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PATIENTTILFREDSHED

Vi skal gøre det rigtige for 
patienterne – hver gang

I Region Midtjylland har vi besluttet at 
afskaffe aktivitetsstyringen på alle vores 
somatiske hospitalsafdelinger fra 2017. 
Det har vi besluttet, fordi vi tror på, at vi 
på den måde får mest mulig sundhed for 
pengene. Vi er derfor i gang med et pa-
radigmeskifte, hvor vi går væk fra at styre 
efter aktivitet og i stedet går over til at 
styre efter kvalitet og patienttilfredshed.

Indtil nu har vi styret aktiviteten på ho-
spitalerne via det såkaldte DRG-system. 
Det er en måde at værdisætte behandlin-
gen af patienterne på. Vi kan ikke und-
lade at sætte kroner og øre på behand-
lingerne, for vi skal fortsat sikre, at vi får 
mest mulig sundhed for pengene. Men 
staten må og skal væk fra tankegangen 
om udelukkende at styre økonomien 
i sundhedsvæsenet efter antal kon-
takter. Vi bør styre sundhedsvæsenet 
efter nogle andre modeller med mere 
hensigtsmæssige incitamenter. Som de 
øvrige regioner arbejder Region Midtjyl-
land på at forebygge genindlæggelser. 
Men økonomisk set er der ikke noget 
incitament til at gøre det, fordi regionen 
får flere penge, jo flere indlæggelser vi 
foretager.

Vi tager nu skridtet fuldt ud og afskaf-
fer aktivitetsstyringen, selvom staten 
holder fast i, at en del af finansieringen 
skal ske med udgangspunkt i antal be-
handlinger, indlæggelser, operationer 
mv. Og hvorfor tør vi så dette? Det tør 

vi, fordi vi i Region Midtjylland har erfa-
ringer med et stort projekt, projekt Ny 
styring i et patientperspektiv. Her frisatte 
vi ni hospitalsafdelinger fra aktivitetssty-
ring efter DRG-værdi fra 2014 og frem. I 
stedet bad vi afdelingerne om selv at for-
mulere de mål, de ville forfølge inden for 
rammerne: Patientoplevet kvalitet, Lave 
omkostninger og Forbedringer i sund-
hedstilstanden.

Resultaterne af projektet er gode og 
viser, at afdelingerne har kunnet tilret-
telægge smidigere og bedre patientfor-
løb uden hensyntagen til DRG-værdi. 
Tidligere risikerede afdelingerne at miste 
aktivitet og dermed finansiering, hvis de 
samlede ambulante besøg på samme 
dag eller sendte patienten hjem samme 
dag, som patienten var blevet opereret. 
Det sker ikke i dag, og derfor har de 
deltagende afdelinger oplevet, at det er 

meget meningsfuldt for personalet at ar-
bejde med mål, der har til formål at gøre 
det rigtige for patienten – hver gang – 
uden hensyn til at skulle efterleve et akti-
vitetskrav. Alle afdelinger har også uden 
undtagelse fået et stort fokus på patien-
tens perspektiv, og det er blevet en del 
af kulturen på afdelingerne at spørge pa-
tienterne om, hvad der er det rigtige at 
gøre for den enkelte patient, frem for at 
personalet gætter på, hvad der er bedst 
for patienterne.

De ni afdelinger har i projektperio-
den været underlagt de samme krav om 
udredningsret, behandlingsgaranti og 
kræftpakker som alle andre afdelinger, 
og derfor har projektafdelingerne fort-
sat behandlet det samme antal patienter 
eller flere. Der er altså ikke tale om, at 
afdelingerne slækker på produktionen. 
I stedet fokuserer de mere på kvalitet 

AF REGIONSRÅDSFORMAND BENT HANSEN, 

REGION MIDTJYLLAND
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Grundfos BioBooster A/S
Jakob Søholm, 

jasoeholm@grundfos.com, tel. 23 20 75 53

PATIENTTILFREDSHED

og på at behandle patienterne på deres 
egne præmisser.

Denne mulighed vil vi gerne give til 
alle vores somatiske hospitalsafdelinger, 
fordi vi har set, at vi får mere sundhed 
for pengene, når vi sætter afdelingerne 
fri af aktivitetsstyringen og i stedet beder 
dem fokusere på kvalitet og det, der gi-
ver værdi for patienterne. Derfor har vi 
i Region Midtjylland udarbejdet en ny 
strategi for sundhedsområdet, hvor vo-
res vision er at skabe Et sundhedsvæsen 
på patientens præmisser. For at opnå 
dette har vi formuleret tre strategispor 
og indarbejdet de otte nationale mål i 
strategien med den tilføjelse, at vi afskaf-
fer aktivitetsstyringen og samtidig over-
holder budgetterne.

Når vi har sat patientens præmisser 
som den overordnede vision for sund-
hedsområdet, er det selvfølgelig fordi, 
patienterne er det aller vigtigste i vores 
sundhedsvæsen. Den tankegang er helt i 

tråd med den nationale dagsorden, hvor 
man har bedt regionerne sætte forsøg i 
gang med værdibaseret styring. Vær-
dibaseret styring har til formål at se på, 
hvilken effekt behandlingen har for den 
enkelte patient sat i forhold til de om-
kostninger, der er forbundet med be-
handlingen. De økonomiske incitamen-
ter skal i højere grad understøtte, at man 
får den rette effekt ud af behandlingen 
frem for, at man, som i dag, belønner al 
aktivitet – også genindlæggelser, mange 
kontrolbesøg og indlæggelser frem for 
ambulante behandlinger.

I Region Midtjylland er vi gået forrest 
ved at afskaffe aktivitetsstyringen helt fra 
2017, og Region Sjælland følger med, 
da man også her har valgt at afskaffe ak-
tivitetsstyringen fra 2017. De øvrige re-
gioner er også i gang med at afprøve for-
skellige styringsformer, som ændrer de 
økonomiske incitamenter i forsøget på 
i højere grad at betale for de resultater, 

der kommer ud af behandlingen frem for 
alene at betale for aktivitet.

Sundhedsministeren ser positivt på af-
skaffelsen af aktivitetsstyringen i Region 
Midtjylland og Region Sjælland, men vil 
afvente flere resultater, før aktivitetssty-
ringen lægges endeligt på hylden. Jeg er 
fuld af tiltro til, at resultaterne vil tale for 
sig selv, og det danske sundhedsvæsen 
vil gå i retning af et sundhedsvæsen på 
patientens præmisser. Også når det gæl-
der den måde, vi indretter økonomisty-
ringen på.



MEDICINSKE GASSER

Bortfaldet af inspektion af 
hospitalernes håndtering af 
medicinske gasser – og hvad så?

Baggrund

I forbindelse med en revision af læge-
middelloven i 2005, blev en lang række 
medicinske gasser klassifi ceret som 

lægemidler. Efterfølgende kom der en 
ny ”gasbekendtgørelse”, BEK nr. 1318 
27/11/2007, hvor der blev stillet en lang 
række krav til håndtering af lægemiddel-
gasser – også på sygehuse.

Efter en implementeringsfase blev 
alle indehavere af en § 39-tilladelse, 
auditeret af Lægemiddelstyrelsen i 
henhold til denne bekendtgørelse. Alle 
sygehuse blev inspiceret, idet der på 
daværende tidspunkt var et krav om, at 
også sygehuse skulle have en § 39-til-
ladelse.

Omfanget af inspektion

Dette indebar blandt andet inspek-
tion med særligt fokus på håndtering 
(GMP/GDP) af lægemiddelgasser, som 
indtil den nye lov og den efterfølgende 

bekendtgørelse havde ligget i en grå-
zone.

Selve inspektionen er opdelt i en lang 
række områder:
1.  Kvalitetssikringssystem:
 Opdatering hvert 2. år
2.  Personale:
  Ansvar og uddannelse, dokumente-

ret træning
3.  Lagerlokaler:
  Opbevaringsforhold, separation af de 

forskellige gasser, herunder fyldte og 
tomme fl asker, diverse logbøger

4.  Modtagelse:
  Kontrol iht. GDP
5.  Reklamationer:
  Procedure for reklamationer og tilba-

gekald.

