft-
fordelingen blev KE Fibertec bedt om at 
lave kanalens endebund i en 53 graders 
vinkel. På den måde kan der skabes til-
strækkelig luftfordeling på den skrå glas-
facade (se billede ovenfor).
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Koldt drikkevand direkte fra hanen
Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

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

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

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

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

Posefiltre/konvolutfiltre

Hammervej 9 · Postbox 311 · DK-2970 Hørsholm · Telefon: +45 45 86 99 00 · Telefax: +45 45 86 29 24
E-mail: filtertek@filtertek.dk · www.filtertek.dk

Nyudviklet med syntetiske microfaser. 
Til maksimal støvudskilning på minimal plads. 
Filtertek posefiltre sikrer takket være en specialkonstruktion et stort effektivt filterareal. 
Filtrene er til montering i filtervægge/filterpaneler.

A4 løsblad Posefiltre  02/01/06  8:19  Side 1
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Som i mange andre laboratorier blev 
der valgt et KE-Lavimpulssystem, da det 
er særdeles velegnet til indblæsning af 
store luftmængder ved lav lufthastighed 
og uden støjgener i rummet.

Det brandhæmmende materiale har 
en høj støvbæreevne, hvilket betyder 
længere vaskeintervaller og dermed 
energibesparelser.

Ingeniørfirmaet anbefalede KE Fiber-
tec til arkitekten, da firmaet anser KE Fi-

bertecs produkter for at være af meget 
høj kvalitet både med hensyn til mate-
rialer, design og udseende. Derudover 
kunne tekstilkanalerne udformes med 
specielle endebunde i henhold til arki-
tektens ønske om, at kanalerne skulle 
følge glasfacadens vinkelform på 53 gra-
der.

Nick Mascall, Air Solutions International 
Pty Ltd

KE Fibertec AS er førende leve-
randør af tekstilbaseret ventilation. 
Med vores specialdesignede tekstil-
kanaler skaber vi et godt indeklima 
i idrætshaller, kontorer, laboratorier, 
skoler osv. Tekstilkanaler kan skræd-
dersys til næsten ethvert formål. 
De er hygiejniske, lette at montere 
og vedligeholde og kan leveres i et 
utal af former og farver.

Læs mere på www.ke-fibertec.dk



                                  www.kone.dk                           denmark@kone.com                          telefon  35878000 

KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 

Læs tidligere
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk
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Effektiv og ensartet fordeling af 
store luftmængder i laboratorier
KE Fibertecs løsninger med tekstilkana-
ler vælges ofte i laboratorier på grund 
af deres evne til at håndtere store luft-
mængder samtidig med, at der opnås et 
lavt støjniveau i rummet.

Dette er vigtigt, idet høje lufthastighe-
der og støj ofte vil have negativ indvirk-
ning på testresultater og udstyr i labora-
toriet.

Systemerne er specielt velegnede i la-
boratorier med stinkskabe eller i lokaler 
med varierende behov (VAV-anlæg).

KE Fibertec har stor erfaring med leve-
ring af tekstilkanaler til rene rum.

Hvorfor vælge tekstilkanaler i et 
laboratorium?

•	 	Effektiv og ensartet fordeling af store 
luftmængder

•	 	Trækfri luftfordeling og ingen døde zo-
ner

•	 	Støjsvage – helt ned til 25 dbA
•	 	Godkendt efter nyeste danske brand-

normer (DS 428, B-s1, d0)
•	 	Enkle at rengøre – ingen grobund for 

mikroorganismer
•	 	Lette tekstilkanaler, der kan monteres i 

enhver type loft
•	 	Lave omkostninger til vedligeholdelse
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Brandgardiner, Brandjalousier, 
Branddøre, Brandporte, 

Brandslukkere

Nordisk Brandsikring ApS
Tlf. 70 22 30 48

e-mail: info@nordiskbrandsikring.dk
www.nordiskbrandsikring.dk
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Den frivillige VENT ordning blev etable-
ret i 1997, 375 ventilationsmontører har 
VENT certifi kat, 55 ventilationsfi rmaer er 
medlem af VENT ordningen. Stigende 
fokus (efterspørgsel) på energioptimal 
drift af tekniske installationer betyder 
mere VENT service arbejde.

Metalindustriens Efteruddannelses-
udvalg (ME) med Dansk Industri, Dansk 
Metal og Håndværk & Industri i bag-
grunden, har på AMU-center Hoverdal, 
6971 Spjald siden 1999 afholdt kurset: 
”Opkvalifi cering til VENT-ordning” i sam-
arbejde med Teknologisk Institut.

VENT – sekretariatet er fysisk placeret 
på Teknologisk Institut, 2630 Taastrup og 
med følgende internetadresse: http://
www.vent.dk/

VENT – udvalget har p.t. følgende 
brede sammensætning:
•  Kemp-Lauritzen A/S (har formands-

skabet)
•  TEKNIQ
•  Energistyrelsen
•  Energiforum Danmark
•  NIRAS A/S

•  Region Midtjylland
•  Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 

(nu Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet)

•  Teknologisk Institut (har VENT – se-
kretariat)

Selve VENT uddannelsen er møntet på 
personer, der er ansat i virksomheder, 
som beskæftiger sig med service, repa-
ration og energioptimering af klima- og 
ventilationsanlæg. Uddannelsesforløbet 
indeholder følgende kurser:
•  Klimatekniske målinger og komponen-

ter, 5. dage
•  Klimateknik, service og drift, 5. dage
•  Klimateknik, drift af klima- og ventilati-

onsanlæg, 5. dage
•  Indregulering af ventilations- og klima-

anlæg samt VAV-anlæg, 5. dage
•  Måling af termisk og akustisk inde-

klima, 4. dage
•  VENT- ordning, opkvalifi cering, 4. 

dage
•  VENT – eksamen (skriftlig- og praktisk 

prøve), 1. dag1)

Det anbefales, at personen har noget 
erfaring med ventilationsservice, hvis 
det påtænkes at gå op til den afsluttende 
VENT eksamen.

Herforuden tilbyder AMU-center Ho-
verdal følgende supplerende kurser:
•  Dimensionering af klimatekniske an-

læg, 5. dage
•  Centraliseret Tilstandsovervågning og 

Styring (CTS), 5. dage
•  Klimateknik, fejlfi nding på automatik-

komponenter, 5. dage
•  Energioptimering af ventilations- og 

klimaanlæg, 4. dage
•  Industriventilationsanlæg, service og 

drift, 4. dage
•  Køleanlæg på ventilations- og klimaan-

læg, 2. dage

Note

1)  Den skriftlige prøve består af 45 blandede 
spørgsmål: Basisteori, måleteori, energitek-
niske spørgsmål, problemstillinger etc., og 
den praktiske prøve: Service, fejlfi nding, 
målinger, beregninger etc.
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Gennembrud for miljø venlig 
varme og køl på hospitaler
Der er mange fordele ved at investere i varme- og kuldelagring i undergrunden, viser virksomheden 
Enopsols erfaringer fra de sidste 15 års drift af ATES-anlæg baseret på varmepumper. Installationerne er 
tilmed ofte billigere end de traditionelle anlæg, og så høster investorerne store, vedvarende besparelser

JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Det går godt for specialisten i grund-
vandslagring Enopsol og dens grundlæg-
ger, ingeniør Stig Niemi Sørensen, der er 
godt på vej med store projekter på flere 
danske hospitaler, der ønsker at udnytte 
grundvandet til at lagre varme og kulde 
og kan spare millioner.

De nye storhospitaler kan blive Dan-
marks største ATES-installationer, idet de 
med fordel kan projekteres med en ener-
giproduktion, der vil gøre anlæggene en 
anelse større det landets hidtil største an-
læg i Københavns Lufthavne, hvis det vel 
at mærke gennemføres i det omfang, der 
anbefales fra Enopsol.

Direktør og indehaver af Enopsol Stig 
Niemi Sørensen siger:

– Enopsol har analyseret flere hospi-
taler med total varme- og kuldelagring i 
undergrunden i forbindelse med central-
varmeproduktion baseret på varmepum-
per. Det kan dække hospitalernes totale 
behov for køling og en væsentlig del af 
behovet for opvarmning. Varmen leve-
res ind i hospitalets centralvarmesystem 
eller til det lokale fjernvarmenet.

Derved opnår det hidtil største anlæg 
vi har regnet på, en CO2 reduktion i for-
hold til en traditionel løsning på over 500 
tons om året med en energibesparelse 
på 7500 MWh om året.

Alene energibesparelsen har ved salg 
en engangsværdi på ca. 3 mio. kr. med 
de nuværende priser. Herudover spa-
res løbende mere end 3,3 mio. kr./år, så 
længe anlægget er i drift.

– Vi har udviklet et beregningsværktøj 
til at analysere hospitalsprojekter med. 
Beregningerne med programmet viser 
klart, at der ud over et varmelager også 
skal benyttes et kuldelager. Når anlæg-
get producerer varme, skal det samtidigt 

lagre kulde i undergrunden, der opma-
gasineres fra vinter til sommer.

Om sommeren lagrer vi omvendt 
varme i undergrunden til om vinteren, 
når vi genvinder den lagrede kulde fra 
vintertiden. Vore erfaringer og bereg-
ninger viser, at det er vigtigt at satse på 
begge dele for at få den bedste økonomi 
i et sådant projekt, siger Stig Niemi Sø-
rensen.

Billigere end traditionel løsning 
og meget grønnere

– Når der bygges nyt, skal hospitalerne 
under alle omstændigheder investere i 
anlæg for varme og køl. Sammenligner 
man med en traditionel løsning, er et 
ATES-anlæg i visse scenarier i dag bil-
ligere end traditionel løsning. ATES er 
attraktivt og konkurrencedygtigt sam-
menlignet med traditionelle løsninger, 
som typisk går ud på at koble sig til fjern-
varmen og købe et traditionel køleanlæg, 
der smider varmen ud til gråspurvene.

Vor løsning har en rigtig god økonomi. 
Der spares både energi og spares på 
anlægsbudgettet. At indtænke grønne 
løsninger ved nybyggeri kan vise sig at 
være en rigtig god forretning.

Tilbagebetalingstiden er særdeles 
attraktiv, understreger Stig Niemi Sø-
rensen: ATES-installationer generelt er 
tilbagebetalt inden for 10 år, men sam-
menligner man driftsøkonomien med 
et traditionelt anlæg, som hospitalerne 
alternativt skulle have investeret i, er 
ATES-installationen i visse tilfælde tilba-
gebetalt den første driftsdag.

– Det er faktisk så lukrativt, at det er 
tilbagebetalt tre år før det bliver idrift-
sat, men det er jo lidt abstrakt at operere 
med en negativ tilbagebetalingstid, men 
det viser, at man roligt kan skynde sig at 
investere i en sådan grøn løsning.

De foreløbige beregninger ser rigtigt 

lovende ud på, men ført når de første 
to driftsboringer er udført, kan man en-
deligt beregne økonomien i anlæggene, 
idet de viser om der er tilstrækkeligt med 
grundvand til at oplagre de ønskede 
varme- og kuldemængder.

Sådan virker grundvands-
lagringen

Om sommeren er der opmagasineret en 
masse kulde i den kolde brønd fra om 
vinteren. Det pumpes op og varmeveks-
les ind i hospitalets kølevandssystem og 
bruges til alle hospitalets skannere, OP-
stuer, aircondition og andre kølebehov 
året rundt.

– Der opstår typisk en meget stor 
spidsbelastning på de varmeste sommer-
dage og et generelt stort kølebehov om 
sommeren. Vi designer kølevandssyste-
met, så systemet kan klare ca. 85 pct. af 
det årlige kølebehov fra grundvandsma-
gasinet. Det kunne sagtens dække 100 
pct., men det kan ikke økonomisk betale 
sig. Det optimale er, at grundvandsma-
gasinet kan dække 60-70% af spidsbe-
lastningsbehovet for køling på en af vore 
varme sommerdage.

Resten dækkes af varmepumper, der 
om sommeren kører som kølemaskiner. 
En varmepumpe er samtidigt både var-
memaskine og kølemaskine. Varmen 
sendes ned i undergrunden, hvor den 
opmagasineres midlertidigt indtil vi træk-
ker den op om vinteren for at opvarme 
hospitalet. Alternativt kunne varmen 
leveres ind i et nærliggende fjernvarme-
net, hvis dette er muligt.

Princippet er meget enkelt. Det store 
regnearbejde er, at finde ud af at designe 
installationen, så vi opnår en optimal kø-
ling og opvarmning til den laveste tæn-
kelige pris. Det kan vort nyudviklede 
regneprogram baseret på mange års er-
faringer hjælpe os med.
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Den elektricitet, der driver varme-
pumperne og hele grundvandssystemet 
kan være fossilfri vindkraft.

Hospitalerne kan i princippet få fuld-
stændig CO2 neutral drift og blive totalt 
grønt hvad angår køling og opvarmning. 
Der er mange gode budskaber i det. Det 
behøver ikke være dyrere og kan i visse 
tilfælde være billigere end traditionelle 
køle-varme installationer.

Erfaringerne fra Enopsols efterhånden 
lange række af ATES-anlæg i Danmark er 
gode. Konceptet virker alle steder, påpe-
ger Stig N. Sørensen:

– Vi har mange års driftserfaringer 
med at etablere anlæg der nu har kørt i 
mere end 15 år og været en rigtig god 
forretning for ikke at sige en ren pen-
gemaskine for investorerne efter få års 
driftstid. Kunststof Kemi har kørt sådan 
i 8 år. Høreapparatvirksomheden Widex 
har kørt i 5 år uden at bruge penge på 
vedligeholdelse af grundvandsborin-
gerne. Levetiden på varmepumper er ty-
pisk omkring 15 år og boringerne skulle 
sagtens kunne holde de næste 25-50 år.

Gentofte Hospital tæt på 
beslutning

Enopsol er også ved at få tilladelse til at 
etablere et ATES-anlæg på Gentofte Sy-
gehus, der formentlig bliver det første 

hospital, der får de endelige tilladelser i 
hus. Stig N. Sørensen er 98-99 pct. sik-
ker på at Gentofte Kommune giver den 
endelige tilladelse til anlægget.

Vi har set udkastet til tilladelsen. Der 
er udført prøve-/driftsboringer med stor 
succes. Alt er klart til lave sidste del af 
projektet så snart tilladelsen foreligger. 
Vi forventer, at anlægget kan idriftsættes 
i løbet af foråret 2016.

Et andet hospitals-projekt er Gødstrup 
i Region Midt, hvor Enopsol er vi i gang 
med prøveboringer. Der er påvist et stort 
grundvandsmagasin, så projektet ser 
meget lovende ud, men vi er i de meget 
indledende faser her, understreger Stig 
N. Sørensen.