Ansvarsfordeling på sygehuset er ofte til 
diskussion, men her henviser jeg til en 
tidligere artikel i Hospital Drift og Arki-
tektur (feb. 2016), hvor netop ansvars-
fordelingen beskrives vældigt fi nt.

Hvad så i dag?

Men i 2011, umiddelbart inden læge-
middelstyrelsen blev nedlagt som selv-
stændig enhed, valgte man at undtage 
sygehuse for § 39-tilladelsen, herunder 
inspektion fra Lægemiddelstyrelsen. 
Men kravene, der tidligere blev inspi-
ceret efter, er fortsat de samme til sy-
gehusene, hvilket betyder, at kvalitets-
systemerne skal opdateres hvert andet 
år, personalet skal trænes og uddannes, 
lager- og opbevaringsforhold skal stadig 
leve op til samme krav som tidligere.

For os i Strandmøllen A/S, der er le-
verandør af lægemiddelgasser, blandt 
andet til Region Hovedstaden og Region 
Syddanmark, er også denne form for ud-
dannelse et vigtigt parameter, og vi har 
derfor valgt at tilbyde vores kunder en 
opdatering på § 39.

På kurset, som har en varighed af ca. 
2 timer, gennemgår vi desuden en op-

AF JACOB CHARLES, SYGEPLEJERSKE, 

KONSULENT STRANDMØLLEN A/S

Typer af § 39-tilladelser
Bemærk den røde kasse, i hvilken gruppe lægemiddelgasser indgår.

Typer af § 39 tilladelser 

Kilde: Sundhedsstyrelsens vejledning om §39-aktiviteter 

Slide fra undervisningen, der viser typer af § 39-tilladelser.
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Hospital, Drift & Arkitektur’s 
Årsmødenummer udkommer den 

11. november 2016

MEDICINSKE GASSER

datering omkring sikkerhed, og almen 
håndtering af gasser. Vi har i foråret kørt 
kursus for blandt andet Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital, hvor vi inden 
kurset, sammen med hospitalet, gen-
nemgik deres kvalitetssystem og kom 
med fl ere forslag til opdatering af deres 
aktuelle system. Denne gennemgang 
betød også, at vi efterfølgende kunne til-
rettelægge uddannelsen mere specifi kt 
til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals 
ønsker og behov.

Agendaen for dagen var:
1. Love & regler
  Herunder lægemiddelloven, specifi kt 

omkring § 39, bekendtgørelsen om 
håndtering af lægemidler på sygehu-
safdelinger (særligt med henblik på 
ansvarsfordeling)

2.  Ansvar, uddannelse og dokumenta-
tion

3.  GMP & GDP
  Med vægt på opbevaring og sporbar-

hed

Efterfølgende fi k alle deltagere et kur-
susbevis, som dokumentation for delta-
gelse i uddannelsen.

Vi planlægger i øjeblikket yderligere 
aktiviteter på uddannelsesområdet for 
vores kunder i efteråret, og har I lyst til at 
høre mere/aftale et lokalt kursus for jeres 
hospital, med fokus på jeres specielle be-
hov og baseret på jeres kvalitetsstyrings-
systemer, er I velkomme til at kontakte 
mig enten på mail eller telefon.

Good Distribution Practice  
Guidelines  

of 5 November 2013  
on Good Distribution Practice of medicinal products for human use 

  
 

• Personale involveret i distribution en skal være trænet i GDP regler 
• Der skal udføres modtagekontrol 
• Opbevaring skal ske i adskilte og tydeligt markerede områder 
• Der skal være klar adskillelse mellem produkter klar til udlevering og tom 

emballage 
• Lager skal følge FEFO (first expiry, first out) princip 
• Der skal være procedurer for tilbagekaldelse 

Bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug 

”Gasser til medicinsk brug må ikke udleveres til brugerne hvis: 
1) gassernes holdbarhedstid er overskredet, eller 
2) gasserne i øvrigt ikke opfylder gældende kvalitetskrav” 

Bemærk også henvisningen på denne slide til Bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug.

Fra venstre: Salgskonsulent Jacob Charles og Salgschef Finn Kofoed-Dam fra 
Strandmøllen A/S.



INFRASTRUKTUR

Kritisk infrastruktur 
leveret ”as a Service”
Coromatic A/S har specialiseret sig i at levere turnkeyløsninger indenfor kritisk infrastruktur til blandt andet 
hospitaler. Som alternativ til normale leverancer eller entrepriser kan løsninger leveres som en ydelse,  
”as a Service” og inkluderer typisk også ansvaret for drift, service og vedligehold på mangeårige kontrakter, 
siger adm. dir. Michael Petersen, som ser et stort fremtidigt forretningspotentiale i denne slags ydelser.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Der blæser nye vinde inden for anskaf-
felse og drift af hospitalernes kritiske in-
frastruktur. Det oplever en af de førende 
på dette felt, specialisten Coromatic A/S 
med hovedkvarter i Odense. Virksom-
heden er blandt andet ved at installere 
kritisk infrastruktur på Rigshospitalet 
Glostrup som et OPP-projekt.

– Vi kan levere kritisk infrastruktur 
ligesom man leaser en bil. Coromatic 
sætter anlæg op og drifter dem til en fast 
månedlig ydelse over en årrække, hvor-
efter aftalen enten kan fortsætte eller op-
siges. Vi tror meget på, at hospitalerne 
vil efterspørge denne model, fordi vi ofte 
oplever at budgetterne til investeringer i 
kritisk infrastruktur er meget pressede, 
siger adm. dir. Michael Petersen, Coro-
matic.

– Det vinder udbredelse generelt in-
den for den offentlig sektor. Det kan 
flytte omkostningerne fra CAPEX til 
OPEX. Har man ikke pengene på inve-
steringsbudgettet, kan det være fordel 
at lægge det over på driften og placere 
ansvaret for driften hos en privat aktør, 
forklarer han.

Virksomheden går derfor ud på mar-
kedet og tilbyder at designe, bygge, le-
vere, drifte, servicere og vedligeholde 
kritisk infrastruktur til en fast, sikker 
ydelse. Alt er dækket i SLA-aftalerne 
– der er en forkortelse af Service-Level-
Agreement – og Coromatic afholder alle 
ekstra omkostninger, der måtte opstå i 
aftaleperioden.

Rigshospitalet Glostrup kender prisen 
for service og vedligehold i en længere 
årrække. Coromatic indgår gerne lang-
varige kontrakter på aftersales området, 
der giver kunderne planlægningsmæssig 

gennemskuelighed i budgetlægningen, 
fastslår han.

Stor spændvidde i infrastruktur

Coromatic er et nordisk selskab med 
datterselskaber i de nordiske lande samt 
Coromatic International, der arbejder 
med projekter i mange lande verden 
over. Coromatic Danmark består i dag af 
4 selskaber, som siden 2011 er opkøbt 
og fusioneret ind i Coromatic, herunder 
Scanpocon A/S, Atek Teknik A/S og Chr. 
Berg A/S.

Virksomheden, der har hovedkvarter 
i Odense og beskæftiger omkring 150 
medarbejdere leverer kritisk infrastruk-
tur som nødstrøms- og generatoranlæg, 
køling, ventilation, datacentre og fysisk 
infrastruktur som turnkeyløsninger eller 
entrepriser.

I forhold til bredden af forretningen er 
Coromatic en af de største – måske den 
største – inden for større datacenterløs-
ninger og er en af de markedsledende 
inden for hvert af de respektive produkt-
områder såvel som stærk i energioptime-
ring af blandt andet datacentre, vurderer 
Michael Petersen.

Michael Petersen

Fortsættes side 10
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
de maskintyper der er bedst til at klare de forskellige krav, der er i skyllerummet, på
sterilcentralen og ved sengevasken. Mieles planlægnings- og sporbarhedssystem
EuroSDS er med til at verificere rengørings- og desinfektionsresultaterne. EuroSDS
er også med til at give overblik over det enkelte instruments vej rundt på hospitalet.

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

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

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk
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Hvordan Regionernes Fælles 
Indkøb arbejder strategisk med 
indkøb af apparaturer, varer, 
tjenesteydelser og projekter 
og årligt køber ind for over 40 
milliarder kroner. Det vil Jacob 
Stengaard Madsen, regions- 
direktør i Region Midtjylland, 
give et indblik i. 