Fordele bevist og fremtiden er lys

ATES med varmepumper kan sagtens 
konkurrere med alle mulige andre løs-
ninger for køling og opvarmning. Der, 
hvor vi kan finde vand i undergrunden, 
viser beregningerne, at ATES er attraktiv 
løsning for hospitalerne. Kan vi lave pro-
jekter til hospitalerne, er vi selvfølgelig 
rigtig glade.

Konceptet har for længst bevist sin du-
elighed, det virker og kan drives i mange 
år frem i tiden, mens hospitalerne årligt 
kan spare millioner af kr. Vi er også tek-
nisk i stand til at holde grundvandet fri 

for at fælde okker ud med et strømnings-
venligt design.

Vi har erfaringer fra 120 driftsboringer 
siden vor start til disse anlæg i 1994. Vi 
kommer til FSTAs årsmøde for at følge 
op på sidste års indlæg og fortælle hospi-
talerne, hvad der er sket af fremskridt og 
landvindinger på området.

Detaljerede gennemregninger med 
vores model bestyrker os i vor påstand 
om, at dette er en god idé. Det bærende 
budskab er, at vi har bedre grundlag for 
at anbefale løsningen. Der kører i Dan-
mark i omegnen af 35 ATES-anlæg.

Vi skulle gerne op på 300-500 inden 
for de næste 20 år, hvor vi har en politisk 
målsætning om at omstille samfundet til 
en fossilfri varme- og køleproduktion. 
ATES har en bred anvendelse. Jeg har 
tidligere vurderet, der er plads til 400 an-
læg, men potentialet er formentlig langt 
større.

ATES-anlæg er især berettiget i bygge-
rier med et køleeffektbehov fra en halv 
megawatt og opefter svarende til mini-
mum 10.000 etagemeter, men Enopsol 
arbejder også med ATES i fjernvarme- og 
landsbyvarme projekter. Vi deltager pt. 
i et projekt for ELFORSK under Dansk 
Energi, hvor vi undersøger mulighe-
derne for at varmeforsyne mindre by-
samfund vha. et ATES-anlæg.
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Sikkerhed og fleksibilitet
Hospitaler i ind- og udland jubler. De har fundet nøglen til øget sikkerhed og fleksibilitet, reducerede 
driftsomkostninger og et opdateret overblik: Roxtecs unikke brandgennemføringer, kendt fra offshore 
industri og skibsfart.

Roxtec er over hele verden anerkendt for 
at kunne opfylde de strengeste sikker-
hedskrav i offshore industri og skibsfart 
med sine modulopbyggede og lagdelte 
brandgennemføringer. Og arkitekter, in-
geniører og installatører på hospitalerne 
har for alvor fået øjnene op for de mange 
åbenlyse fordele ved Roxtecs unikke 
patenterede multidiameter™ teknologi: 
Øget sikkerhed og fleksibilitet, stærkt 
reducerede driftsomkostninger og et op-
dateret overblik. Derfor er Roxtec bl.a. 
ved at installere systemet på DNS da-
tacenter i Skejby og er i tæt dialog med 
bygningsrådgivere på Hvidovre Hospital 
og OUH, Odense Universitetshospital.

”Hospitalernes installationer er yderst 
omfattende, og man har i årevis kæmpet 
for at få overblik over mange tusinde 
gennemføringer. De mange kabler, 
der trækkes dagligt, gør brandskellene 
utætte, men hidtil har man hverken haft 
en proces eller værktøj til at registrere 
og opdatere sin historik. Det har man 
nu,” fortæller Segment Manager Morten 
Nordtofte Gustavsen fra Roxtec Den-
mark ApS.

Der er tænkt på det hele – også 
fremtiden

Roxtecs modulsystem slutter fuldstæn-
digt tæt, også gastæt, og kan tilmed 
modstå et højt vandsøjletryk. Modulerne 
bygges op side om side i en stålramme 
som spændes med simpelt værktøj og 
komprimerer modulerne. Gennemfø-
ringerne hindrer effektivt spredning af 
brand, røg og brandfarlig gas, og der-
med potentielt store skader og eksplo-
sioner. Men intet er statisk, og derfor har 
Roxtec også indbygget en overkapacitet 
i gennemføringerne, så de let kan udvi-
des. Det giver stor fleksibilitet og tilgæn-
gelighed. Systemets få modulstørrelser 
bidrager ligeledes til en god økonomi. 
Erfaring viser, at en Roxtec gennemfø-
ring typisk er tjent ind på mindre end 
fem år.

Systemet er er CE-certificeret og 
EX-mærket og opfylder alle gældende 
brandsikkerhedskrav på markedet. ”Vo-
res system har især berettigelse på ste-
der, hvor der er behov for at gennemføre 

en effektiv risikostyring,” forklarer Mor-
ten Nordtofte Gustavsen.

”I første omgang i de vigtige hoved-
føringsveje til serverrum, teknikrum, 
renrum, laboratorium, hvor kabler og rør 
føres ind i bygninger fra det omgivende 
terræn, og i facade og tag.”

Intelligent sofware – intelligente 
gennemføringer

Roxtec Denmark ApS bidrager også un-
der projekteringen. Med Transit Desig-
ner har Roxtec International AB udviklet 
et program, som kan bruges til at designe 
alle gennemføringer. Transit Designeren 
sikrer, at hospitalerne får det længe sav-
nede, samlede overblik over deres gen-
nemføringer i brandskel.

FAKTA

Roxtec Denmark ApS er et datter-
selskab i Roxtec International AB, 
som er en verdensomspændende 
virksomhed med en stærk lokal 
tilstedeværelse. Roxtec Interna-
tional AB udvikler, producerer og 
markedsfører totalløsninger inden 
for kabel- og rørgennemføringer til 
offshore, teleindustrien, vindmølle-
industrien samt byggeri og industri 
generelt. Roxtec Denmark ApS 
supporterer kunder i Danmark.
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Softwareprogrammet letter processen 
med konstruktion, indkøb og montering 
af systemet. Gennemføringerne kan gø-
res intelligente via elektroniske databa-
ser så historikken opdateres og monito-
reres. En digital logbog, om man vil, der 
gør det muligt for hospitalerne løbende 
at registrere og dokumentere gennemfø-
ringernes tilstand.

Roxtecs robuste gennemføringer er 
konstrueret til at kunne inspiceres, op-
graderes og lukkes fuldstændigt igen. 

Det gør det muligt med en effektiv, lø-
bende, opdateret kontrol og en gnid-
ningsfri proces i hele bygningens levetid. 
Fra design over udføring til systematisk 
vedligehold.

Komplet løsning

Med Roxtecs gennemføringer og soft-
ware får hospitalerne adgang til en kom-
plet pakkeløsning, der omfatter alt fra 
den indledende projektering til vareta-

gelse af løbende drift, vedligehold og 
kontrol.

Kontakt

Ønskes flere informationer eller forslag 
til projekter, så kontakt 
Segment Manager 
Morten Nordtofte Gustavsen
tlf. 4918 4747
e-mail: morten.gustavsen@roxtec.com

Vandbesparelse & god hygiejne 
på DNU-Aarhus
Et af de største byggeprojekter i Nord-
europa, er lige nu godt i gang i Danmark. 
Region Midtjylland besluttede tilbage i 
2005, at alle hospitalsfunktioner i områ-
det skulle samles i én facilitet. Når Det 
Nye Universitetshospital (DNU) står 
færdigbygget, vil kapaciteten være på 
100.000 indlagte patienter og 800.000 
ambulante behandlinger årligt.

Der er nu monteret langt over 1000 
Oras Electra 6217A / 6257C indbyg-
ningsarmaturer på stedet, og det forven-
tes at blive firdoblet. Ud over alle de ind-
byggede Oras Electra armaturer, bliver 
bygningerne også udstyret med forskel-
lige andre Oras produkter – Oras Op-
tima étgrebs- og berøringsfri armaturer. 
Her har man valgt, i samråd med Oras, 
at benytte det højteknologiske materiale 
komposit, der sammen med intelligente 
komponenter, udgør en bred vifte af mu-
ligheder inden for sundhedssektoren.

Oras konsulent, Finn Kjeldsen, har ar-
bejdet tæt sammen med alle involverede 
parter i byggeriet vedrørende Oras pro-
dukter fra starten. Regelmæssige besøg 
på byggepladsen har haft stor betyd-
ning, da det kom til valget af Oras; der 
var ikke blot behov for en leverandør – 
de havde brug for en sparringspartner, 
der kunne give dem den bedste løsning 
– samt være med til at løse eventuelle 
udfordringer undervejs. En anden vigtig 
grund til valget af Oras indbygningsar-
maturer var, at de ikke behøver at lukke 
for vandet, når de har brug for at udskifte 

batteriet samt at armaturerne er termo-
statiske.

Byggeriet startede i 2011 og er plan-
lagt til at være færdig i 2018. Valget af 
Oras Electra indbygningsarmaturer vil 
bidrage til vand- og energibesparelser 
samt den overordnede fokus på bære-
dygtighed.

Når opførelsen af det nye hospital er af-
sluttet, vil det bestå af:
–  250.000 m2 nyt byggeri
–  160.000 m2 integrerede eksisterende 

bygninger
–  Samlet areal på 1,25 millioner m2

–  Fast ramme er 6,4 mia. til nye bygnin-
ger samt 430 mio. til ombygninger

Ønsker du mere information om Oras 
produkter samt løsninger, kan Oras Pro-
jektansvarlig Trine Enevoldsen kontaktes 
på trine.enevoldsen@oras.com
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Høj kapacitet i Mieles nye 
maskiner til rengøring og 
desinfektion
Den nye og længe ventede K-serie PG8582/92 af rengørings- og desinfektionsmaskiner fra Miele har 
mange forbedringer i forhold til den gamle serie fra 2001 og tilbyder brugerne en 50 procent højere 
vaskekapacitet trods uændrede udvendige mål

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Miele professional har taget et innovativt 
spring med lanceringen af den nye serie 
rengørings- og desinfektionsmaskiner. 
Listen over fremskridt er lang sammen-
lignet med de gamle modeller fra 2001, 
og der er tale om reelle forbedringer 
brugerne vil opleve som en lettelse i det 
daglige arbejde.

Det er fortsat maskiner til termisk des-
infektion i kategorien A03000, hvor kra-
vet i den europæiske standard 15883-1 
er, at maskinen sikrer en vasketempera-
tur ≥ 90 grader Celcius i minimum 5 mi-
nutter for at ødelægge alle bakterier og 
smittekim.

Kapaciteten er øget væsentligt og tek-
nisk sikrer den nye serie en ekstra effek-
tiv vask og desinfektion også når der er 
tale om de mest problematiske hulrørs-

instrumenter og udstyr med slanger der 
stiller store krav til rengøringen.

I sit ydre holder den nye model de 
samme mål, men har fået et mere strøm-
linet, hygiejnisk touchpanel. Når lågen 
åbnes, åbenbares forbedringerne for 
alvor. Vaskekammeret og indsatsene er 
nydesignede, hvilket både giver bedre 
plads til instrumenter og en hurtigere, 
mere effektiv rengøring og desinfektion. 

K-serien er kendetegnet ved en for-
bedret rengøringsydelse med et mindre 
ressourceforbrug, kortere programtider, 
højere spuletryk, specifikke programmer 
til forskelligt udstyr, pumpe med variable 
omdrejningstal, garanteret ensartet op-
varmning af vaskevandet og forbedret 
tørring.

Maskinerne er yderst alsidige og byg-
get i tre udgaver for at dække et bredt 
behov både på hospitaler og deres la-
boratorier, men også hos tandlæger og 
sundhedsklinikker der kan vælge den 
version, der passer bedst til deres indivi-
duelle instrumenter og udstyr.

De enkelte varianter har forskellige 
indsatser og programmer. Miele profes-
sional har designet de nye maskiner til 
at betjene hospitalernes afdelinger som 
gynækologi, øre-næse-hals, ortopædi, 
anæstesi, MIC og skyllerum for at nævne 
enkelte blandt mange anvendelser.

Ideel placering af saltpåfyldning

Det skrå betjeningspanel består af en hy-
giejnisk glat stålplade med trykfølsomme 
punkter der er let at tørre af og kan betje-
nes intuitivt. Displayet er større og mere 
læsbart. Det viser det valgte program, 
vaskestatus, temperatur, A0-værdi etc.

Den til tider besværlige påfyldning af 
salt i bunden af vaskekammeret, der kræ-
vede udtagning af de tunge trådkurve og 
en del akrobatik, er historie. Saltbehol-
deren er nu placeret betjeningsvenligt 
på dørens inderside ved sæbebeholde-
ren og kan ubesværet fyldes, når lågen 
er åbnet.

Man trykker ikke længere lågen til før 
vask. Miele professional har udviklet en 
autoclose-funktion med en lille arm, som 
trækker lågen det sidste stykke ind, luk-
ker og låser den, så lågen ikke risikerer at 
blive skubbet eller vredet skæv.

Vaskekammeret er indvendigt glat og 
afrundet uden skarpe hjørner, kanter og 
samlinger der kan samle snavs. Miele har 
anvendt en ny patenteret lasersvejsning 
til samling af opvaskebeholderen. Sam-
tidig har vaskekabinettet indvendigt fået 
afrundede hjørner, der får vandet til at 
løbe lettere af, så alle urenheder forsvin-
der med vaskevandet.

Tre niveauer af indsatse

Maskinen tilpasser automatisk sit ener-
giforbrug til antallet af store trådkurve 
og sikurve i maskinen. Nye programmer 
sikrer en hurtigere rengøring af instru-
menter, så kun let snavsede HNO-optik-
ker efter blot 20 minutters rengøring og 
desinfektion kan anvendes igen på nye 
patienter.

Pumpens omdrejningstal tilpasser sig 
vaskefasen og det enkelte program, hvil-
ket sikrer et højt spuletryk i rengørings-
fasen når fx injektorer rengøres. Vaske-
evnen forbedres også med nydesignede 
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Støjreducerende gummihjul
Kunststofhjul for bedre hygiejne
Elektriske hjul for mindre belas-
tende kørsel:
 • e-drive, det 5. hjul
 • e-lock, den elektriske bremse
Død-mands bremsehjul for højere 
patientsikkerhed
Hjul til medicoteknisk udstyr
Overholder REACH, PAH, RoHS, 
TÜV og alle EU standarder

Alt i hjul til hospitaler

Mindre støj, bedre hygiejne, mindre belastning, 
bedre sikkerhed - det er vores fokus

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dkEXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

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

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

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

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

EXIT ZONE ApS   |   Lysbjergvej 6   |   6500 Vojens
Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.dk

Vi er med  
hele vejen fra  
rådgivning  
til drift

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

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

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

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

REFERENCER:
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spulearme og en mere direkte vandtilfør-
sel til den øverste og nederste trådkurv.

Vandet kom før ned fra maskinens loft, 
men ledes nu direkte ind via ventiler på 
bagvæggen, der åbner individuelt, når 
en kurv sættes i maskinen. Der er direkte 
vandtilførsel fra pumpen via bagvæg-
gens ventiler til hver af de tre trådkurve 
så spulearmenes vandtryk er optimeret.

Det giver optimeret vask på kortere 
tid og hurtigere genbrug af instrumenter. 
Den øverste og nederste arm kører altid 
uanset valg af program. Maskinen har 
nye brugsspecifikke programmer med 
forbrug tilpasse eks. antal sikurve.

En ny overkurv og vogn sikrer, at ma-
skinen kan rumme hele tre trådkurve 
med plads til 6 sikurve mod kun 4 i den 
gamle serie. Det pladskrævende vaske-
tårn, der tidligere fyldte en stor del af 
maskinens indre, er redesignet, så der 
er plads til ekstra udstyr og instrumenter.

I vognen til anæstesi-instrumenter er 
antallet af dyser til inkubationsudstyr 
vokset fra 10 til 15 og antallet af injek-
torer til åndedrætsslanger er fra 6 til 8. 
Vognen til sikurve har tilslutninger til 6 
MIC instrumenter som Luer Lock.

Forbedret opvarmning og tørring

Varmelegemet er blevet integreret i 
pumpen, hvilket forbedrer den hygiej-
niske sikkerhed, da der altid er garanti 
for, at vaskevandet opvarmes ensartet, 
når det passerer pumpen, hvilket ude-
lukkende teoretisk ikke altid har været 
tilfældet, når varmelegemet traditionelt 
er placeret i bunden.

Den nye doseringspumpe kan klare 
alle flydende midler. Maskinen kræver 
påfyldning af sæbe, afspænding og neu-
tralisationsvæsker.

Den gamle models to dampkondensa-
torer er afløst af en enkelt med dobbelt-
dyser og højere ydelse. Den nye K-serie 
har også direkte tilslutning på bagvæg-
gen til lufttørring af instrumenter og 
udstyr med en forbedret cirkulation og 
tørreeffekt. Luften passerer både for- og 
hepafilter inden den blæses ind.

Maskinen er udstyret med 4 forskel-
lige vandfiltre. Når de skal renses, kan 
man trække dem alle op i en og samme 
bevægelse og rense dem individuelt.

Ønsker hospitalet at dokumentere og 
spore rengøringen af instrumenterne 
tilbage til den enkelte vask, kan en lille 
boks monteres på bagsiden. Det er et 
elektronisk kommunikationsmodul til 
procesdokumentation, der kører når ma-
skinen er i brug.

Maskinerne kan rengøre næsten alt 
udstyr til intensiv pleje som åndedræts-
maskiner, der kræver en helt anden type 
rengøring. Da materialerne er højst for-
skellige, kan maskinerne også vaske 
ved lavere temperatur i længere tid med 
sæbe til udstyr, der ikke tåler høje tem-
peraturer.

Den nye model vasker fortsat slan-
gerne nedefra og op, så de garanteret 
altid bliver fyldt med vand og rengø-
ringsmiddel. Dermed elimineres 
enhver risiko for, at der opstår 
luftlommer i slangerne. 

Serien har mange flere specia-
liserede programmer og det er mu-

ligt på betjeningspanelet at navngive det 
enkelte program, så misforståelser und-
gås og hospitalerne kan prioritere dem, 
så de mest anvendte altid dukker først 
op på displayet. 

– Den nye og længe ventede serie er 
blevet et tilløbsstykke, siger produktchef 
Svend Gottlieb og produktassistent Ca-
tharina Hamilton Jee fra Miele Professio-
nal i Glostrup, der ser meget frem til at 
præsentere serien for alle kunderne.

– Der er teknologisk sket meget med 
maskinerne og Miele tilbyder mange nye 
features, som vi er helt overbeviste om, 
at hospitalerne vil værdsætte, siger de.

Mieles nye brugervenlige og effektive 
K-serie rengørings- og desinfektions-
maskiner til hospitaler og laboratorier 
holder udvendig de gamle mål på 
85x60x60 cm(hxbxd) og kammeret ca. 
50x50x50, men kapaciteten er takket 
være mange forbedringer øget med 50 
procent med tre indsatskurve der giver 
plads til seks sikurve mod tidligere fire.



Skab imødekommende omgivelser 
som både er sikre og lækre
Altro Suprema™ II Sikkerhedsgulv
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Hygiejnisk patientafskærmning 
er en vigtig faktor i kampen 
mod hospitalsinfektioner
Ny tendens: Hospitaler afskaffer gardinforhæng for at forebygge hospitalsinfektioner. Infektionshygiejniske 
materialer er i fokus.

Nye fælles retningslinjer for nybygning 
og renovering i sundhedssektoren an-
befaler tydeligt, at indretning og mate-
rialevalg bør bidrage til at forebygge ho-
spitalsinfektioner. I retningslinjerne, som 
Central Enhed for Infektionshygiejne har 
formuleret, fremgår det blandt andet at:

”Da stofskærme er svære at rengøre 
og desinficere mellem hver patient an-
befales skillevægge af et fast materiale, 
der kan rengøres og desinficeres med 
egnede midler mellem hver ny patient.”

Retningslinjerne er højaktuelle nu, 
hvor Regeringens Kvalitetsfond inve-
sterer over 40 mia. kroner i nybyggerier 
og eksisterende sygehuse i hele landet: 
5 nye supersygehuse og 11 ombygnin-
ger af eksisterende sygehuse. Allerede i 
projekteringen skal der tages hensyn til 
skærpede krav om bl.a. hygiejne.

”Hygiejne står altid højt på dagsorde-
nen, når jeg taler om patientafskærm-
ning. Så det er positivt, at bygherrer og 
arkitekter tænker i hygiejnisk patientaf-
skærmning allerede fra projektets start. 
Når man skal forebygge smittespred-
ning, er det vigtigt at fokusere på, at alt 
inventar, materialer og udstyr har plane 
og glatte overflader, som er nemme at 
rengøre og tåler desinfektion, ” fortæl-
ler Henrik Fribo-Søndergaard fra Silen-
tia, som producerer hygiejniske folde-
skærme til sundhedssektoren og lige nu 
monterer patientafskærmning på Det 
Nye Universitetshospital i Aarhus – byg-
gefelt N1 og N2.

Henrik Fribo-Søndergaard har flere 
eksempler på sygehuse og hospitaler, 
der helt fravælger gardinskærme for at 
skabe den bedste patientpleje. Det er 
ikke kun i forbindelse med nybygninger 
og renoveringer. Det gælder også for 
eksisterende afdelinger på landets syge-
huse og hospitaler

Nye skærme har fjernet stor 
risikoeksponering

Nykøbing F. Sygehus er det første gar-
dinfri sygehus i Danmark. Sygehuset 
har helt afskaffet gardinforhæng mellem 
patienter og har i stedet indført hygiejni-
ske foldeskærme på alle afdelinger. En 
række tilfælde af hospitalsinfektioner, og 
det faktum, at det er urealistisk at skifte til 
rene gardiner efter hver patient, gjorde 
udslaget.

”Hele niveauet for hygiejne er løftet 
ved at indføre foldeskærme. Ved den 
seneste akkreditering var der ingen 
anmærkninger på hygiejneområdet. Vi 
har fjernet en stor risikoeksponering 
på hele sygehuset, ” sagde hygiejnesy-

geplejerske Naja Troelsen i december 
2014, hvor 80 % af udskiftningen var 
gennemført.

Glostrup Hospital blev gardinfrit 
på to dage

På Glostrup Hospital besluttede Rengø-
ringsorganisationen at indføre hygiej-
niske foldeskærme på hele hospitalet. 
Alle patientgardiner blev fjernet i ét hug, 
fordi de ikke lever op til hygiejnestan-
dard DS-2451-10. Den store udskiftning 
foregik på kun to dage. Silentia sørgede 
for, at samtlige gardiner og gardinstæn-
ger blev taget ned, og at over 100 nye 
foldeskærme blev monteret på i alt 12 
sengeafdelinger.

Foldeskærme i hygiejnisk design og rengøringsvenlige materialer erstatter gardinforhæng 
på flere og flere sygehuse og hospitaler.
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TRIANGO og AMALIA er en 
ny serie energibesparende  
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sengelamper fra Derungs

Totalleverandør af belysning              og lyskilder  samt projektering af 
energibesparelser til hospitaler og institutioner.
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Patientafskærmning skal leve op 
til strenge hygiejnekrav

”Patientafskærmning bliver rørt og hånd-
teret utallige gange dagligt. Hver gang 
personale, patienter og pårørende træk-
ker gardinforhænget ud og ind, kan de 
få bakterier på hænderne eller afsætte 
bakterier. Dermed risikerer de at over-
føre bakterier til patienten eller sprede 
bakterier til andre patienter, ” siger Hen-
rik Fribo-Søndergaard.

”En Silentia-skærm lever op til strenge 
hygiejnekrav og til de nye Nationale In-
fektionshygiejniske Retningslinjer for 
rengøring i hospitals- og primær-sek-
toren. Skærmene er hurtige at tørre af. 
Hængslerne er designet, så sektionerne 
kan foldes ind og ud med kun én hånd. 
Sektionerne følger altid det samme for-
løb ind og ud. Håndtaget er derfor det 
eneste kontaktpunkt på skærmen, og 
det mindsker risikoen for krydskontami-
nering,” fortæller Henrik Fribo-Sønder-
gaard.

Gardinvask og håndhygiejne 
bremser ikke bakterierne

Forskning i USA dokumenterer, at gar-
dinforhæng mellem patienter hurtigt 
forurenes med smitsomme bakterier. 
Forskere fra University of Iowa Carver 
College of Medicine gennemførte i 2011 
en undersøgelse af spredningen af bak-

teriel forurening på gardinforhæng*. De 
testede 43 gardiner to gange om ugen 
i tre uger. Gardinerne var fordelt på 30 
forskellige medicinske og kirurgiske af-
snit. Resultaterne viste, at 26 % procent 
af gardinerne indeholdt antibiotika-resi-
stente Staphylococcus aureus bakterier, 
og 44 % indeholdt Enterococcus bak-
terier, hvoraf nogle var antibiotikaresi-
stente.

Selvom gardinerne vaskes jævnligt, 
hjælper det stort set ikke. Forskerne te-
stede 13 helt nye gardiner på et hospital, 
og inden en uge var 12 gardiner bakte-
rieforurenet. Øget håndhygiejne løser 
ikke problemet, der skal i stedet mere 
hygiejnisk afskærmning til, konstaterede 
forskerne.

*Kilde: www.fi ercehealthcare.com/press-relea-
ses/hospital-privacy-curtains-are-frequently-
and-rapidly-contaminated-potential

FAKTA

Silentias foldeskærme er designet 
ud fra et hygiejneperspektiv
•  Den glatte, hårde laminatoverfl a-

de er nem og hurtig at rengøre.
•  Materialerne tåler desinfektions-

midler og klorbaserede midler.
•  Pletter opdages lettere på glatte 

fl ader end på gardinfolder og kan 
hurtigt fjernes.

•  Hængslerne er specielt udviklet til 
ikke at samle snavs og bakterier.

•  Hængslerne er designet, så skær-
men kan foldes sammen med 
kun én hånd.

•  De indkapslede hjul forhindrer 
støv og hår i at sætte sig fast 
mellem nav og ring.

•  Hjulene kan nemt fjernes og 
vaskes i bruser eller desinfekti-
onsapparat.

Vil du vide mere?
Klik ind på www.silentia.dk, hvor du 
kan se en fi lm, der på fi re minutter 
giver et godt overblik over hele 
Silentia-systemet. På hjemmesi-
den kan du bestille brochurer og 
tilmelde dig Silentias nyhedsbrev. 
Har du spørgsmål, så skriv til info@
silentia.dk eller ring på 39 90 85 85.
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Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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

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

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

HYGIEJNE

Kampen mod infektioner er 
bredspektret
De nye sygehuse er et skridt fremad og giver mulighed for at understøtte både infektionshygiejne og 
arbejdsmiljø

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

Der sættes ofte lighedstegn mellem in-
fektioner og rengøring på hospitalerne. 
Det er et debatemne, den brede befolk-
ning har en klar mening om. Den er alt 
for dårlig og afdelinger på hospitalerne 
kan være møgbeskidte.

Så enkel er sandheden dog sjældent, 
men sandt er det, at æstetisk lever loka-
ler på hospitalerne ikke altid op til vores 
forventning. Det mener Kvalitetskonsu-
lent i Rengørings og serviceafdelingen 
på Aalborg Universitetshospital med 
godt 400 ansatte Annette Blok-Olesen.

– Debatten om hygiejne på hospi-
talerne er ikke nuanceret nok. Set med 
infektionshygiejniske briller er det lige-
gyldigt, om der er nullermænd på gulvet. 
Det er stederne man berører, kontakt-
punkterne, der kan have betydning for 
smitteoverførsel og dermed måske være 
en medvirkende faktor i forhold til syge-
huserhvervede infektioner, men der kan 
ikke sættes lighedstegn her.

Der skal selvfølgelig være rent og ryd-
deligt på et hospital, men der er meget 
æstetik i rengøring på hospitaler, da me-
get af rengøringsopgaven ikke har en in-
fektionshygiejnisk betydning.

Derfor bør en debat om infektioner i 
sundhedssektoren handle om det fag-

lige og særlige, som har betydning, siger 
hun.

Håndhygiejne er fortsat en aktuel 
faktor

Sygehuserhvervede infektioner kan 
også hænge sammen med hænder, som 
hverken vaskes eller desinfi ceres før pa-
tientkontakt. Patienternes egne hænder 
glemmes ofte i debatten og i praksis, vur-
derer hun.

– Både patienter og personale kan 
sprede bakterier, men også mange an-
dre faktorer som procedurer og arbejds-
gange, der involverer mange mennesker, 
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Se mere på  
sengestuepaneler.dk

Smart strøm til det
moderne hospital
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Levende kommunikation

• Mammografi-skærme. 
• Diagnostiske skærme.
• Kliniske skærme m.v.

NEC DS Healthcare tilbyder en lang række medicinske display- 

løsninger med kompromisløs diagnostisk billedkvalitet og avancerede 

funktioner tilpasset de enkelte afdelinger. For mere information kon-

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

Display-løsninger

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

Forenkling 

bevirker overblik!

Vi tager os af udfordringer og 
besværligheder – uanset proces –  

og effektivitetsproblemet

Kontakt:
Lene Stevnsborg
Telefon: 70 25 95 35
E-mail: Lene@simplify-it.dk
www.simplify-it.dk
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har betydning for infektioner. Så samlet 
set er mange faktorer involveret.