Kvalitetsfondsbyggerierne  
fra vision til virkelighed. Det  
sker i en paneldebat faciliteret  
af Michael Møller, FSTA.  
Her deltager Nanna 
Skovgaard fra Sundheds- 
ministeriet, Klavs Hyttel fra 
C.F. Møller og Peter Fosgrau 
fra Nyt OUH.

En række foredrag, der 
giver indsigt i nye teknologier, 
metoder og muligheder, fx:
•  Energirenovering i  

ESCO-projekter
•  Strålingsbeskyttelse
•  Køle- og varmelofter
•  Vandtågesprinkling
•  Facility Management

Mon der er bøvl nok til os alle? 
Et inspirerende og humoristisk  
foredrag af Nils Villemoes 
om ledelse, der ofte kan være 
ret bøvlet. Men vi mennesker 
har brug for bøvl, selvom det 
virker bøvlet. Bøvl er nemlig 
det, der gør, at vi har noget at 
slås med og slås for. 

FSTA’S ÅRSKONFERENCE
12.-14. oktober 2016

- En konference for professionelle aktører med interesse 
inden for drift, teknik og arkitektur på danske hospitaler

I ÅR HAR DU BL.A. MULIGHED FOR AT OPLEVE:

Du kan tilmelde dig konferencen på www.fsta.dk, hvor du også kan se hele programmet.

INFRASTRUKTUR

– Det, der er kendetegnende for os, er bredden i vore ydel-
ser. Vi kan levere alt fra batterier til en komplet færdig løsning i 
nødstrøm (UPS- og DC-anlæg), generatoranlæg enten i entre-
prise eller direkte leverance og kan tilbyde en landsdækkende 
24/7-serviceorganisation af specialister.

Indenfor hospitalssektoren kan en løsning omfatte alt fra 
komponentleverancer direkte til et hospital og til løsninger, 
hvor Coromatic træder ind som totalentreprenør, som det er 
tilfældet på Rigshospitalet Glostrup. I Glostrup leverer vi nye 

anlæg for køling, el-distribution og nødstrøm, som skal forsyne 
hele hospitalet. Coromatic har ansvaret for drift og vedligehold 
i de næste 15 år kontrakten løber i en fordelingsnøgle med 
hospitalets driftsorganisation. OPP-projektet i Glostrup er det 
første i Danmark, hvor vi har driftsansvaret i en så lang kon-
traktperiode, imod vores andre aftaler typisk er 3-5 år. 

Projekterne omfatter mange opgaver i del- og fagentrepriser. 
Coromatic har leveret generator- og nødstrømsanlæg på hospi-
talerne i bl.a. Slagelse, Kolding og Herning, samt nødstrøms-
anlæg på mange sygehuse og har senest vundet entreprisen 
på nødstrømsanlæg til Region Midt, Hospitalsenheden Vest, 
DNV-Gødstrup.

Hospitalerne vil leje frem for eje

Det har ikke været meget fremme inden for kritisk infrastruktur 
indtil videre, men vi tror, det kommer. Det offentlige er under 
pres for at være mere effektive og vi ser at drift- og vedligehold 
sammenlægges i færre og større tekniske afdelinger, siger Mi-
chael Petersen.

– Når der bliver udbud, er det ofte laveste pris, så man ikke 
når op på det niveau eller den kvalitet man ønsker sig, men må 
nøjes med det, der er konditionsmæssigt. En besparelse på in-
vesteringen gør normalt altid driften dyrere.

Modspillet til laveste pris kunne være OPP eller as a Service-
projekter som på Rigshospitalet Glostrup, hvor vi har et delt 
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INFRASTRUKTUR

ansvar for driften. Redundansen er er derfor ofte væsentligt 
højere i OPP-projekter med en SLA-aftale end ved offentlige 
udbud uden driftsansvar.

Driftsansvaret ligger hos os og hospitalet, så vi er medbe-
stemmende på, hvad teknikken skal kunne yde, hvordan den 
skal fungere, og hvordan vi designer den ud fra bestemte krav i 
samarbejde med hospitalet, samt om vi skal tage omkostningen 
i byggefasen eller løbe risikoen i driftsfasen.

Michael Petersen er overbevist om at hospitalerne vil fort-
sætte trenden med outsourcing og drift af teknisk infrastruktur:

– Vi tror på det kommer til at gå den vej, hvorfor eje, når man 
kan leje? Hospitalerne lever af at helbrede patienterne og ikke 
af at drifte teknik. Der kan vi komme ind i billedet med vore 
løsninger.

Udvider med drift og vedligehold

Coromatic har i mange år leveret køl, nødstrøm, ventilation 
m.m. i fagentrepriser, men har udvidet med driftsløsninger à 
la den Region Hovedstaden har valgt på Rigshospitalet Glo-
strup. Jeg tror vi differentierer os fra vore konkurrenter på 
den store bredde i vore ydelser og ved, at vi vil tage ansvaret 
for at drifte kritisk infrastruktur på hospitaler. Vor forretning 
er skruet sammen af langsigtede engagementer, mens flere 
af vores konkurrenter baserer sig på mere kortvarige, siger 
Michael Petersen.

Der laves en masse OPP og as a Service-projekter i Danmark, 
men det er typisk ikke med liv og død til følge, hvis strømmen 
afbrydes, som det er på hospitalerne.

Coromatic indgår gerne partnerskab med driftsorganisa-
tioner, som har vagtpersonale døgnet rundt, der kan tilknyttes 
Coromatics driftsorganisation. Hospitalet skal sikre øjne, der 
kan overvåge infrastrukturen, men vi fjernovervåger også selv 
og stiller med kort varsel med personale, når problemer opstår.

Vi drifter andre sites i Danmark og har ansvaret for flere da-
tacentre, hvor vi laver decideret drift af tekniske installationer. 
Vor vagtorganisation, der er en af Danmarks største, er på plads 
også inden for de enkelte fagområder.

Michael Petersen mener også, Coromatic differentierer sig 
ved at megen service udføres på skæve tidspunkter af døgnet. 
Når udstyr havarerer eller fejler stiller virksomheden inden for 
kort tid med specialister, der kan løse problemerne 24/7.

Virksomhedens produktpalette til hospitalerne er også bred. 
Coromatic har specielle nødstrømsanlæg (UPS-anlæg) som er 
godkendt til forsyning af hospitalernes skannere og kan levere 
nødstrøm til televarsling, røgventilation, solafskrærmning, kø-
leanlæg, ventilationsanlæg m.m.

Aktuelt har Coromatic vundet leverancen af nødstrømsan-
læg på DNV-Gødstrup, men har også generelt mange UPS-, 
generator- og køleordrer til hospitaler. I det hele taget har 
Coromatic ifølge Michael Petersen mange små og store projek-
ter i pipelinen til hospitalerne.



TESTFACILITET

Mobilt testcenter øger 
brugervenligheden på 
hospitaler
Den nye mobile testfacilitet er blandt verdens første til at kombinere højteknologisk udstyr, psykologisk 
viden og brugertests i felten. Resultatet er gennemtestede anbefalinger til, hvordan virksomheder kan 
forbedre brugervenligheden for ansatte, patienter og pårørende.

AF FORCE TECHNOLOGY –  

PSYCHOLOGY@FORCE.DK

Den mobile testfacilitet fra FORCE Tech-
nologys giver mulighed for at modtage 
rådgivning til, hvordan man skaber de 
bedst mulige produkter, services og mil-
jøer.

Laboratoriets præcision møder 
feltens realisme

I dag foregår arbejdet med brugerople-
velser typisk enten som laboratoriebase-
rede undersøgelser eller som feltobser-
vationer. Selvom de resultater, der opnås 

i laboratoriet ofte er præcise, er de ikke 
nødvendigvis i overensstemmelse med, 
hvordan mennesker reagerer i den ’den 
virkelige verden’. Netop denne omstæn-
dighed kan påvirke resultater, så situa-
tionen ikke er realistisk. Den omvendte 
problematik gør sig gældende for feltob-
servationer, som selvom de foregår, der 
hvor produktet eller servicen bliver an-
vendt, ofte er meget subjektive.