Jeg tror dog, at der mange steder arbej-
des bevidst med håndhygiejne både hos 
personale og patienter. Det handler sna-
rere om at få skabt en adfærdsændring 
end om bedre viden om håndhygiejne.

Derfor arbejdes mange steder med 
det moderne begreb nudging i forhold til 
håndhygiejne. På Aalborg Universitets-
hospital arbejdes meget med håndhygi-
ejne og nudging. Jeg ser bannere, bille-
der og slogans rundt om i afdelingerne, 
der minder patienter og besøgende om 
betydningen af håndhygiejne.

Nye hospitaler et skridt fremad

Annette Blok-Olesen vurderer, at de nye 
hospitaler giver den hygiejniske stan-
dard et skub frem takket være de mange 
involverede brugergrupper, der ud over 
en funktionel og arbejdsmiljømæssig 
korrekt arbejdsplads, også sætter fokus 
på infektionshygiejnen.

– Når de nye hospitaler planlægges, 
er det utroligt vigtigt, at indretning og 
materialevalg bliver bruger- og rengø-
ringsvenligt. Bygningerne skal under-

støtte infektionshygiejne og selvfølgelig 
arbejdsmiljø.

Inventaret skal også være rengørings-
venligt uden skarpe, snavssamlede hjør-
ner/ kroge og kunne tåle desinfektions-
midler som klor og sprit.

På vore nuværende hospitaler kan 
meget stadig forbedres, da vi lever med 
fortidens beslutninger. Det har været ku-
tyme at købe stole med stofsæder, men 
de er håbløse at rengøre.

Står de på isolationsstuer, må stolene 
efterfølgende i karantæne. Gardiner er 
ligeledes noget, vi i rengørings- og ser-
viceafdelingen ønsker hen hvor peberet 
gror. Gardiner bør være indbygget i vin-
duesglasset, fordi ingen afdelinger ligger 
inde med fl ere hold skiftegardiner til stu-
erne. Desuden er det et belastende ar-
bejde at tage dem ned og få dem vasket 
og hængt op igen, for slet ikke at tale om 
det infektionshygiejniske spekter.

På samme måde er stofafskærmning 
mellem senge og bruseforhæng af stof 
lige så vanskelige at have med at gøre. 
Alle disse gamle levn har man langtfra 
haft råd til at udskifte på alle hospitaler.

Det kan blive meget bedre, men hel-
digvis er der mange afdelinger, hvor der 

er nyindrettet, og der er styr på disse 
ting, siger Annette Blok-Olesen.

Samarbejde med teknisk afdeling

En faktor jeg er meget optaget af i min 
stilling er vedligehold. Det er vigtigt at 
tænke rengøring og vedligehold ind 
alle vegne på sit hospital. Vedligehold af 
overfl ader og inventar, gør det muligt at 
holde rent.

Det er derfor en god idé at foretage 
runderinger sammen med sin tekniske 
afdeling. Så har man mulighed sammen at 
se på de udfordringer, der kontinuerligt vil 
være i forhold til vedligehold af et hospital.

Når vort nye supersygehus i 2020 står 
klart, håber jeg, at vi næsten har husket 
at tænke på det hele, siger Annette Blok-
Olesen. Når jeg siger næsten, er det jo 
fordi, verden hele tiden fl ytter sig, og der 
sker nye landvindinger.

Noget af det sværeste er dog at få folk 
til at ændre adfærd, for eksempel ved 
folk godt, at de skal holde en god hånd-
hygiejne, men det svære er at styre en 
sådan proces. Her skal hospitalets ind-
retning og design være med til at under-
støtte processen.



SYGEHUSTEKNIK

Strålebeskyttelse med bly
AF DIREKTØR POUL ERIK PORSE,  

DELEKTOR TECH APS

Bly er stadig i mange sammenhænge det 
mest effektive og billigste materiale at 
strålebeskytte med, – specielt ved højere 
energier, hvor 1mm bly (blyækvivalent) 
eller mere er nødvendigt for at stråleaf-
skærme tilstrækkeligt.

At arbejde med bly kræver at man gør 
sig bekendt med, og følger de arbejds-
miljømæssige regler, der er omkring an-
vendelsen.

Bly til brug for stråleafskærmning bliver 
produceret i mange forskellige former alt 
efter hvilket formål eller stråler, som det 
skal beskytte eller afskærme imod.

Bly fås væsentligst i følgende former:
Bly i ruller
Bly lamineret på byggeplader
Bly i plader (tykkere applikationer)
Blyuld
Bly i granulat
Bly i specialprofiler og -emner
Bly i prismeprofiler (chevrons)

Bly i ruller

Bly i ruller fås enten som rent bly eller i 
selvklæbende ruller med lim på den ene 
side og special-lakeret i antracit grå (RAL 
7016) på den anden. Standard størrelse 
for forskellige tykkelser er for begge ty-
per:
0,5mm = 10.000x1.000x0,5mm
1,0mm = 5.000x1.000x1,0mm
2,0mm = 2.500x1.000x1,0mm

0,5mm, 1mm og 2mm kan i mindre 
mængder leveres på 1-2 dage fra lager i 
Danmark, men større mængder leveres 
direkte fra blyværlk indenfor 2-4 uger. 
Andre størrelser og tykkelser på bly i rul-
ler kan arrangeres ved bestilling af større 
mængder.

Bly lamineret på byggeplader

Bly på krydsfinér
Bly på spånplade
Bly på cementspånplade
Bly på fiber-gips

Bly kan i princippet lamineres på alle for-
mer for plader, men vi har erfaring med 
de ovenfor nævnte.

Pladerne kan produceres i de stør-
relser, som pladerne findes i, men som 
hovedregel produceres de i størrelsen 
2500x450mm og i tykkelse svarende til 
tykkelse af plade + bly. Bredden 450mm 
svarer til normal afstand mellem stålpro-
filerne i væggene.

Vi kan også hjælpe med at gøre ar-
bejdsprocesserne lettere på byggeplad-
sen, idet de enkelte laminerede plader 
kan tilskæres og leveres i størrelser di-
rekte til opsætning på byggepladsen stor 
set uden tilpasning. Det kræver, at en-
treprenøren udarbejder specifikationer 
eller tegninger over deres behov til op-
gaven. Det er vores opfattelse, at dette 
ofte bliver udtrykt af bygherre, arkitekt 
og ingeniør i udbudsmaterialet. De ser 
helst et minimum af bearbejdning af byg-
gematerialer med bly på byggepladsen.

Bly i plader

Bly i plader (tykkelser på 6mm eller 
mere) anvendes stort set ikke i sund-
hedssektoren. Her anvendes bly i prisme 
profiler, der produceres i størrelser så de 
er meget lettere at montere, – se dette 
senere i artiklen.

Blyuld

Blyværk producerer to slags blyuld, – en 
relativ grov, der er skåret ud, og en fi-
nere, der er ”sprøjtet” – se billede (3) og 2.Specialprofiler i bly og blyuld
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(4). Blyuld kan bruges til stråleafskærm-
ning af vægge/gulve/lofter ved installa-
tionsgennemføringer og steder, hvor det 
ellers er svært at montere bly fra ruller.

Bly i granulat

Bly i granulat produceres lige fra nær-
mest fint pulver til små kugler på flere 
millimeter i diameter. Kan anvendes sup-
plementært til blyuld, hvor der er mindre 
plads eller det vil være svært at montere 
blyuld.

Bly i specialprofiler og -emner

Der findes en hel række af specialprofi-
ler, men her skal kun nævnes nogle få, 
nemlig:
Diverse vinkel og hjørneprofiler
Sluser til el kontakter
Containere til radioaktive isotoper eller 
radioaktive kilder
Hvis man har særlige behov for andre 
designs end de umiddelbart udbudte, er 
blyværk meget åbne overfor at produ-
cere det ønskede.

En sådan løsning har vi fundet sam-
men med blyværk til firmaet InnospeX-
ion ApS, der blandt andet producerer 
røntgenbokse til kvalitetskontrol i den 
farmaceutiske industri. Hjørnerne er li-

3.Specialprofil i bly til el installation

4.Specialprofil i bly på tegne-
brættet til sikring af overlap i 
hjørner mellem dør- og vindues-
karme og vægge

gesom ved montage af døre og vinduer 
i røntgenrum sværest at stråleafskærme.

Blyværket har derfor lavet et værktøj 
til ekstrudering af en trekantprofil i bly, se 
på billede 2. af profiler og blyuld. Denne 
profil monteres i hjørner mellem to mod 
hinanden stødende bly plader i en vin-
kel på 90o. Den retvinklede profil måler 
8mm på de to af siderne, hvilket sikrer 
behørigt overlap i hjørnet. Det er også 
nok til at klare mindre afvigelser på tole-
rancer i sammenføjningen af bly stadig 
uden at fylde for meget. Vinkelprofilen 
ved siden af på billedet benyttes også til 
sikring af overlap ved todimensionelle 
hjørner.

Flere projektledere indenfor bygge-
riet og producenter af strålebeskyttende 
døre, vinduer og skabe har givet udtryk 
for et ønske om at kunne finde en løsning 
på sikring af overlap mellem bly i karme 
og strålebeskyttende materialer (f.eks. 
bly) i vægge – specielt i hjørnerne.

Ovenfor en tegning af det blyhjørne, 
som er på tegnebrættet hos blyværk. 
Vi er samtidig ved at undersøge om 
der er tilstrækkelig interesse til at sætte 
hjørnet i produktion. Hjørner er meget 
svære at få stråleafskærmet, da det ikke 
kan lade sig gøre at folde bly i 3 dimen-
sioner uden at klippe i blyet, – derfor et 
trykstøbt emne, der er homogent i alle 
retninger.

Det foreløbige emne måler/vejer:
–  Bly tykkelse: 3mm
–  Sider, der vender ind i væg og ligger 

mod blyet i væggen: 50mm bredt
–  Sider, der dækker i vindueshul ud mod 

kant af væggen (på samme side som 
bly i den omsluttende karm): 70mm 
dybt

–  Vægt 0,83kg/stk.

Bly i prismeprofiler (chevrons)

Disse profiler anvendes ved PET scanner 
installationer, ved installationer, hvor der 
bruges meget energirige isotoper eller 
ved atomare anlæg. Blyværk kan assi-
stere med dimensionering af behov ved 
hver enkelt opgave. Profilerne fås i tyk-
kelser fra 6mm og opefter. Ved tykkelser 
over 25mm bygges ofte flere lag.

5. Prisme profiler (chevrons) under mon-
tering i PET scanner installation. Stålkon-
struktionen med bly profilerne bliver skjult 
bag almindelige gipsvægge i det færdige 
rum. 6. Prismeprofil (chevrons)



HOSPITALSUDSTYR

Nyt 350 m2 stort showroom 
med topteknologi og udstyr 
til hospitalsbranchen
160 branchefolk oplevede spændende ny teknologi, da Danmarks første showroom for avanceret 
hospitalsudstyr blev indviet.

”Nu kan læger, sygeplejersker, medico-
teknikere, rådgivende ingeniører, arki-
tekter og andre beslutningstagere i bran-
chen endelig teste og opleve det nyeste 
udstyr og apparatur på ét sted,” fortæller 
projektchef Kenn Pedersen fra Simonsen 
& Weel på åbningsdagen i august.

Simonsen & Weel står bag det nye 
350 m2 store showroom og uddannelses-
center i Vallensbæk, som inddrager en 
lang række samarbejdspartnere. Her er 
blandt andet opbygget en intensivstue 
udført i rustfrit stål og glas, en komplet 
operationsstue og faciliteter til undervis-
ning og arrangementer for sundheds-
branchen.

”Dette showroom er unikt i Danmark, 
fordi man her kan se det nyeste udstyr i 
brug i realistiske omgivelser. Målet er at 
lokalerne kan bruges til temadage, un-

dervisning og inspiration. Her kan fag-
folk desuden se byggematerialer som fx 
vægpaneler af glas og rustfrit stål, loftpa-
neler i fleksible moduler og indvendige 
døre og vinduer i stål,” forklarer Kenn 
Pedersen, der har designet Simonsen & 
Weels showroom.

Præsentation af ny, avanceret 
teknologi

Åbningsdagen bød på præsentation af 
flere nyheder blandt andet nye opera-
tionslamper fra Trumpf Medical med 
avanceret LED-teknologi og integrerede 
videokameraløsninger. Gæsterne fik 
også et smugkik på SW-Mindray, som er 
et nyt trådløst, mobilt monitoreringsud-
styr med stationære touchskærme i op til 
19” størrelse.

Et vigtigt tiltag i branchen

Simonsen og Weels showroom vi-
ser desuden indretningsløsninger for 
operationsborde, hospitalssenge, dy-
namiske madrasser, transportstole og 
sengeborde. Patientafskærmning med 
foldeskærme er også en del af show-
roomet, repræsenteret af Henrik Fribo-
Søndergaard fra Silentia, som er blandt 
samarbejdspartnerne.

”Jeg ser det nye showroom som et vig-
tigt tiltag i branchen. For Silentia er det 
oplagt, at være repræsenteret her og vise 
vores foldeskærmes funktionalitet i de 
helt rigtige omgivelser. Vi kommer til at 
bruge lokalerne aktivt overfor vores kun-
der. Det fungerer bedre end en mock-

Silentia er blandt showroom-samarbejds-
partnerne. Her demonstrerer Henrik Fribo-
Søndergaard løsninger til patientafskærm-
ning.

Kenn Pedersen, Simonsen & Weel, præsenterer søjler til intensivafdelinger – en modulop-
bygget løsning med høj bæreevne og alle kabler, slanger m.v. indbygget i søjlen.
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up, fordi alt udstyr er i fuld funktion,” 
siger Henrik Fribo-Søndergaard.

Oplev mulighederne i det rette 
lys

En anden samarbejdspartner, der også 
kommer til at bruge det nye showroom 
aktivt, er Chromaviso, som leverer ergo-
nomiske lyskoncepter til sundhedssekto-
ren.

”Vi glæder os til at invitere sygeple-
jersker, læger, medikoteknikere og an-
dre branchefolk indenfor i vores nye 

showroom. Her kan de opleve effekten 
af Ergonomisk Lys til operationsstuer og 
fornemme, hvordan Ergonomisk Lys til 
døgnfunktioner skaber øget trivsel for 
både personale og patienter,” forklarer 
Claus Puggaard, salgsdirektør hos Chro-
maviso.

Der var stor interesse fra de frem-
mødte gæster, som i løbet af dagen 
kunne vælge mellem 15-minutters pro-
duktdemonstrationer af bl.a. ALVO væg-
systemer, Truport søjler, UNICDOC do-
kumentationssystem og LINET Multicare 
seng.