For at imødekomme denne problema-
tik kombinerer FORCE Technologys af-
deling for Anvendt Psykologi de nyeste 
metoder inden for måleteknikker med 
den nyeste forskningsbaserede psyko-
logiske viden og feltobservationer. Der-
med opnås viden om brugernes tanker, 

motivation, beslutningsprocesser samt 
årsager til adfærd og oplevelser, når de 
anvender produkter og services i hver-
dags- og arbejdsmiljøer.

Det, at undersøgelserne foregår i de 
miljøer, hvor produktet eller servicen an-
vendes, har en stor videnskabelig fordel: 
” Testcenteret formår at samle det bedste 
fra begge metoder; laboratoriets præcise 
måling og feltarbejdets høje realisme, 
hvilket giver valide resultater, ” fortæller 
Thomas Koester, psykolog, FORCE Tech-
nology.

Undersøgelser besvarer vigtige 
spørgsmål

Undersøgelserne er relevante for desig-
nere og udviklere af komplekse produk-
ter og services som eksempelvis medi-
cinsk udstyr. Her vil psykologerne kunne 
afdække, hvordan produkterne kan gø-
res mere brugervenlige og attraktive for 
forbrugerne. Det kan eksempelvis være 
ved at anvende eye tracking udstyr til at 
undersøge, om personalet er opmærk-
somt på vigtige alarmer og ikke overser 
informationer.

En anden relevant målgruppe er ar-
kitekter, ingeniører og rådgivere, som 
opererer i krydsfeltet mellem fysisk 
miljø og forbrugeradfærd. Her kan un-
dersøgelser, der afdækker patienters 
færden på hospitalet være essentielle. 
Testudstyret kan påvise, hvor nemt det 
er for patienterne at navigere rundt på 
hospitalet. Det vil dermed være muligt 
at afgøre, om patienterne overser vig-
tige skilte, informationer og ikke mindst 
advarselsskiltning.

Patient iført eye tracking briller og EEG udstyr.
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TESTFACILITET

Målemetoder der giver valide 
resultater

Fordelen, ved at anvende målemetoder 
som eksempelvis eye tracking, er, at det 
er muligt at måle præcis, hvad testperso-
nen ser på. Hvis man i stedet interviewer 
personen om dette, vil han eller hun of-
test svare det, de kan huske at have set. 
Nogen vil også blande oplevelserne sam-
men med tidligere episoder.

Den mobile testfacilitet råder udover 
eye tracking også over en række sensor-
teknologier inklusive EEG udstyr, EKG 
udstyr og GSR udstyr: ”Når vi kombine-
rer eye tracking med eksempelvis EKG 
udstyret, kan vi få indblik i præcis, hvilke 
informationer en person oplever som 
svære eller nemme at forstå. Fordi vi kan 
se præcis, hvad personen kigger på, når 
deres stressniveau er højt og dermed 
hvilket informationsmateriale, der bør 
forbedres”, forklarer Thomas Koester.

Dermed kan psykologerne rådgive 
om, hvor der bør ske forbedringer. Det 
vil være steder, hvor patienter eller per-
sonale stresses, overser vigtige informa-
tioner eller begår fejl. Hvis der er tale om 
flere mulige løsningsforslag, kan tekno-
logierne give et klart svar på, hvilket af 
forslagene, der er det bedste.

Ekspertviden er en del af pakken

FORCE Technology kombinerer de ny-
este måleteknologier med psykologer-
nes andre metoder som observation, 
interview og verbal selvrapportering. 
Resultater fra disse analyser sammenhol-
des med den data, der er opsamlet med 
sensorteknologierne.

Psykologernes viden om, hvordan 
mennesker fungerer mentalt, er en vigtig 
parameter.

”Hvis det eksempelvis viser sig, at en 
patient bliver meget stresset af at skulle 
huske en stedbetegnelse på et hospital 
repræsenteret ved tre tal: Opgangs-
nummer, etagenummer og lokale num-
mer, må der ligge noget bag, da opga-
ven ligger inden for, hvad menneskers 
hukommelse normalt kan håndtere. Det 
kan være, at denne grænse for den på-
gældende er reduceret i den givne situa-

tion pga. stress, bekymring eller anden 
overbelastning. Her kommer de psyko-
logiske forklaringer, som ikke direkte 
kan aflæses i målingerne, ind i billedet. 
Det drejer sig altså om den kontekstu-
elle forståelse af det menneske, der te-
stes. Det kan både være den bekymrede 
patient eller den stressede medarbejder. 
Hele denne psykologiske forståelse af 
konteksten skal lægges til grund for tolk-
ningen af resultaterne”, slutter Thomas 
Koester.

MÅLEUDSTYR I  DEN MOBILE TESTFACILITET

Sensorteknologierne måler fysiologiske parametre såsom hjerterytme, øjenbe-
vægelser, neurologisk aktivitet og svedrespons.

EEG-måling registrerer elektrisk aktivitet i hjernen. Dette indikerer graden af 
engagement, mental belastning og følelsesmæssig respons på et produkt, miljø 
eller service.

EKG er måling af hjerterytme. Variationer i hjerterytme er en indikator for 
stressreaktioner.

GSR er måling af svedproduktion. Dette er en indikator for kroppens mobilise-
ring af beredskab i en stresset situation.

Mobil eye tracking måler pupillernes bevægelser og gør det derved muligt at 
måle, hvad en person kigger på. Derved opnås information om, hvad personen 
tildeler særlig interesse – og hvad vedkommende eventuelt helt overser

Alt måleudstyret er relativt lidt invasivt, så personerne mærker stort set ikke, at 
de har det på. I starten vil de blive påvirket af det, men vil hurtigt glemme det 
og agere normalt.



SOFTWARE

Banebrydende software 
giver ny mulighed på 
supersygehuse
Virksomheden Guldmann lancerer nu et værktøj, som gearer danske supersygehuse  
til at monitorere og optimere brugen af samtlige loftlifte.

AF DORTHE LUNDH

Bliver vores forflytningsprocedurer 
fulgt? Og hvor sker afvigelserne?
Brugte vi ressourcerne optimalt på 
medicinsk sengeafsnit i sidste uge?
Er der en loftlift, der har brug for et 
servicetjek?

Spørgsmål som disse bliver det nemt at 
give dokumenterede svar på, når soft-
wareløsningen CLM Online nu lanceres 
til de danske supersygehuse.

CLM Online er en forkortelse af Care 
Lift Management Online, og det er den 
danske virksomhed Guldmann, der står 
bag.

”Vi har i mange år leveret velfærds-
teknologi, som understøtter de stigende 
krav til procesoptimering, patientsik-
kerhed og arbejdsmiljø til både danske 
og udenlandske sygehuse. Særligt opti-
mering af løft- og forflytningsprocesser 
er vores speciale,” fortæller Guldmanns 
salgschef for Danmark, Claus Axelsen, 
og fortsætter:

”Nu har vi taget skridtet videre og 
udviklet denne software, der gør pro-
cesoptimering nemmere. Fordi systemet 
opsamler data automatisk, er det med 
CLM Online let at dokumentere, om 
hospitalets loftlifte bliver brugt optimalt, 
eller der er afvigelser, som man bør ana-
lysere nærmere. Det er kort sagt muligt 
at mappe alle loftlifte på hospitalet og 
via et helt simpelt interface tilgå alle de 
relevante brugsinformationer hvor som 
helst. Det er faktisk en banebrydende 
nyhed inden for facility management,” 
siger Claus Axelsen.
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Han har i en årrække fungeret som 
medicoteknisk projektleder på bygge-
rierne af supersygehusene i Skejby og 
Herning, og har derfor et nært kendskab 
til, hvilke krav til procesoptimering, der 
stilles på et moderne sygehus.

Udviklet i amerikansk 
samarbejde

Guldmann indledte udviklingen af CLM 
Online for år tilbage, da virksomhedens 
amerikanske kunder efterspurgte et 
værktøj til at optimere driften og sikker-
heden i brugen af deres loftlifte. Det har 
de fået med CLM Online, og løsningen 
er betatestet i samarbejde med hospi-
talskæden Sutter Health, som driver en 
række store hospitaler i Californien.