FAKTA

Simonsen & Weels showroom på 
Vejlegårdsvej 55 i Vallensbæk er det 
første i Danmark, som viser det 
nyeste hospitalsudstyr til anæstesi, 
intensiv, skadestuer og robotstuer. 
Her er repræsenteret produkter 
fra Simonsen & Weel, Allen Me-
dical, ALVO Medical, Chromaviso, 
ESWELL, LINET, Mindray, Trumpf 
Medical, UNICDOC og Silentia.

Riegens Multi Medico LED

Multi Medico LED fra Riegens er kende-
tegnet ved alsidigheden og fleksibilite-
ten. Armaturet har flere forskellige ud-
tryk, og der kan nemt skiftes mellem de 
forskellige fronter. Hvis et rum ændrer 

funktion, kan der skiftes front, så udtryk-
ket skifter fra sengestue (front A Illusion) 
til undersøgelse (front B DiLED Frame 
Prisme). Derudover kan LED-boardet 
udskiftet uden brug af værktøj og uden 

at fjerne armaturet fra loftet, hvilket be-
tyder minimal vedligehold for driftsafde-
lingen.

www.riegens.dk

Front A. Illusion Front B. DiLED Frame Prism



BELYSNING

Har du rigtigt lys på din 
arbejdsopgave?
Arbejdsopgaverne, brugergrupperne og 
patienter og besøgende på sundheds-
sektorens mange hospitaler og institu-
tioner er mangfoldige. Det stiller krav til 
indretningen af arbejdspladser på kon-
torer og skranker, i biblioteker, under-
søgelsesrum, på sengestuer, patientho-
teller og hospicer – ja, alle steder, hvor 
den almene belysning ikke sikrer det 
mere specifikke lys på et objekt eller en 
arbejdsopgave.

Er lyset tilstrækkeligt? Er det godt for-
delt på arbejdsfladen? Blænder det? Er 
der reflekser? Er det fleksibelt? Det er af 
største vigtighed for de fleste, at netop 
arbejdslyset er i orden. 

Lyssætningen består af to hoved-
dele. Den bygningsbestemte, almene 
grundbelysning og selve arbejdsplads-
belysningen. Mange arbejdspladser er 
placeret i lokaler, hvor den almene be-
lysning ikke tager højde for den enkelte 
arbejdsplads, hvorfor behovet for mere 
individuel belysning opstår. Her er bord-
lamper – arbejdslamper – oftest den 
eneste løsning.

En god løsning af disse forhold kan 
tilvejebringes med NJP Table, som er en 
ny arbejdslampe, der kombinerer det 
enkle design med nyeste LED teknologi. 
Energirigtig med lille effekt 10W LED, i 
farvetemperatur 2700K eller 3000K, ly-
ser omgående uden opvarmningstid, to 

faste lysstyrker, afbryder på bagside af 
skærm, timerfunktion til automatisk sluk-
ning. Samtidig optimale varmeforhold og 
let at rengøre.

Let betjening, stor arbejdsradius, let 
og trinløs indstilling af skærm, ingen 
blænding. Bred lysfordeling gennem en 
opal akrylskærm sikrer et blødt og jævnt 
lys i arbejdsområdet.

Lampen fås med bordfod, med bordk-
lemme eller pind i bordplade.

Lys er afgørende for vores generelle 
velvære, og godt arbejdslys er med til 
at øge tilfredsheden og effektiviteten 
i vores arbejde. Den kendsgerning, at 
NJP Table også sikrer æstetisk nydelse, 
bidrager ganske enkelt til større arbejds-
glæde.

www.louispolusen.com
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Kundetilpasset dørautomatik
TORMAX Danmark A/S har hermed for-
nøjelsen at præsentere vores nye lette 
skydedørsautomatik TORMAX 2101, 
samt to helt nye svingdørsautomatikker 
TORMAX 1102 og TORMAX 1201.

Fælles for alle tre automatikker er, at 
design og funktion er i højsæde. De er 
alle særdeles stabile og lydsvage maski-
ner, der er modulopbyggede og derved 
har brugerens individualitet og behov i 
fokus.

Maskinerne, der alle opfylder gæl-
dende normer og standarder, er blandt 
andet ideelle til montering i hygiejne-
følsomme områder på landets kom-
mende super-syghuse og hospitaler, ek-
sempelvis på operations- og toiletdøre, 
da de kan tilsluttes berøringsfri aktive-
ring. Yderligere har de alle Push & Go-
funktion, hvor døren åbnes ved manuel 
påvirkning, og derefter genlukkes auto-
matisk.

Skydedørsautomatik  
TORMAX 2101

Den nye TORMAX 2101-skydedør er 
en fiks lille sag, der med sin lave maskin-
højde på kun 100 mm kan anvendes ved 
næsten alle ny- og ombygninger. Auto-
matikken anvendes til lette indvendige 
døre (< 70 kg. pr. dørfløj) med moderat 
persontrafik, og er let at installere med 
Plug & Play. Skydedøren er meget bru-
gervenlig, og kan leveres med enten tre 
eller seks driftsformer.

Afhængigt af dørens udførelse, kan 
en gennemgangsbredde på op til 2900 
mm opnås. Dørens holde-åben-tid samt 
åbne- og lukkehastighed kan tilpasses 
individuelle behov.

Svingdørsautomatik  
TORMAX 1102

TORMAX 1102 har med en højde på 
kun 85 mm et smalt design, og er ideel 
til indvendige døre op til 1200 mm eller 
125 kg. Automatikken er nem at betjene 
og leveres som standard med tre drifts-
former. Det modulopbyggede design 
giver flere tilpasningsmuligheder, såsom 
envejstrafik.

Maskinen er udført i anodiseret alumi-
nium, og kan benyttes til enten enkelt- 
eller dobbeltdøre. 

Svingdørsautomatik  
TORMAX 1201

Med en højde på kun 85 mm er TOR-
MAX 1201 en lille men stadig kraftfuld 
maskine for døre op til 1400 mm eller 

250 kg. Automatikken kan anvendes 
både til indvendige og udvendige døre – 
og ligesom lillebroren TORMAX 1102, er 
denne også modulopbygget med fokus 
på tilpasning til individuelle behov. Betje-
ningen sker let med tre driftsformer som 
standard.

Også denne er diskret udført i anodi-
seret aluminium, og kan benyttes til en-
kelt- eller dobbeltdøre, alt efter behov.

TORMAX kan yderligere levere 2-3- 
eller 4-vinget karruseldøre samt skyde-
dørspartier med både dørfløje og side-
partier efter individuelle mål og ønsker, 
for en komplet dørløsning til jeres næste 
projekt.

TORMAX Danmark A/S, der i år kan 
fejre 40 års jubilæum, har omkring 100 
ansatte, hvoraf de 40 er servicetekni-
kere, der dagligt beskæftiger sig med 
installation og servicering af firmaets 
mange produkter. Produktionen af kar-
rusel- og skydedørspartier foregår på 
den moderne fabrik i Give, hvilket bl.a. 
er med til at sikre fleksible og kortere le-
veringstider til slutbrugerne.

Kontakt vores erfarne konsulenter for yderligere info eller hjælp til projektering.

TORMAX Danmark A/S

Jylland
Hjortsvangen 36
7323 Give
Tlf. 75 73 90 66

Sjælland & Øerne
Vangeleddet 45-47
2670 Greve
Tlf. 43 90 90 66

info@tormax.dk
www.tormax.dk



Høj hygiejne skaber tryghed  
og sikrer borgerne mod smitte 
Legionella bekæmpes effektivt og sikkert med 
desinfektion:
•	  Oxiperm Pro fjerner bak terier og andre 

mikroorganismer i det varme brugsvand
•	 Anlægget er kompakt og nemt at betjene
•	 Påvirker ikke vandets smag og lugtKrüger Aquacare leverer produkter, løs-

ninger og service til vand be handling, 
rensning og legionella bekæmpelse
•	Syn af varmtvands-systemer
•	UV-anlæg
•	Kemisk desinfektion
•	Rens og afsyring

handling, 
bekæmpelse

Syn af varmtvands-systemer

www.aquacare.dk
Tlf. 43 45 16 76
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Garanti mange år efter
I 15 år har SIMEON leveret fuldt udstyret 
og fremtidssikrede produkter til anven-
delse af operations- og undersøgelses-
lys. Med det specialiserede design og 
unikke refl ektorteknologi er det inno-
vative belysningsløsninger, som sikrer 
de allerbedste lysforhold og samtidig 
opfylder alle de nødvendige hygiejniske 
og funktionelle krav som stilles af det ki-
rurgiske personale. SIMEON udviklings-
arbejde af operations lys, er drevet af at 
opsøge nye horisonter inden for medi-
cinsk teknologi. Der er tre grundsten til 
SIMEON’s fantastiske LED-løsninger:
1.  Den patenterede refl ektorteknologi,
2.  Det unikke trekantet design
3.  Anvendelsen af den nyeste LED-tek-

nologi.

SIMEON produkter er ”Made in Ger-
many” og er produceret af certifi cerede 
produktionsprocesser ved hjælp af lø-

bende kvalitetssikring. Genbestilling, 
eftermontering og service er selvfølgelig 
garanteret i mange år efter købet, Det er 
grunden til, over hele verden, at hospi-
taler og kirurger stoler på produkter fra 
SIMEON.

SIMEON har produceret LED-lys 
med den patenterede refl ektor tekno-
logi og det unikke design siden 2005. I 
2008 vandt Simeon Innovation Prize fra 
L-Bank i staten Baden-Wüttemberg. På 
mindre end 10 år er SIMEON vokset til 
at blive en af verdens førende producen-
ter af operationslys med LED. Simeon´s 
store fl eksibilitet og styrker i teknisk in-
novation, hvilket også er demonstreret af 
patentporteføljen.

Samarbejde

SIMEON bruger materialer af høj kvalitet 
og sammen med innovative ideer udvik-

les funktionelt modne og markedsorien-
terede produkter.

Fra SIMEON begynder produktionen, 
gøres der det yderste for at sikre, at alt er 
et perfekt match for målet med produk-
tet. Innovation er kun en fordel, hvis den 
er til gavn for kunden, og hvis den kan 
fremstilles som et kvalitets serie produkt, 
der passer til markedsbetingelser.

Der udvikles nye projekter med enga-
gerede team af medarbejdere, og med 
hospitaler, specialister og universiteter. 
Man samarbejder med partnere fra in-
dustrien og videnskaben for at realisere 
innovative teknologiske løsninger og ap-
plikationer.

Systemløsninger fra SIMEON tilbyder 
maksimal fl eksibilitet for planlæggere, 
den største forsyningssikkerhed for ope-
rationer og intensiv pleje.

Et eksempel på, hvordan dette op-
nås, er det revolutionerende bærearm 
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Konventionelt ur-anlæg
Eltime deltager igen i år som udstiller 
ved FSDA’s årsmøde. Som tidligere år 
har Eltime fokus på tid, tidsangivelse og 
synkronisering. I år vil der være specielt 
fokus på synkronisering af tiden i IT net-
værket, og hvordan dette kan kombine-
res med et konventionelt ur-anlæg.

Eltime har i dag mulighed for at levere 
synkronisering til alle former for IT net-
værk og dermed synkronisere netværk 
og ur-anlæg fra samme tidskilde. Dertil 
kommer mange kombinationer og mu-
ligheder for at koble sit eksisterende ur-
anlæg på sit netværk.

Der kan etableres lokale ur-anlæg, 
hvor tiden ”tages ud af netværket” via 
InterFace og danner et lokalt dæknings 
område for et trådløst ur-anlæg, synkro-
niseret via tiden i netværket.

Ligeledes er det muligt, via InterFace, 
at danne et lokalt fortrådet ur-anlæg. I 
stedet for de kendte hovedure med for-
trådning mellem ure og hovedur, kan for-
trådningen nu ske, blot mellem netværk 
og InterFace.

Der er rigtig mange muligheder, og 
den ene løsning er ikke bedre end den 
anden, men vil komme an på behov og 
setup på det enkelte hospital/afdeling.

Det vil også være muligt at se et bredt 

udsnit af forskellige typer ure, specielt til 
hospitals brug. Det vil derfor glæde os, 
at se dig på vores udstillings stand, hvor 

vi kan få en snak om netop din opgave 
med tid, tidsangivelse og synkronisering 
af tid på netop dit hospital.

system, som kan omdannes til den øn-
skede kombination selv efter installation. 
Ligeledes tilbydes der en bred vifte af 
ekstraudstyr og kombinations mulighe-
der.

Gode ideer kræver fremragende gen-
nemførelse. Fremragende gennemfø-
relse kræver perfekt håndværk. Perfekt 
håndværk kræver præcis viden om de 
anvendte materialer.

For at sikre at dette samspil fungerer 
gnidningsløst fra fremstilling til færdigt 
produkt, kræves der en høj fleksibilitet, 
fladt hierarki, og veluddannet tekniske 
personale sammen med banebrydende 
produktionsteknologier. Så kan der 
fremstille komponenter og produkter, 
som er en perfekt pasform til.

Kunderne over hele verden bliver 
mere og mere kvalitetsbevidste, og deres 
tekniske krav bliver også strengere, giver 
stigende efterspørgsel efter SIMEON 
fremragende medicinske teknologiske 

løsninger. For at sikre, at man kan imøde-
komme denne efterspørgsel på tværs af 
en bred vifte af forskellige markeder, har 

SIMEON etableret et internationalt net-
værk af yderst kompetente distributører.
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Bækkenvaskere er bedre 
end engangsudstyret
Hospitaler overvejer at sløjfe skyllerummene, men bækkenvaskere er langt billigere, mere fleksible, sikre og 
miljøvenlige end engangsudstyr, fastslår undersøgelser fra Syddansk Universitet.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Mens sygehusene seriøst overvejer helt 
at droppe deres skyllerum og satse på 
engangsbækkener, undrer det den fyn-
ske producent KEN A/S, at hospitalerne 
ignorerer de store millionbesparelser, 
de kan opnå ved at bevare skyllerum og 
bækkenvaskerne.

KEN henviser til, at en nylig offentlig-
gjort 2. udgave af rapporten ”Engangs-
produkter som alternativ til stålbækken 
og plasturinkolbe”, konkluderer, at det 
meget hurtigt bliver dyrt at bruge en-
gangsbækkener på patientafdelingerne.

Rapporten er udarbejdet af Center 
for Anvendt Sundhedstjenesteforskning 
under Syddansk Universitet (SDU) og 
har fokus på hospitalernes anvendelse af 
stålbækkener og urinkolber sammenlig-
net med engangsprodukter.

Rapportens økonomiske beregninger 
viser, at allerede når der er behov for 
mere end to bækkener eller urinkolber 
på patientafdelingerne dagligt, giver stål-
bækkener, plasturinkolber og en energi-

venlig bækkenvasker en besparelse på 
ca. 20 pct. sammenlignet med udgif-
terne til engangsprodukter.