CLM Online giver ledelsen på de 
amerikanske hospitaler overblik over, 
om man udnytter investeringen i loftlifte 
optimalt på alle afsnit, eller der er basis 
for justere procedurerne nogle steder. 
Samtidig kan driftsafdelingen løbende 
monitorere hospitalets flere hundrede 
lifte, og er dermed i stand til at reagere 
proaktivt, hvis en lift signalerer, at det er 
tid til serviceeftersyn.

”Det, vi har lanceret nu, er version 1.0 
af CLM Online, hvor vi har lagt vægt på, 
at systemet viser brug og servicebehov” 
forklarer Claus Axelsen og skitserer CLM 
Online:

”Hver enkelt loftlift er i stand til at for-
midle data om, hvordan og hvornår den 
bliver brugt. Alle brugsdata bliver via 
hospitalets WiFi-forbindelse samlet cen-
tralt i en database og grafisk præsenteret 
i et let forståeligt interface, som giver de 
relevante ledere og medarbejdere det 
fulde overblik over, hvordan liftene er 
blevet anvendt fra dag til dag, uden at 
skulle tyde komplicerede regneark.”

Danske sygehuse præger 
udvikling

Claus Axelsen uddyber, at databasen i 
CLM Online kan levere en række andre 
mere specifikke data og derfor glæder 
han sig til, at også danske supersygehuse 
tager systemet i brug og byder ind med, 
hvilke informationer, der kan understøtte 
deres procesoptimering.

”Der er ingen tvivl om, at vi i samar-
bejde med danske hospitaler vil kunne 
hæve barren for, hvad CLM Online kan. 

Vi er mere end parate til at videreudvikle 
software og interface, så værktøjet un-
derstøtter sygehusenes facility manage-
ment optimalt,” siger Claus Axelsen.

Salgschefen i Guldmann ser særligt 
frem til det samarbejde med Rigshospi-
talet, der ligger rundt om hjørnet:

”Rigshospitalet har netop valgt os som 
samarbejdspartner til en ny fløj. Der vil 
det være naturligt at implementere CLM 
Online. Desuden er vi i dialog med an-
dre større projekter her i Danmark” siger 
Claus Axelsen.

Han stiller dermed de danske syge-
huse i udsigt, at CLM Online løbende 
vil blive udbygget i takt med, at fremti-
dens mål for drift, patientsikkerhed og 
arbejdsmiljø former sig.

 
CLM Online bliver præsenteret ved 
FSTA Årskonference i Kolding, den 12.-
14. oktober 2016. Her kan man få en 
demonstration af CLM Online ved at be-
søge Guldmanns stand.

Dataindsamling Overførsel af data  
til kundens database

Behandling og visning  
af oplysninger

1.  Indsamling af data fra brugen af alle 
loftlifte, der er installeret på hospitalet

2.  De indsamlede data sendes trådløst  
og kontinuerligt fra loftliftene via en  
Wi-Fi-forbindelse

3.  De modtagne data behandles og om-
dannes til oplysninger i Guldmann CLM 
softwaren og præsenteres automatisk i  
et brugbart og letforståeligt format i CLM 
Viewer

Claus Axelsen,  
Salgschef DK,  
V. Guldmann A/S

34 Hoists
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10 Hoists
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Usage frequency



DIGITALISERING

Lavpraktisk digitalisering i 
det offentlige
AF DAVID TRUELSEN BASSE

En samarbejdspartner sagde forleden 
“digitalisering er kommet for at blive”. 
Smilet er stort da David Truelsen Basse, 
Marketingchef hos TOPdesk Danmark, 
nævner denne dialog. Men bagved smi-
let ligger en erkendelse af, at personen 
har haft en grund til at betvivle digitalise-
ring og de positive udbytter. Alt for ofte 
har fejlslagen digitalisering fyldt i dagsor-
denen – og han og de daglige brugere 
har lidt under tunge og komplekse syste-
mer som ikke har været fremmende for 
øget produktivitet – og en positiv opfat-
telse af digitalisering.

Heldigvis ændres opfattelsen af di-
gitalisering i positiv retning i takt med 
de gode resultater. Danmark er i dag, 
på mange punkter, et foregangsland, 
når det kommer til offentlig digitalise-
ring. Her har de fællesoffentlige digi-
taliseringsstrategier været en stor del 
succesen. Især Danske Regioner og de 
danske hospitaler har digitalisering som 

et strategisk nøglepunkt. Erkendelsen er, 
at der er simpelthen er behov for digitale 
hjælpeværktøjer på hospitalernes kerne-
områder.

Hos TOPdesk Danmark, et privatejet 
softwarefirma, der hjælper hospitaler i 
hele Europa med digitalisering af hospi-
talernes service- og driftsopgaver ses 
også en større interesse i at digitalisere 
de forskelligartede facility Management-
opgaver.

“Alle hospitaler har i dag strategisk og 
taktisk fokus på digitalisering, ofte endda 
med store CAFM-systemer. Men allige-
vel oplever vi at folkene på gangene – 
på det operationelle niveau – kan blive 
overset. Hvor energistyring, tegnings-
arkiver, arealoptimering mfl. er digita-
liseret, ses det tit at de daglige service-
opgaver, vedligeholdelsesopgaver mm. 
stadig overleveres og håndteres via post 
its, papirlapper, personlige henvendelser 
og telefonkald” fortæller David Truelsen 
Basse.

TOPdesk som system er et farvel til de 
gule selvklæbende post It-sedler. Løsnin-

gen digitaliserer de gule sedler, arbejds-
sedler og gennemslagspapir med digital 
opgavehåndtering. Udbyttet er et godt 
overblik over opgaverne og en fælles 
personuafhængig vidensdeling. Det tek-
niske personale får automatisk besked 
om service- og gentagne opgaver, så 
arbejdsdagen kan planlægges og ingen 
behøver løbe forvildet rundt og udføre 
brandslukning på gangene. Da al data 
er digitaliseret kan ledelsen nemt lave 
KPI’er og rapporter og dermed analy-
sere, om man bruger ressourcerne på de 
rette opgaver. En direkte afledt sideef-
fekt er en klar og tydelig kommunikation, 
hvor ingen behøver rykke for svar.

Hos bl.a. Aalborg Universitetshospi-
tal har indførsel af digital opgavestyring 
betyder at hospitalet tekniske afdelinger, 
udnytter tiden bedre og at digitaliserin-
gen gør systematisk forebyggende og af-
hjælpende vedligehold muligt. Dermed 
er afdelingerne kommet på forkant med 
arbejdet og udfordringerne.

Denne form for digitalisering har gen-
nem mange år vist sig at være et effek-
tivt værktøj til at gentænke processer 
og arbejdsgange i den offentlige sektor. 
Spørgsmålet ikke længere hvorfor, men 
hvordan? 

Fokus på mennesker

Direkte adspurgt om hvordan digitali-
sering kan blive en succes svarer David 
Truelsen Basse: “Succes handler om 
mennesker! Hvis vi kun digitaliserer for 
at spare penge, kan vi være ret sikre på, 
at de daglige brugere vil frygte hvad 
det betyder i deres dagligdag. Sat lidt 
på spidsen – nogle vil frygte for deres 
job” siger David Truelsen Basse. Hans 
råd er at være hudløs ærlig i hele foran-
dringsprocessen, inddrage alle brugere 
og skabe en åben kommunikationsform 
hvor alle kan komme til orde.

Hovedbudskabet skal være, at digi-
talisering bidrager til at skabe en mere 
sammenhængende og effektiv service. 
Optimeringen af processer og arbejds-
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DIGITALISERING

gange er meget mere end en økonomisk 
gevinst, det vil også betyde bedre ar-
bejdsvilkår og dermed udløse en større 
tilfredshed ved at udføre sit arbejde. Og 
det vil smitte af på de daglige brugere.

Ser man tilbage på fejlagtige digita-
liseringsprojekter er årsagerne mange. 
Men en ting er sikkert: Manglende men-
neskelige kompetencer er blandt årsa-
gerne. ”Den forklaring, jeg har hørt i fl est 
tilfælde er, at man ”ikke havde fået ind-
draget brugerne ordentligt” i projektet 
siger David Truelsen Basse og nævner 
ligeledes at ”erkendelsen af at digitalise-
ring af opgaver ikke er overvågning men 
et hjælpeparameter er nøglen til succes”.

Hvad skal der til?

Danske hospitaler er allerede langt 
fremme – men der er stadig mange ”lavt 
hængende æbler at plukke” hos tekni-
ske serviceafdelinger er vurderingen fra 
TOPdesk. Overordnet set ønsker leve-
randøren større vilje til at tage skridtet, 
fremfor at afvente alen lange kravspecifi -
kationer og digitaliseringsstrategier.

”Jeg besøgte en offentlig organisation 
første gang i 2010 omkring digitaliseret 
opgavestyring. De får opgaver på kryds 
og tværs både in- og eksternt. Dengang 
sagde at det kunne gøre en kæmpe 
forskel at få opgaverne digitaliseret så 
medarbejderne kunne følge arbejdsop-
gaverne på telefonen. Desværre fi k de 
sat digitaliseringsprocessen i gang med 
en stor, forkromet strategi. Jeg blev i 
ringet op i foråret, fordi selv samme or-
ganisation sad præcist samme sted som 
for seks år siden og stadig afventede 
arbejdsgruppens endelig mål. Udfor-
dringen var stadig den samme – uløst.” 
fortæller David Truelsen Basse.

Hans anbefaling er derfor tydelig. 
”Gør ikke som dem – Lad være med at 
vente, start hellere op i det små, kom ud 
og høst erfaringer. Og lad så strategien 
forme sig. Hvorfor ikke få udbytterne al-
lerede nu og dermed sikre succes?”. 

Start med det enkle og få succes

”Uanset hvilket system I hælder til, er 
min konkrete anbefaling, at fokusere 

på de reelle behov og i stedet for at gå 
ud og starte store undersøgelser, så lav 
en enkel liste på 2-3 leverandører og 
fi nd ud af, hvilke funktioner I har behov 
for. Løsningen skal være let at bruge og 
fremtidssikret. Det altoverskyggende 
krav der bør stilles er, at det skal være 
let for brugerne at anvende. Tiden er lø-
bet fra store komplekse systemer, hvor 
implementering tager måneder og hvor 
høje engangsinvesteringer sætter digi-
talisering på hold. Vi er alle opdraget til 
at arbejde med software, hvor man ikke 
behøver læse manualer. Software skal 
være selvforklarende og brugerven-
ligt, at man umiddelbart kan forstå og 
hoppe ud i. Kunderne skal selv kunne 
konfi gurere systemet uden at det kræ-
ver it-kendskab. Dette er især vigtigt, 
da Facility Managers som teknisk per-
sonale typisk ikke har it-baggrund. Det 
skal være intuitivt – alle skal kunne bruge 
det, ellers bliver det ingen succes” slutter 
David Truelsen Basse. Og hos TOPdesk 
og virksomheden portefølje af offentlige 
kunder er der bred enighed. ”Digitalise-
ring er kommet for at blive”.

INFO

TOPdesk hjælper med at effektivisere og systematisere opgavehåndteringen. Med markedets mest brugervenlige software 
kan I skabe overblik over opgaverne og sikre at jeres ressourcer udnyttes optimalt. 

Løsningen er webbaseret, så alle kan nå systemet via både PC, tablet og smartphone. Og da løsningen er bygget omkring 
ikoner, kan selv ikke IT-kyndige, bruge løsningen uden oplæring.

TOPdesk er modulbaseret, hvilket betyder at I kun betaler for det I bruger. Med en standardløsning sikres et kort effektivt 
implementeringsforløb og den faste månedlig betaling uden binding giver jer frihed og klarhed over økonomien.

Vil du vide mere?
Besøg www.topdesk.dk



SAMARBEJDE

Fra Ekspert-kultur til en 
lærende Co-Creation-kultur

Ekspert-kulturens begrænsninger

Det er forholdsvis ny tænkning, at pa-
tienten inddrages i eget sygdomsforløb, 
udredning og behandling. Det er erken-
delsen af, at selvom lægen er den læge-
faglige ekspert og rådgiver, er patienten 
som ”kunde” samtidig eksperten i for-
hold til sin egen krop. 

Som rådgivende arkitekter og inge-
niører indenfor komplekst byggeri til 
pharma-industrien og sundhedssekto-
ren er vi i Rambøll vant til at agere i en 

kultur, hvor viden og særligt ekspertvi-
den er altafgørende for succes. 

Vi tror på, at hvis al tilgængelig eks-
pertviden sættes i spil på den rigtige 
måde og på det rigtige tidspunkt, så kan 
fejl og risici minimeres og værdien af vo-
res fælles indsats optimeres. 

Tværfaglighed og 
helhedsløsninger

Vi skal hver især gøre det, som vi er 
bedst til: lægen behandler patienten, 
R&D laboratoriet udvikler nye lægemid-
ler og den farmaceutiske fabrik fremstil-
ler livsvigtig medicin. På samme måde 
bør vi som rådgivere gøre det, som vi er 
bedst til, nemlig designe og bygge faci-
liteterne, der skal huse vores behand-
lingssystem. 

Kunden ønsker at kunne passe sin for-
retning og således trygt overlade design, 
projekt- og procesledelse, herunder ko-
ordinering af grænseflader samt ekse-
kvering til os som rådgivere.

Det behov kan vi godt forstå og det 
ønske vil vi rigtig gerne imødekomme.

Faktisk er det fuldstændig i tråd med 
vores visioner som rådgivere, om at le-
vere de bedste helhedsløsninger, og vi 

oplever, at jo tættere samarbejde vi har 
på tværs af fagligheder, desto mere de-
signintegrerede, innovative, fremtids-
sikrede og bæredygtige løsninger kan 
vi levere til gavn for den enkelte kunde 
såvel som for samfundet.

I Rambøll er vi en afdeling bestående 
af 100 medarbejdere heriblandt arkitek-
ter, ingeniører og andre relevante fagdi-
scipliner, som udelukkende beskæftiger 
sig med rådgivning indenfor pharma og 
sundhed. Når vi arbejder for private byg-
herrer vil der typisk ved projektopstart 
blive sammensat et lille tværfagligt pro-
jekthold bestående af relevante eksper-
ter, som sammen med kunden definerer 
og programmerer det givne projekt. 
Denne fase er altafgørende for projek-
tets mål- og rammesætning samt senere 
scope styring. 

De bedste resultater opnås 
gennem en lærende Co-Creation-
kultur

Vellykkede projekter er i høj grad betin-
get af vores evne til at initiere og indgå 
en tæt dialog og samarbejdsrelation med 
vores kunde.

Her kommer den levende og lærende 
Co-creation-kultur ind i billedet.

Ligesom patienten er eksperten på sin 
egen krop, er vores kunder eksperter på 
deres virke, deres produktion, deres ar-
bejdssituation, og vi skal som rådgivere 
indarbejde deres ekspertviden i vores 
designløsninger. Vi skal spørge, lytte 
og forstå, inden vi sammen ”stiller diag-
nosen”, så vi som rådgivere kan komme 
med den bedste designløsning.

For den lærende Co-Creation-kultur 
gælder, at der evalueres og navigeres 
kontinuerligt i selve processen som et 
styringsredskab for fremdriften i mod-
sætning til, at der evalueres i slutningen 
af processen, når projektet er gået galt, 
kunden er skuffet, eller vi som rådgiver 
har tabt tid og penge.

Den gode brugerproces er essentiel 
for vidensdeling og specificering af de-

AF ANETTE HEIDI SEBÖK, ARKITEKT OG TEAM 

LEADER FOR PHARMA FACILITY DESIGN HOS 

RAMBØLL, OG LINE VILLEFRANCE HARKAMP, 

FACILITATOR OG ARBEJDSMILJØKONSULENT HOS 

RAMBØLL.