For et mellemstort sygehus kan en-
gangsbækkener og -kolber resultere i 
meromkostninger på 2-4 mio. kroner år-
ligt. Over en 15-årig periode, medfører 
det meromkostninger på op mod 30-40 
mio. kroner, viser beregningerne fra 
SDU’s reviderede analyse, påpeger virk-
somheden.

Ultrakort tilbagebetalingstid

Allerede et par år efter at man har inve-
steret i en maskine, er det ganske enkelt 
langt den billigste løsning, fastslår Area 
Sales Manager og produktspecialist 
Brian Mølmer Pedersen fra KEN, der nu 
går i offensiven for at sikre, at regionerne 
og hospitalsledelserne tager beslutnin-
gerne baseret på det rigtige grundlag.

Tendensen de seneste 2-3 år er, at 
engangsudstyret fylder mere i hospita-
lernes hverdag. Stadigt flere sygehuse 
planlægger at bruge engangsudstyr for 
at sløjfe deres skyllerum og enkelte har 
allerede droppet dem, påpeger han.

Flere hospitaler har også efter tests 
konkluderet, at engangsudstyret er frem-
tiden, men konklusionerne er draget på 
baggrund af forhastede vurderinger, me-
ner KEN og henviser til, at SDUs rapport 
uomtvisteligt viser, at engangsartikler er 
dyrest, når en afdeling bruger bækkener 
flere gange om dagen.

Rapporten konkluderer ligeledes, at 
der kan være hygiejniske problemer og 
at tidsbesparelsen for personalet med 
engangsudstyr er lig nul, fremhæver 
Brian M. Pedersen:

– Såfremt sygehusene ønsker at få 
lavet nogle økonomiske kapacitets- og 
konsekvensberegninger, står vi altid 
til rådighed. Vi kan med rapporten og 
vore meget lave driftstal vise, at man kan 
spare mange tusinde og i nogle tilfælde 

millioner kroner over en 10 årig driftspe-
riode.

Derudover så holder KENs maskiner 
op til 15-20 år og vi har stadig maskiner 
som drifter efter 35 år, siger Brian Møl-
mer Pedersen.

Mindre miljøpåvirkning ved 
bækkenvaskere

– En ny revideret 2015 rapport fra SDU 
(Sørensen og Wenzel, 2011), der analy-
serer en livscyklusvurdering på brugen 
af forskellige bækkentyper, indeholder 
en sammenligning af engangsbækkener 
af polyethylen og støbepap med fler-
gangsbækkener af rustfrit stål og poly-
ethylen, siger han.

– Rapporten konkluderer, at afdelin-
ger med miljøvenlige bækkenvaskere fra 
KEN, ved at skifte til engangsbækkener 
risikerer at øge deres bidrag til den glo-
bale opvarmning (drivhuseffekten) med 
10 og 50 pct. afhængigt af maskinstør-
relse og kønsfordelingen på afdelingen.

Forundersøgelser og analyser peger i 
retning af, at flergangsprodukter er den 
mest økonomiske, hygiejniske og miljø-
mæssigt optimale løsning. Derfor undrer 
det os at hospitalerne stadig vurderer 
brugen af engangsprodukter.

Vort mål er, at informere om, at vi er 
her og at vi kan stå fuldstændig på mål 
for vore produkter i forhold til engangs-
udstyr både økonomisk og miljømæs-
sigt, og det ligger os meget på sinde at 
fremtidens sygehuse beslutter sig for 
det mest optimale valg af løsning med 
fokus på økonomi, hygiejne- og driftsik-
kerhed.

Såfremt der er behov for et begræn-
set antal bækkener/kolber pr. dag, til-
byder engangsprodukterne et fornuftigt 
alternativ til genbrugsprodukter, men 
samfundsøkonomisk bør hospitalerne 
vurdere deres behov meget nøje, siger 
Brian M. Pedersen.
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EnwaMatic ® ®

Energisparende vandbehandling i
lukkede kredsløb til varme- og kølesystemer

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

... uden brug af miljøbelastende kemi.

Tele :  4576 7628

Mail : email@bin-x.com

Web: www.bin-x.com

BIN-X - DGT ApS

Møllevej 9, K.1

2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

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

WATER TREATMENT
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Mange års maskinerfaring

Producentens mest energivenlige bæk-
kenvasker KEN BWD 733-Ecoline er den 
Brian M. Pedersen tager udgangspunkt i, 
men KEN har 4 Ecoline bækkenvaskere, 
der sælger i stor stil på verdensplan. KEN 
BWD 733 har en lillebror KEN BWD 731 
til små plejehjem og ambulatorier.

KEN har designudgaven KEN BWD 
736, som funktionelt fungerer som en 
normal stor bækkenvasker, men med 

et meget lille footprint. KEN BWD 738, 
med sin unikke udformning kan monte-
res i en væg så ren og uren zone i skyl-
lerum adskilles.

KEN solgte de første bækkenvaskere 
i 1979 og skifter løbende maskiner der 
er 35 år gamle. Det er kvalitet der kører 
i mange år. 15-20 års levetid er et kon-
servativt bud, vurderer Brian M. Peder-
sen. Prisen på 50-70.000 kr. afhænger af 
størrelse og kapacitet og den er inklusiv 
montering.

Når danske hospitaler vælger en-
gangsudstyr skyldes det, at de mener 
det nedsætter risikoen for krydskonta-
mination at skille sig af med bækkenerne 
straks, men der er ikke helt styr på trans-
porten og udstyret kan blive utæt, så 
indholdet flyder ud og bliver en smitte-
kilde på transportvejen til forbrændings-
anlæggene, fastslår Brian M. Pedersen 
med sin erfaring og baggrund som syge-
plejerske.

Filtre til alle behov
Vi har filte i alle størrelser, og til alle formål. Cylindriske, koniske, 
og plane filtre, special-filtre, samt standard-filtre. Vi dækker alle 
filtreringsprocesser. I produktprogrammet til ventilation har vi 
bl.a. planfiltre/filtermåtter-filterklasse G2-G4, planefiltre – filter-
klasse G4-F7, posefiltre/konvolutfiltre – filterklasse G3-F9, kom-
paktfiltre – filterklasse F5-F10, absolut – og mikrofiltre (HEPA) – 
filterklasse H11-H14. Finfiltre F5-F7 bruges både til indblæsning 
og udsugning, hvor der stilles større krav til luftrenhed – også til 
beskyttelse af materiel. Anvendelsesmuligheder er mangfoldige. 
F8-F9 er højeste filterklasse for denne type filtre. 

www.filtertek.dk 



Cradle to Cradle 
tekstilkanaler til 
ventilation

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

TM
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Højkapacitets opvaske dekontaminatorer 
til Region Hovedstadens to kommende 
sterilcentraler
Steelco S.p.A. har, i samarbejde med 
A/S Electro-Service, indgået aftale med 
Region Hovedstaden omkring levering 
af 5 stk. TW 3000/4 multikammer op-
vaskedekontaminatorer med tilhørende 
centralt placeret sæbedoseringssystem 
til hver af de to kommende sterilcentra-
ler på hhv. Rigshospitalet og Herlev ho-
spital.

TW 3000 
Opvaskedekontaminator

•	Høj kapacitet
•	Automatisk ind- og udlastning
•	 Integration til sporbarhedsystem
•	Ultralydsfunktion indbygget
•	Turbo tørresystem

Steelco, der er en af verden førende og 
største producenter af vaskeløsninger til 
hospitals- og pharma-markederne world 
wide, har med fokus på øgede behov for 
højeffektive vaskesystemer med et kon-
tinuerligt højt output udviklet det unikke 

Steelco TW 3000/4 Tunnel vaskesystem. 
Desuden er vaskesystemet optimeret 
i forhold til krav og ønsker til omkost-
ningsreducering af forbruget af vand, el 
og detergent og i forhold til optimering 
af den generelle drift og servicering.

Steelco TW 3000/4 modellen består 
af 4 kamre, hvor der i hvert kammer fore-
tages en bestemt proces; 1. forvask, 2. 
ultralydsrensning, 3. hovedvask, skyl, 
desinfektion og 4. tørring.

Med Steelco TW 3000/4 opnås en 
vaskekapacitet på 72 1/1 DIN kurve pr. 
time.

Steelco TW 3000/4 betjenes via farve 
touch skærm med logisk og brugervenlig 
opbygning af skærmen. Alle funktioner 
sker fuldautomatisk via Steelcotronic 
Control System efter automatisk rack-
genkendelse.

Med valget af Steelco TW 3000/4 va-
skeløsning til sterilcentralen opnår man, 
udover et meget højt output, også en 
signifi kant driftsomkostningsreduktion 
ligesom man pladsoptimere de fysiske 
forhold på sterilcentraler, og hvor et for-
bedret arbejdsmiljø med mindre støj og 
udledning af varme til rummet, samtidig 
er en afl edt gevinst.

Til alle Steelco’ produkter, herunder 
det nye TW 3000/4, kan der kobles op 
til sporbarheds- og dokumentationssty-
ringssystemet Steelco Data, eller til ste-
rilcentralens eksisterende system.

Besøg A/S Electro-Service’ stand på 
FSTA Årskonference for yderligere infor-
mation om Steelco’s produktprogram.
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Nyt gulvsystem
… der sparer tid og penge
AF PALLE SUNDDAL

nora® gummigulve præsenterer netop i 
disse dage en nyhed indenfor gulve, en 
nyhed der kan være en hjælp indenfor 
flere områder, både i forbindelse med 
nybyggeri og ved renoveringer.

Gulvsystemet bliver præsenteret som: 
nora nTx, den nye generation af gulvsy-
stemer, og er et nyudviklet gulvsystem 
med en selvklæbende bagside.

Den selvklæbende bagside giver flere 
fordele i forhold til et gulv med en almin-
delig bagside og lim.

Først og fremmest kan monteringen 
af gulvet gøres færdigt hurtigere, da der 
ikke er ventetid på at limen skal tørre og 
hærde, og gulvet kan tages i brug umid-
delbart efter det er monteret.

Det betyder et minimalt drifts stop, og 
da driftsstop er et stort problem for de 
fleste hospitaler, vil nora nTx være en 
stor hjælp.

nora®gummigulve anbefaler en mon-
tering uden at samlingerne svejses sam-
men, men skæres tæt så gulvet fremstår 
uden synlige samlinger, det er både 

æstetisk og rengøringsmæssigt en bedre 
løsning. Hvis der er skærpede hygiejne-
krav, i det rum hvor gulvene skal monte-
res, skal samlingerne svejses sammen, 
og dette kan gøres umiddelbart efter 
lægningen igen uden ventetider.

En anden fordel er at nora nTx gulve 
kan monteres direkte på eksisterende 
gulve (hvis de er intakte og vedhæftnin-
gen er i orden). Eksisterende gulve kan 
være: PVC – linoleum – epoxy – terrazzo 
– metal -og trægulve. Det vil forkorte 
monteringstiden væsentligt og spare 
penge på afmonteringer og genopret-
ninger.

Nyt gulv på en sengestue kan monte-
res med et driftsstop på ca. 6 timer.

nora nTx gulve kan også monteres på 
undergulve med et meget højt fugtind-
hold. Det betyder at den risiko der altid 
er ved montering af gulve på et under-
gulv med høj fugt er væk.

Besparelsen i tid og penge kan her 
være stor, da nora nTx kan monteres 
direkte på undergulve der tidligere kræ-
vede en epoxy dampspærre.

nora nTx leveres som noraplan bane-
vare og i de fleste eksisterende kvaliteter.

nora nTx har de samme indbyggede 
kvaliteter og fordele som ”normale” 
nora® gummigulve, d.v.s. at: 

Overfladerne ikke er coatede og der-
ved billige og sikre i drift, fordi der ikke 
skal gøres noget i hele driftsperioden for 
at de fungerer optimalt. De kan vaskes 
med kun rent vand og diamondpads, 
(med en gulvvaskemaskine) med et 
bedre resultat end med sæbe og med en 
reduktion af bakterier i overfladen på op 
til 80%. Manuel vask med en mikrofiber 
moppe kræver et neutralt og miljø god-
kendt vaskemiddel.

nora® gummigulve er de sundeste 
gulve at opholde sig på, med de laveste 
emissioner af VOC’er på markedet, en 
egenskab der er med til at reducerer ho-
vedpine og generel utilpashed.

nora® gummigulve har en stor og ved-
varende resistens imod pletter, desinfek-
tionsmidler (alkohol- og klor baserede), 
blod, jod, urin og kemikalier.

nora® gummigulve medvirker positivt 
til et godt fysisk arbejdsmiljø, med en 
lav rullemodstand ved flytning af senge 
og andet rullende materiel, gulvenes 
indbyggede elasticitet er skånsom for 
muskler og led ved lange dage på gulvet, 
de har høj trinstøjsdæmpning, og en lav 
moppefriktion gør at gulvene er skån-
somme for led og muskler når de vaskes.

nora® gummigulve har stor erfaring 
med gulve til hospitaler, og kan levere 
gulve tilpasset de forskellige funktions-
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krav der kan være til gulve i forskellige 
brugsområder.

En anden nyhed er en videre udvik-
ling af tactile gulve, så de individuelt kan 
tilpasses til de øvrige gulves farver og 
mønstre.

Mail: info-dk@nora.com
www.nora.com/dk

Du kan finde mere 
information og detaljer om 

fordelene ved nora nTx 
gulvsystem på

www.nTx.nora.com

Hygiejnisk fancoil  
uden træk
Et nyt design på en loftmonteret fancoil-kassette fra DencoHappel (tidl. GEA) skaber hygiejnisk og effektiv 
temperaturregulering uden træk. Importøren af det nyudviklede produkt, CS Klimateknik, nævner at den 
nye kassette er som skabt til hospitaler. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Hospitaler stiller meget store krav 
til ventilationssystemet. Det skal både 
kunne opvarme og køle effektivt og 
skabe et behagelig indeklimaklima for 
personale og patienter, der ofte ophol-
der sig i samme lokale i adskillige timer. 
Samtidigt stilles der store krav til hygi-
ejne og forskellige krav til de enkelte 
lokalers temperatur og luftkvalitet, siger 
administrerende direktør for CS Klima-
teknik, Carsten Schjoldager.

En speciel udformning af fanebladene 
og de dyser, som fordeler udblæsnings-

luften, sørger for en stille cirkulær luft-
bevægelse fra de fancoil-loftskassetter, 
som DencoHappel (GEA) kalder HY-kas-
sette Geko med SWIRL®. Swirl betyder 
hvirvel, og hvirvelbevægelsen betyder 
dels, at trækgener undgås, dels at tem-
peraturen fordeles mere jævnt i lokalet.