Når vi samarbejder på tværs af faglig-
heder, kan vi skabe fremtidssikrede 
og bæredygtige løsninger.  
Illustration: Line Villefrance Harkamp.
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SAMARBEJDE

Vi skal spørge, lytte og forstå, så vi sammen 
når frem til den bedste løsning. 
Illustrationer: Line Villefrance Harkamp

signkrav. Brugerne er selvsagt eksperter 
på hver deres felt og kun i tæt dialog og 
samarbejde, er det muligt for os at de-
signe de bedste løsninger. Når vi gen-
nemfører brugerinvolveringsprocesser, 
gør vi det ofte som interaktive work-
shops, hvori også indgår 1:1 mock-up 
tests af eksempelvis særligt udfordrede 
arbejdssituationer eller processer. Dette 
er helt afgørende for at kunne udarbejde 
et bygningslayout og -design som un-
derbygger bl.a. flow og procedurer samt 
krav til sikkerhed og sundhed. 

Prioritering af 
samarbejdsprocessen 

Det er nødvendigt at tænke den læ-
rende Co-Creation-kultur ind i måden vi 
planlægger og gennemfører komplekse 
byggeprojekter. Det er ikke altid nemt 
– bl.a. handler det om prioritering af tid 
og ressourcer og derved også den an-
lægsøkonomiske rammesætning. Men 
en dedikeret samarbejdsproces er en 

forudsætning for et vellykket projekt-
forløb.

Samtidig er det vigtigt at kunne itale-
sætte og evaluere på tidligere fejldispo-
neringer og uhensigtsmæssige løsnin-
ger. Dette er helt essentielt, hvis vi skal 

Rådgivere hos Rambøll evaluerer brugerinvolveringsproces. Foto: Rambøll

nå i mål med de allerbedste byggerier 
til vores velfærdssamfunds sundheds-
system.



ERGONOMI

Et sikkert og sundt gulvvalg
der kan leve op til nuværende og fremtidige krav omkring miljø – drift og ergonomi.

AF PALLE SUNDDAL, NORA SYSTEMS

At vælge det rigtige gulv er en kompleks 
udfordring, hvor mange faktorer skal 
vejes op imod hinanden, med en stor 
betydning for personale, patienter og 
besøgende, da gulvet er et af de mest 
omfattende og synlige bygningsdele i 
hospitalsmiljøet.

Det kan umiddelbart være fristende 
og i nogle tilfælde desværre et krav, at 
det er anlægsomkostningen der styre 
valget af gulvbelægning, og i mange an-
dre tilfælde er det tradition og det kendte 
der styrer valget.

Men det er efterhånden en kendt sag 
at mange hospitaler i udlandet, har fået 
øjnene op for gulvløsninger der har mere 
at byde på, og tillige er billigst i drift.

Det er hverdagen på gulvet der afgør 
om der er truffet det rigtige gulvvalg.

For personalet der tilbringer meget 
tid på gulvet, er det bl.a afgørende at 
den indbygge ergonomi skåner led og 
muskler, med større velvære og færre 
sygedage til følge. En netop afsluttet 
undersøgelse i USA viser at det per-
fekte ergonomiske valg er et nora®plan 3 
mm tykt gummigulv, det er det gulv der 
bedst skåner belastningerne på krop-
pens forskellige dele.

En ikke synlig men væsentlig egenskab 
ved gulve er deres emissioner af VOC’er. 
Det har stor betydning for trivsel og hel-
bred at TVOC værdien er så lav som mu-
ligt. Her udmærker nora®gummigulve 
sig ved at være markedets sundeste 
gulve, med de dokumenterede laveste 
emissioner af VOC’er.

”Health Care Without Harm” (en or-
ganisation der arbejder for bæredygtige 
løsninger til hospitaler) har lavet en un-
dersøgelse hvor forskellige gulvtyper 
sammenlignes, og denne undersøgelse 
falder meget gunstig ud for nora® gum-
migulve. (”Health Care Without Harm” 
holder sin næste europæiske CleanMed 
konference i København d. 19. – 21. okt. 
I FN byen.)

nora®gummigulve har en EPD (miljø 
produkt deklaration) ud fra de seneste 
og skrappeste standarder ISO 14025.

Det er også vigtigt at gulvene fungere 
optimalt i hverdagen, under de forskel-
lige betingelser der er i forskellige brugs-
områder.

Et nora® gummigulv er ikke overflade 
coated og skal ikke coates i hele gulvets 
levetid. Det betyder at der ikke er krav 
til vedligeholdelse of overfladen, med 
store besparelser til følge. Det betyder 
også at gulvets levetid og funktion ikke 
nedsættes pga. manglende- eller forkert 
behandling, en væsentlig forudsætning 
for at livstidsbudgettet for gulvet holder.

Det er et nora® gummigulves store 
densitet og meget tætte overflade, der 
giver denne fordel, en overflade der 
også gør gulvet yderst modstandsdyg-
tigt overfor f.eks.: blod, jod, sprit, urin, 
desinfektionsmidler og de fleste kemika-
lier.

Det er en modstandsdygtighed der 
ikke formindskes i gulvets levetid, fordi 
der ikke er nogen coating der nedslides 
eller skal fornyes.

Overfladen gør også gulvet yderst vel-
egnet til vask med diamond pads, en va-
skemetode, der vasker gulvet renere end 
traditionel gulvask, og dét med kun rent 
vand, ingen sæbestoffer eller kemikalier. 
Diamond pads kan bruges sammen med 
alle eksisterende gulvvaskemaskiner.

På nogle hospitaler har denne metode 
løst problemet med f.eks at fjerne paraf-
fin fra gulvene.

Inden for kort tid introducere nora® i 
DK en yderst effektiv gulvdamprenser, 
der kan udføre den daglige vask uden at 
forstyrre patienterne, og holder gulvene 
fri fra smitsomme stoffer og mikroorga-
nismer, uden brug af kemikalier. Hvis 
du er interesseret i en test, så kontakt 
nora®gummigulve.

Designmæssigt har nora®gummigulve 
også meget at byde på. Vort design er 
tilpasset den nordiske smag med lyse og 
neutrale farver, og i nogle tilfælde en let 
brydning af overfladen. Farve- og møn-
ster udvalget er stort, og ved gulvflader 
på mere end 1.000 m2, laver vi uden mer-
omkostning lige nøjagtigt den NCS farve 
der passer ind i dit projekt.

Vores gulve er udviklet til at opfylde 
de forskellige funktionskrav forskel-

lige områder stiller til gulvene. Det kan 
være et øget krav til de skridhæmmende 
egenskaber, et krav om afledende gulve 
i OP stuer og cleanrooms, eller akustiske 
krav, hvor vi kan tilbyde gulve med en 
trinstøjsdæmpning på op til 20 db.

Gummigulve er generelt meget slid-
stærke, men vi har kvaliteter der kan gå 
hele vejen, og holde til den daglige be-
lastningen fra truck og pallestablere.

Hvis du ønsker en mere dybgående in-
formation og evt. dokumentationer, el-
ler du ønsker et referencebesøg på et af 
de hospitaler hvor vores gulve ligger, så 
kontakt nora®gummigulve:

Mail: info-dk@nora.com
Hjemmeside: www.nora.com.dk
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EL, VVS, 
VENTILATION,  
BRAND & SIKRING
Bravida løser alle typer af installations- og serviceopgaver 
over hele landet. Fra supersygehuse til sportsarenaer.  
Fra jernbaner til broer. Vi er med til at give bygninger og 

anlæg liv.

Læs mere på bravida.dk



ADGANGSKONTROL /  S IKRING

WinGuard – én indgang 
til sikkerheden
Sikkerheden på danske sygehuse skal naturligvis være i absolut topklasse. Derfor er ethvert hospital 
spækket med systemer som brandalarmer, tyverisikring, adgangskontrol, nødtelefoner i elevatorer, 
videoovervågning og andre bygnings-styringssystemer. Det kan være svært at bevare overblikket – men 
ikke med ’WinGuard’.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Bravida, der er en landsdækkende virk-
somhed med speciale i el, vvs, venti-
lation og brand og sikring, lancerer nu 
WinGuard, der kan gøre livet lettere for 
driftsafdelingerne på de danske syge-
huse. Bravida har allerede en lang række 
opgaver for danske sygehuse på CV’et. 
WinGuard er en software- og systemløs-
ning, der binder alle eksisterende sikker-
hedssystemer sammen, og som derfor er 
med til at skabe overblik og gøre service 
og betjening mere enkel. Samtidig med 
at systemet giver markante besparelser 
på driftsbudgettet.