På varme sommerdage eller i lokaler, 
hvor der er opstillet meget varmeafgi-
vende udstyr, arbejder ventilationssyste-
met på højtryk. I de tilfælde hvor ventila-
tionssystemet ikke kan følge med træder 
fancoils til med recirkulation for at af-
hjælpe det forøgede kølebehov. Med de 
traditionelle 4-vejs udblæsnings-lamel-
ler, vil der visse steder i lokalet ofte være 
alt for varmt, mens det trækker kraftigt 

andre steder. Og er du rigtig uheldig 
er din seng eller arbejdsplads placeret, 
så den ene side af kroppen er varm og 
den anden side får træk – ikke de bed-
ste betingelser for syge mennesker eller 
personer, der skal opholde sig længe et 
sådant sted. 

Nemt, hygiejnisk og 
energibesparende

Et ventilationsanlæg fra CS Klimateknik 
er sammensat af førsteklasses kompo-
nenter, så de hospitaler og rådgivere, 
som samarbejder med virksomheden, 
der har mere end 30 års erfaring med 
ventilations- og klimaanlæg, får et multi-
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VENTILATION

Kinderæg med en halv snes umiddelbare 
fordele.

Ud over, at den specielle SWIRL®-
enhed skaber det mest komfortable in-
deklima, så er enheden også fremstillet 
af materialer med glatte overflader uden 
små porer. Det betyder let og effektiv 
rengøring og maksimal hygiejne. Et luft-
behandlingssystem fra DencoHappel 
(GEA) indeholder også EC-ventilatorer 
fra ebm-pabst, der bruger op til 75 pro-
cent mindre energi end traditionelle 
ventilatorer. Energibesparelsen opnås 
ikke bare, når ventilatorerne kører med 
maksimal kraft, men allerede ved lav 
belastning. Det skyldes blandt andet 

de specielle Green Tech-motorer, som 
tilpasser hastigheden efter behovet for 
temperaturregulering og er opbygget af 
lette, men stærke og rengøringsvenlige 
materialer.

Suppleret med GEA Matrix kontrol 
system får du en temperaturstyring, der 
reagerer lynhurtigt på temperaturæn-
dringer i rummet. Enheden er let at be-
tjene, og softwaren gør, at det er nemt 
at trække driftsanalyser, energiberegnin-
ger m.m. ud. Det er muligt at indbygge 
fx hurtig nedkøling af rum, før de tages 
i brug, og flere andre funktioner som fx 
dynamisk luftcirkulation.

Kvalitet i hele kæden

– Vores holdning er, at en ventilations-
løsning aldrig er bedre en den enkelte 
komponent, og det gælder, hvad enten 
vi leverer enkeltdele som varmeventila-
torer, fancoils, køleaggregater m.v. eller 
totalløsninger med komplette centrale 
anlæg til luftbehandling, der skal skabe 
og opretholde en nøje defineret luftkva-
litet. Og vores erfaring med at rådgive 
ingeniører, arkitekter, entreprenører, 
grossister eller bygherrer betyder mindst 
lige så meget, som de produkter, vi for-
handler, påpeger Carsten Schjoldager.

Kvalitetskravene betyder også, at alle 
produkter er certificerede efter de til-
gængelige – som regel tyske – standar-
der for hygiejne, energieffektivitet mv. 
Eksempelvis er HY-kassetterne energi-
certificerede efter Eurovent-certifikati-
onens normer, ligesom de opfylder en 
række specifikke krav til hygiejnisk de-
sign og hydronisk regulering, der skal til 
for at opnå det ønskede indeklima ved 
så lavt energiforbrug som muligt. ’HY’ 
står i øvrigt for netop disse to egenska-
ber.

CS Klimateknik har i seks år forhandlet 
produkter fra GEA Air Treatment, men 
denne del i GEA koncernen blev i slut-
ningen af 2014 solgt til Triton Partners, 
og den lufttekniske del af koncernen 
skiftede i august i år navn til DencoHap-
pel®. Det ændrer ikke noget på produkt-
navne m.v., og de fremstilles stadig på 
de samme fabrikker.

Simulation af luftflow med en traditionel indblæsningskassette (tv) og en kassette med 
SWIRL® (th). Anlægget er i begge tilfælde sat til at recirkulere 480 m3 luft i timen efter DIN 
EN ISO 7730. Blå er en svag, behagelig luftstrøm, mens de gule og røde områder føles som 
generende træk. Læg mærke til den kraftige nedadgående luftstrøm langs væggene med et 
traditionelt anlæg. Med SWIRL® er luftstrømmen koncentreret midt i rummet, hvor hverken 
personale eller patienter opholder sig i længere tid. Figurerne kan også ses som et udtryk 
for temperaturfordelingen i lokalet. SWIRL® skaber en langt mere homogen temperaturfor-
deling.

Et specielt designet system af udblæsningsdyser på HY-kassetten Geko med SWIRL® sørger for luftforsyning uden træk og med en homo-
gen temperatur i hele rummet. GEA Matrix kontrol system styrer nemt luftforsyningen med de parametre, du vælger. Samtidig får du et 
godt redskab til energieffektivisering og dokumentation.
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 150 år gammelt produkt 
er stadig nr. 1 på hitlisten
Bygherrer, rådgivende og entreprenører i hospitalsverden sværger stadig til linoleum som den foretrukne 
gulvbelægning. En af de største leverandører af gulvbelægninger til sundhedssektoren, Forbo Flooring A/S 
peger på miljøbevidstheden som én af årsagerne til, at materialet fra 1860 stadig er så populært.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– Linoleum er et naturprodukt, der er 
meget lidt belastende for bygningers to-
tale miljøregnskab, og det betyder rigtigt 
meget i dag – ikke mindst i sundheds-
sektoren, fortæller Thomas Kjær, der er 
teknisk chef i Forbo Flooring, som blandt 
andet leverer gulvløsninger til store dele 
af de sygehusbyggerier, der er i gang i 
Danmark.

Linoleum blev opfundet allerede 
i 1860 af en englænder, Frederick E. 
Walton, som faktisk forsøgte at udvikle 
regntøj til fiskere. Blandingen af linolie, 
harpiks, kalk, kork, sten- og træmel på 
groft lærred, som han fik patent på, viste 
sig dog at være bedre til gulve og bord-
plader end til regntøj. Og belægningen 
bliver faktisk mere og mere ’moderne’, 
efterhånden som miljøkravene og miljø-
bevidstheden øges.

– Specielt, hvis man ser på hele livs-
cyklussen og beregner gulvbelægnin-
gens EPD®, scorer linoleum højt, påpe-
ger Thomas Kjær.

EPD (Environmental Product Decla-
ration) er miljødeklarationer baseret på 
ISO-standarder, som tager højde for 
hele produktets livscyklus og ser på, 
hvordan et produkt bidrager til drivhus-
effekt og mange andre miljøfaktorer fra 
produktion til bortskaffelse. Linoleums 
miljøegenskaber betyder fx, at det giver 
et plus i forhold til bæredygtighedscerti-
ficering (DGNB) for et byggeri, hvis der 
er linoleum på gulvene.

Bæredygtighed som vision

Forbo Flooring A/S bidrager til totale 
gulvløsninger i samarbejde med rådgi-
vere og entreprenører. Linoleum bliver 
ofte anbefalet som en væsentlig del af 
gulvbelægningen på både nybyggerier 
og ombygninger inden for hospitals-

væsenet. Og at anbefale et ’gammelt’ 
produkt til moderne supersygehuse fal-
der fint i tråd med koncernens vision. 
Forbo Flooring Systems har en vision om 
at ”blive en global leder i kommercielle 
gulvsystemer ved at skabe bæredygtige 
løsninger for kunderne”.

Når Forbo Flooring fokuserer på bæ-
redygtighed, sker det som en del af en 
bredere politik, som koncernen kalder 
”Committed to the health of one” – altså 
fokus på den enkeltes sundhed. Det be-
tyder, at der også skal tages hensyn til fx 
hygiejne, sundhed, velvære og komfort, 
når Forbo Flooring udvikler sine produk-
ter og serviceydelser.

– Og selvfølgelig er der adskillige an-
dre parametre end bæredygtighed, der 
spiller ind, når vi designer gulvløsninger 
til hospitaler. Men det viser sig, at lino-
leum klarer sig glimrende med en række 
af de egenskaber, der lægges vægt på 
i sundhedssektoren. Linoleum kan tåle 
rengørings- og desinfektionsmidler, 
men det har faktisk også en naturlig 
bakteriostatisk virkning. Det skyldes 
indholdet af træolier med naturlige bak-
teriehæmmende egenskaber, forkla-
rer Thomas Kjær, der tilføjer, at andre 
gulvmaterialer naturligvis også indgår 
i de totalløsninger, som Forbo Flooring 
leverer. 

Pris som et samlet hele

– Der er fx fortsat behov for vinyl til sær-
lige vådrumsområder og for andre be-
lægninger, der opfylder helt specifikke 
krav. Men generelt er der linoleumsløs-
ninger til de fleste steder – også hvor 
der kræves skridsikre og elektrostatiske 
egenskaber. Og selv om linoleum be-
står af de samme hovedkomponenter 
som for 150 år siden, så er det ikke det 
samme, som at der slet ikke er sket en 
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udvikling i de forløbne år, understreger 
Thomas Kjær.

Det er specielt overfladen, der har 
gennemgået en udvikling.

– Vi arbejder tæt sammen med drifts-
selskaber omkring hele samspillet mel-
lem gulvbelægning og rengørings-/
desinfektionsmidler og metoder. Lino-
leumsprodukter er i dag generelt langt 
mere slidstærke og rengøringsvenlige 
end før, siger Thomas Kjær, der som et 
apropos til holdbarheden råder bygher-
rer og rådgivere til at se mere helhedsori-
enteret på prisen, selv om det kan være 
svært at få enderne i et skrabet anlægs-
budget til at mødes. 

– Hvis et produkt er designet, så det 
kan vedligeholdes med mindst mulig 
indsats, og så det holder længst muligt, 
vil en eventuel lidt højere pris jo hurtigt 

være tjent ind igen, påpeger den tekni-
ske chef for Forbo Flooring A/S.

Linoleum har fx også den fordel, at 
det hurtigt kan lægges på. Man behøver 
ikke at lukke en hel afdeling i flere dage, 
mens arbejdet står på og de stoffer, der 
er anvendt, er væk igen. Et linoleums-
gulv kan lægges på i et lokale, som al-
lerede kan tages i brug ca. 48 timer efter 
montering.

Modefarver, nej tak

– Det er også en fordel, at produktet er 
velkendt af såvel driftspersonalet som 

det kliniske personale, der skal opholde 
sig i lokalerne, siger Thomas Kjær, der 
dog også med et smil tilføjer, at sygehu-
sene måske ikke altid skulle gå ad de helt 
så traditionelle veje.

Forbo Flooring har på sin hjemmeside 
en ’produktvælger’, der kan hjælpe byg-
herrer, arkitekter og rådgivende med at 
vælge det helt rigtige af de mere end 300 
forskellige designs og typer af linoleums-
belægning.

– I sundhedsvæsenet er man faktisk 
meget traditionel i sit farvevalg. Det er 
de lyse grå toner, der dominerer. Det 
er der selvfølgelig en hel del grunde til. 
Blandt andet ønsker man de mest prak-
tiske gulve med stor lysrefleksion. Det 
sparer naturligvis både på driften og på 
energien – da man kan vælge lidt min-
dre effekt i belysningen, siger Thomas 
Kjær.

– Den høje kvalitet i de farvepigmen-
ter som Forbo anvender til fremstilling af 
linoleum giver en ekstremt høj lysægt-
hed hvilket betyder langtidsholdbare 
farver uanset nuance, og man skal huske 
på at man også kan få andre farver end 
grå, der reflekterer lyset ganske glim-
rende. Vi ser også en lille udvikling, hvor 
fx varme blå eller grønne farver vinder 
indpas. Men generelt er det dog lidt 
mere konservativt, end det behøver at 
være. Og farver kan jo også være med til 
at skabe velvære, lyder rådet fra Thomas 
Kjær fra Forbo Flooring A/S.



DESIGN/INDRETNING

Hospitalerne kan spare 
behandling med dynamisk lys
Det mener DELUX DENMARK som nu har færdiggjort Danmarkshistoriens største installation med 
døgnrytmelys til det psykiatriske sygehus i Slagelse, et projekt som høster anerkendelse og vækker opsigt. 
Formålet med investeringen er at fremme helbredelsen af patienterne

Der kan spares mange penge ved en hurtigere helbredelse af 
patienterne.

Det er en af grundene til, at det nye psykiatrisygehus i Sla-
gelse har fået et af Europas største og mest avancerede belys-
ningssystemer med dynamisk lys baseret på energibesparende 
LED lyskilder, så patienter og personale oplever skiftende far-
vetemperatur og lysintensitet hen over dagen.

LED armaturer er leveret af DELUX DENMARK og har kostet 
2,8 mill Euro, rundt regnet 21 millioner kr., Med installation be-
løber det store belysningsprojektet sig til rundt regnet 28 mill. 
kr. Det er klart den største investering i dynamisk lys i Danmark.

Region Sjælland har overholdt budgettet og bragt sig helt 
i front med det store belysningsprojekt. Andre hospitaler har 

kun installeret dynamisk lys i et enkelt rum eller måske en en-
kelt afdeling, siger dir. Michael Madsen fra DELUX DENMARK.

– Region Sjælland har sikret en optimal belysning på hele ho-
spitalet. Alt for ofte ser vi, at besparelser rammer belysningen, 
men sådan er det heldigvis ikke gået i det store byggeri, hvor 
dynamisk lys bliver brugt overalt i behandlingen, siger Michael 
Madsen.

Forskningen peger på, at dynamisk lys stimulerer patienter-
nes døgnrytme, så patienterne sikres en bedre søvn, en bedre 
tidsfornemmelse og en hurtigere helbredelse. Også de 700 læ-
ger, sygeplejersker og øvrige personale kan forvente et bedre 
velvære med lyset.

DELUX DENMARK var den eneste, der kunne skaffe dyna-
misk lys, der kunne gå helt ned til 2.200 grader Kelvin, svarende 
til lyset ved solop- og nedgang. Til trods for at installationen 
formentlig også er Nordeuropas største, er alt gået glat uden 
forsinkelser og problemer ifølge Projektcheferne Brian Galberg 
og Henrik Schütt fra Lindpro.

Kronprinsesse Mary foretog den officielle indvielse 24. 
august. Michael Madsen er både glad og stolt over hele forlø-
bet. DELUX DENMARK har demonstreret, mener han, at virk-
somheden magter de største projekter.

Michael Madsen forudser, at hospitalet vil vække internatio-
nal opmærksomhed for sin konsekvente brug af dynamisk lys.

En skræddersyet løsning

Lindpro A/S vandt i 2013 belysningsentreprisen og indgik eks-
klusivaftale med DELUX DENMARK som underleverandør af 
belysningen. DELUX DENMARK fandt både den rigtige teknik 
til de 24 varianter af armaturer og overholdt specifikationerne.

Trods meget skrappe, tekniske krav, der ifølge Michael Mad-
sen gav konkurrenterne problemer, lykkedes det DELUX at 
skræddersy en komplet LED-belysning i det 44.000 kvadratme-
ter store hospitalsbyggeri og virksomheden har også leveret al 
den udvendig belysning.

Kravet var, at lyskilderne kan reguleres fra ca. 2.000 grader 
Kelvin til 4.000 K i farvetemperatur og med minimum 80 lm/W. 
DELUX fandt komponenter, der kan gå helt ned til 2200 K med 
en speciel fosforbelægning på LED chippen og op til de nævnte 
4.000 K med special armatur, der passer til husets arkitektur.

Ingen andre kunne, påpeger han, levere LED under 2700 K, 
der er et ekstremt varmt, gulligt lys, mens 4000 K har en kol-
dere farve som bruges midt på dagen.

– Jeg fandt efter en del søgen de helt rigtige LED-chips med 
en belægning, der gav 80 lumen pr. watt og den rigtige farve-
temperatur. Vi bød på armaturer, som ingen andre i branchen 
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kunne skaffe eller ønskede at tilbyde, har Michael Madsen tid-
ligere udtalt til HDA.

Der er to chips til at regulere farvetemperaturen

DELUX DENMARK er distributør og agenturholder, mens Lind-
pro har installeret. Michael Madsen mener det er en energief-
fektiv og stærk løsning psykiatrien får til sin rådighed. Døgn-
rytmelys eller dynamisk lys er lys, hvis farvetemperatur og 
intensitet efterligner det naturlige dagslys udenfor i løbet af en 
sommerdag.

Michael Madsen, har arbejdet i belysnings branchen siden 
1989. Belysningen til projektet i Slagelse produceres af Projekt-
leuchten GmbH, en tysk kvalitetsproducent med speciale på 
”custom made” LED armaturer.

Banebrydende belysning

DELUX leverer alle typer af belysning til hospitalerne, men også 
sengestuepaneler og speciallys som operationslamper og søj-
ler samt lys til intensiv og patientrum. DELUX skræddersyr sine 
løsninger til kunderne.

DELUX DENMARK har gjort sig bemærket ved at levere til 
projekter, der har vundet Den Danske Lyspris blandt andet til 
Gammel Hellerup Gymnasium i 2014, som DELUX udviklede 
en løsning til i samarbejde med BIG, et projekt som senere 
vandt også Den Nordiske Lyspris 2014.

DELUX har også været totalleverandør af lys til ”Rosenlund”, 
Danmarks dyreste privatvilla på Vedbæk Strandvej til 120 mil-
lioner kr. og har leveret lys til verdens første ”værdipark” i Skan-
derborg, fremtidens losseplads, Roskilde Tekniske Skole, City 2 
i Tåstrup og til Biltema.

– Når andre leverandører giver op, ringer kunderne til os. Vi 
bliver indbudt, fordi vi kommer med de rigtige, skræddersyede 
veldesignede løsninger, der ikke findes færdige som hyldeva-
rer, siger Michael Madsen.

Det nye psykiatriske hospital i Slagelse er Danmarks første 
store psykiatri-byggeri i de seneste 100 år og har 194 senge-

pladser og akutmodtagelse. Det har været en kæmpe opgave 
for den lille leverandør, men alt er kørt efter bogen, fastlår Mi-
chael Madsen

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Lindpro A/S 
og Karlsson Arkitekter / VLA, København, som har tegnet stre-
gerne til rammerne til fremtidens behandling af psykiatriske 
patienter med det, arkitektfirmaet betegner som en banebry-
dende LED-belysning.
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Forenkling er en 
forudsætning for 
overlevelse
Det gælder både som organisation og menneske i en global verden. Ekspert i simplificering  
Lene Stevnsborg der står bag konsulentvirksomheden Simplify A/S uddyber i dette interview,  
hvordan hospitaler såvel og mange private virksomheder halter bagefter
 

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Der sker generelt alt for lidt forenkling, 
fordi vi har for travlt til at udføre arbej-
det rigtigt, fastslår konsulent og indeha-
ver Lene Stevnsborg fra konsulenthuset 
Simplify.

– Det gælder bredt og generelt i sam-
fundet. Når man spørger medarbejderne 
om, hvordan man kan gøre deres hver-
dag nemmere i organisationen, kan man 
godt tage den store blyant frem. De er 
altid meget klare på, hvad der kan gøres 
nemmere.

Den ressource skal ledelserne lære 
at udnytte til glæde for helheden, men 
sandelig også for medarbejderne, så der 
i stedet for frustration opstår arbejds-
glæde og en bedre driftsøkonomi. Lav 
en plan, der sker intet uden en plan for, 
hvordan tingene skal ændres.

Forenkling er en forudsætning for at 
overleve i den globale verden, men den 
skal sættes i system. Det bedste funda-
ment man kan skaffe sig for at overleve 
er, at få fuldstændig styr på sin mission 
og vision – hvem man er, og hvorfor man 
er her.

Lederne i alle organisationer bør 
spørge sig selv om, hvilke produkter og 
ydelser de kan tjene penge på samt, hvor 
længe de fortsat venter at opretholde 
indtjeningen på deres ydelser uden at de 
foretager ændringer.

De offentlige hospitaler er ifølge Lene 
Stevnsborg præcis lige så afhængige 
som private virksomheder af deres evne 
til at dække behov og være effektive, så 
deres budgetter overholdes. Problema-
tikken er generel på alle offentlige og 
private arbejdspladser.

Ineffektiv brug af arbejdsstyrken

Lene Stevnsborgs mangeårige erfaring 
viser, at medarbejdere på danske ar-
bejdspladser både i privat og offentligt 
regi langtfra altid får en ordentligt intro-
duktion til deres nye jobs. Arbejdsgi-
verne kan i de fleste tilfælde strukturere 
arbejdet mere enkelt og ligetil.

– Introduktion bør ikke ske med lange 
verbale beskrivelser af arbejdsprocesser, 
siger hun, men med struktureret data-
opsætning, så den enkelte medarbejder 
får et klart billede af, hvordan systemet 
hænger sammen i forhold til de opgaver, 
de løser i hverdagen.

– Et andet stort problem er, når med-
arbejderne løser deres opgaver og bag-
efter skal registrere dem i et system, som 
de ikke oplever passer til det. Det skaber 

hverken overblik eller styring. Der mang-
ler typisk det store overblik og planer for, 
hvordan man kommer videre.

Derfor gør man på arbejdspladserne 
som man plejer, men det er ingen til-
fredse med. De risikerer at blive over-
halet indenom af udviklingen. Det 
bærende er, at en arbejdsplads består 
af ansatte, der ønsker at yde deres bed-
ste.

Derfor er det afgørende, at medarbej-
derne ved, hvad ledelsen ønsker af dem 
og kender formålet med dét, de laver. Så 
er de bedre til udtænke funktioner, der 
kan gøres enklere og udtænke nye pro-
dukter.

Medarbejderne er typisk væsentligt 
mere kreative end de opgaver, man sæt-
ter dem til at udføre, og risikerer at blive 
låst fast. Det er vigtigt at ledelsen give 
dem overblik og lov til at være kreative 
og nytænkende for at sikre en nemmere 
hverdag.

De ansatte bør sikres ret til påtale, 
når noget kan udføres enklere og til at 
komme med forslag til bedre løsninger. 
Ændringer, der udspringer af medarbej-
dernes forslag, giver den største good-
will og motiverer andre til at trække i 
samme retning.

Gør arbejdspladsen så enkel som 
mulig

Der må ikke være noget, som er unød-
vendigt besværligt eller herske tvivl om, 
hvad der skal gøres hvornår af hvem. 
Men det skal organiseres, så nogen 
skal tage initiativet og gøre det. Det kan 
gøres på mange måder, fastslår Lene 
Stevnsborg.Dir. Lene Stevnsborg
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– Det er vigtigt, at ledelsen er med i 
processen. Ofte fungerer det virkeligt 
godt, når vi udefra giver dem en peptalk, 
der sætter hverdagen i relief og løsner 
op for, at det er velset, at man træder ak-
tivt ind i processen for at forenkle.

Der skal være en plan for, hvordan 
man gør det, hvordan der arbejdes og 
rapporteres. Planen skal italesættes og 
ledelsen skal beslutte, at den vil arbejde 
med forenkling for at sikre et klart billede 
af organisationen og funktionerne.

På hospitalerne er det meget vigtigt 
at få opridset hele organisationen, så 
også andre interessenter som arkitekter, 
ingeniører og entreprenører kender til 
de mange processer og undervejs ved, 
hvad hospitalet har i forvejen.

Det er vigtigt, at man på klar vis får for-
talt, hvordan systemet hænger sammen, 
så man også får registreret på den rigtige 
måde og helheden giver god mening. 
Data skal afspejle de opgaver, man løser 
og giver de informationer, man ønsker 
om opgaver og processer.

Det er vigtigt at følge op på planen og 
rapportere, hvordan det går, hvad man 
har lavet af forenklinger. Der er ikke no-
get der er så komplekst, at det ikke kan 
forenkles. Jeg ser klart dette behov, da et 
stort antal ansatte ikke er sikret et over-
blik.

Dem der har været på arbejdspladsen 
længe, har brugt lang tid på at sætte sig 
ind i processerne, men det er ikke let for 
nye kolleger at komme ind, fordi de ikke 
kan få et klart billede af, hvad der foregår 
i organisationen.

Undgå panik med beskrivelser

Mange arbejdspladser mangler beskri-
velser på tryk og viden om processer 
ligger hos de medarbejdere, der udfø-
rer dem. Det ligger ikke noget på skrift 
om, hvordan processerne kører, og når 
de går på pension, ved ingen, hvad der 
foregår, og så breder panikken sig.

Det gælder derfor om at sikre viden 
fra disse medarbejdere i god tid. Det er 
en god idé at få en grafi sk fremstilling 
af sammenhængen, ydelser, processer, 
beskrivelse af virksomheden af hvordan 
man registrerer korrekt, hvordan hæn-
ger det sammen mellem opgaverne og 
hvordan det skal bruges.

Ofte ved man ikke, hvordan det skal 
laves om, men for at fl ytte nogen, skal 
man vide, hvor de står. Vi tilbyder at gå 
ind som katalysator eller udførende for 
at lave beskrivelser i virksomheden eller 
hospitalets organisation.

Ledelsesrapportering kan gøres på 
mange områder, men for hospitalerne 
er det vigtigt at man ved hvad det koster 
at lave om på noget og det er aldrig for 
sent at lave om på registreringer. Hospi-
talerne skal som andre kunder og deres 
leverandører indgå klare aftaler med de-
res samarbejdspartnere.

Ved hospitalsbyggeri er nye kunde-
behov og teknologi i fokus. Jeg ser des-
værre mange medarbejdere, der løser 
simple opgaver, de er overkvalifi cerede 
til, mens de ikke har tid til de opgaver, de 
er kvalifi cerede til. Det gælder om at få 
de rette folk med rette kompetencer til 
de rette opgaver.

Få klare mål og værdier

Simplify kommer ind og sikrer klare mål 
og værdier for virksomheden, at man har 
effektive processer uden tidsspilde også 
i samarbejdet på tværs med kunder og 
leverandører, så man udnytter sin viden 
optimalt.

Vi går også ind og leder projekter og 
ændringer af processer med mange in-
volverede på tværs af afdelinger. Alt det, 
vi gør i Simplify-It, bringer forenkling og 
den rette viden til at udvikle en virksom-
hed, siger Lene Stevnsborg, der har 15 
års erfaring som konsulent.

Lene Stevnsborg sprang ud som kon-
sulent efter at havde arbejdet med til et 
større projekt i DSB, som gjorde det klart 
for hende, at hun skulle arbejde med 
strukturering og forenkling. Det har hun 
gjort lige siden.

– Det har altid været den måde jeg ar-
bejder på. Uanset hvor jeg har sat mine 
ben, har jeg set mennesker, der ikke 
havde den fornødne viden og indsigt til 
at fungere. Data kan man altid bruge til 
noget, men jeg oplever ofte et registre-
ringstyranni i større organisationer.

Mange forstår ikke sammenhængen 
mellem deres hverdag og registrerin-
gerne, hvilket kan give noget værre rod. 
På hospitalerne bør man således få ana-
lyseret de funktioner, man etablerer på 
tværs fra indlæggese til udskrivning.

Det gælder uanset hvilke afdelinger 
patienterne skal igennem. Det gælder 
også rapporteringen mellem hospitalet, 
lægerne og de udskrevne patienter, der 
skal modtage behandling bagefter ude i 
kommunerne, siger Lene Stevnsborg.

NATURLIGT FLOW 
OG EFFEKTIVITET



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

VEDLIGEHOLDSSYSTEMER

KOMMUNIKATION

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØSKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

ELTAVLER

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...

Bundgaard_57x57.indd   1 26/01/15   12.51

SpecTec DENMARK

AMOS
Enterprise Management Suite

IT-systemet til 
Vedligehold - Logistik

Lagerstyring - Rapportering
Personalestyring mv.

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

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

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

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

Contech Automatik_57x57.indd   1 15/06/15   14.15



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING

IT-RÅDGIVNING

SKYLLERUMSUDSTYR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

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

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

IT-rådgivning

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

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

ELTAVLER

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

TIC er din leverandør af alle
former for El-Automation

•	 El tavler
•	 PLC program 
•	 Data integration
•	 Logistik

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

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

TIC_57x57.indd   1 20/05/15   10.30

MODULOPBYGNING

Midlertidige lokaler i  
kompromisløs kvalitet  
– til aftalt tid og pris

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

8656 Temporent Rubrik ann_57x57 mm.indd   1 23/01/15   12.28
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KILHOF VENTILATION
2670 Greve · Tlf. 46 15 01 22 · kilhof@kilvent.dk

www.kilvent.dk

Kilhof Ventilation er stiftet i 1972 
og har projekteret og udført 

mangeartede ventilationsopgaver.

Alle former for ventilationsanlæg 
leveres, monteres, projekteres, 

indreguleres og serviceres.

Stor erfaring i ventilationsanlæg på bl.a. 
sygehuse og laboratorier.

•  Rigshospitalets Radioterapiafdeling:
 Ventilationsanlæg for strålebehandlingsrum 

og undersøgelsesrum ved udflytning fra 
Finsen.

•   Glostrup Hospital:
  Ventilationsanlæg for sengebygning 3 og 4 

samt operationsstuer i Mellembygning og 
Forskerpark.

•  Odense Universitetshospital:
 Ventilationsanlæg på intensivafdeling incl. 

sengestuer.

•  Køge Sygehus (RASK):
  Ventilationsanlæg for operationsstuer og 

behandlingsbygninger.