– I virkeligheden er ’lancerer’ nok 
ikke den rette betegnelse, for WinGuard 
bygger på en gennemprøvet teknologi, 
og produktet er blandt andet installeret 
på 35 hospitaler i Tyskland. Herhjemme 
fungerer det på Hillerød Sygehus, og det 
er ved at blive installeret på Rigshospita-
let og andre steder, fortæller afdelings-
chef Jack Boye Hansen, Bravida Fire & 
Security East.

Fokus på patienterne

På et hospital skal der være fokus på 
patienterne, og drift og vedligeholdelse 
af sikkerheds- og bygningsstyringssy-
stemer må ikke tage ressourcer fra den 
daglige drift af selve hospitalet. Men ofte 
er det den samme afdeling, der står for 
driften af både de klinisk rettede syste-
mer og alle de øvrige.

– Derfor er det afgørende, at de sik-
kerhedsmæssige systemer fungerer 
stabilt, og at workflows er optimeret, 
så systemernes daglige vedligeholdelse 
ikke trækker på driftsafdelingens ofte 
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begrænsede ressourcer. Det kan gøres 
ved integrere alle tekniske systemer på 
én platform, der er let at anvende, ved 
at gøre al information centralt tilgænge-
lig og ved at etablere et intelligent og 
redundant sikkerheds- og bygningssty-
ringssystem, påpeger Jack Boye Han-
sen.

Winguard har en centraliseret bru-
gerflade, som lever helt op til de nævnte 
krav. Sikkerheds- og bygningsstyrings-
platformen kan behandle al den informa-
tion, der kommer fra de mange forskel-
lige systemer, og alle tilsluttede systemer 
kan styres og overvåges centralt. Tilgang 
til data og styring af opgaver og informa-

tion kan også foregå via client-servernet-
værk, så der kan gribes hurtigt ind alle 
steder, hvis der er noget, de driftsansvar-
lige skal reagere på. Ved hjælp af redun-
dans forhindrer WinGuard systemfejl og 
tab af data.

Besparelser og overblik

De sikkerheds- og driftssystemer, der 
findes på danske hospitaler, er alle for-
skellige. Derfor udformes Winguard-
løsningerne præcist efter det enkelte 
hospitals behov.

– Overblik og mulighed for hurtig ind-
griben er alfa og omega, men derudover 
gør Winguard det også let at udnytte 
ressourcerne i driftsafdelingen mere 
optimalt. Det bliver ikke nødvendigt at 
kende procedurer for et utal af forskel-
lige systemer, og det er også muligt at 
outsource forskellige driftsopgaver. Bra-
vida Fire & Security tilbyder også oplæ-
ring og kurser. Vores mål er, at tilbyde 
løsninger og produkter, så drifts- og 
vedligeholdelsesopgaverne kan løses 
optimalt med brug af færrest mulige res-
sourcer og mindst mulig tid, understre-
ger Jack Boye Hansen. 

Foto: Bravida
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Ved du hvor mange 
nøgler der er i omløb til 
hospitalet?
Hver dag er der masser af ansatte, patienter, pårørende og eksterne leverandører som har deres daglige 
gang på hospitalerne – og det sætter høje krav til hvordan man håndterer udlån af nøgler.

Når man har flere grupper af personer 
som skal have adgang til forskellige ste-
der på hospitalet, kan det til tider skabe 
en udfordring for den sikkerhedsansvar-
lige. I nogen tilfælde kan det nemlig ikke 
betale sig at sætte en elektronisk læser 
på den pågældende dør, og tilkoble 
døren til adgangskontrolsystemet – og 
derfor vil man typisk sætte en låsecylin-
der på døren, hvor der ikke er de samme 
muligheder for kontrol som med et ad-
gangskontrolsystem.

Men man kan faktisk få et utroligt godt 
overblik over hvilke nøgler der er udlånt 

med et elektronisk nøgleskab fra Traka. 
De elektroniske nøgleskabe er designet 
til at hjælpe med at skabe overblik over 
nøglesituationen – og kan kobles sam-
men med eksisterende adgangskontrol-
systemer. Den daglige administration 
foregår dermed rent elektronisk med til-
deling af adgang til nøgleskab og nøgler.

Fordele med elektroniske 
nøgleskabe

Der er flere fordele at opnå hvis man 
vælger at investere i et elektronisk nøg-
leskab. Først og fremmest får man et 
komplet overblik over hvilke nøgler der 
er udlånt til jeres medarbejdere – og man 
kan se helt præcist hvornår hver enkelt 
medarbejder har taget nøglen.

Et andet vigtigt sikkerhedsaspekt er, at 
nøglerne altid opbevares på hospitalet. 
Og hvis en medarbejder skulle glemme 
at aflevere en nøgle, så får den sikker-
hedsansvarlige en email tilsendt med 
det samme. Samtidig kan der til tider 
også være udfordringer med adgang til 
medicinskabe og medicinrum. Her kan 
løsningen med et Traka nøgleskab også 
virke præventivt og proaktivt, da man vil 
være sikret at nøglerne til medicinskabe 
og medicinrum altid bliver opbevaret på 
hospitalet. 

Man kan også registrere tidsbegræns-
ninger på nøgler. Hvis der fx er et vist 
antal nøgler, som kun dagvagterne i en 
afdeling har brug for, kan man i syste-
met registrere at disse nøgler skal være 
tilbage senest kl.17.00. Og hvis nøg-
lerne endnu ikke er afleveret der, kan 
den sikkerhedsansvarlige få en email 
omkring hvilke nøgler der endnu ikke er 
afleveret. Dermed kan den sikkerheds-

ansvarlige nemt og hurtigt kontakte de 
medarbejdere, som har glemt at aflevere 
nøglerne.

Sidst men ikke er mindst er der også 
fordele at hente i forhold til minimering 
af drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger på hospitalet. Med et elektronisk 
nøgleskab kan man nemlig indtaste ki-
lometer stand når man afleverer en bil-
nøgle – og dermed får man et helt unikt 
indblik i hvor mange kilometer hver bil 
kører. Det indblik kan man fx bruge til at 
tage beslutninger om fremtidige investe-
ringer i biler. 

Grundfos har reduceret antallet 
af fysiske nøgler med 75 %

Grundfos er verdens største produ-
cent af cirkulationspumper, og på de-
res hovedsæde i Bjerringbro har 4500 
medarbejdere deres daglige gang i 49 
bygninger, som er fordelt på 280.000 
kvadratmeter.

Et nøgleskab fra Traka fås i flere udgaver, 
og kan indeholde fra 20 til 180 nøgler.
Billede: Ruko A/S

”Vi har reduceret antallet af fysiske nøg-
ler med 75% – og samtidig er vi sikret et 
overblik over hvem der har hvilke nøgler.” 
Lars Rosenlund, Security Manager hos 
Grundfos.
Billede: Ruko A/S
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14 –17 NOVEMBER 2016
DÜSSELDORF GERMANY

www.medica-tradefair.com

Hvert år i november er MEDICA en 
enestående begivenhed for eksperter 
fra hele verden. Dette verdensforum 
indenfor medicinbranchen præsenterer 
en bred vifte af produkter fra fl ere end 
5.000 udstillere. 

Deltag på MEDICA og gør brug af alle 
fordele og benyt Dem af det specielle 
udbud for netop Deres ekspertområde.

BE PART OF IT!

WORLD FORUM 
         FOR MEDICINE

For yderligere information:

Intermess ApS

Rådhusvej 2 _ DK-2920 Charlottenlund

Tlf.: 45 50 56 55 _ Fax: 45 50 50 27

messe@intermess.dk _ www.intermess.dk
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Med et elektronisk nøgleskab fra Traka kan man hurtigt se 
hvilke nøgler man har adgang til at tage. Tildeling af ad-
gang til nøgler og nøgleskabe foregår elektronisk. 
Billede: Ruko A/S

Da Lars Rosenlund tiltrådte stillingen 
som Security Manager hos Grundfos, 
var en af hans opgaver af få udskiftet 
deres låsesystemer. Grunden til dette 
var bl.a. fordi patentet på deres låse-
systemer var udløbet – og samtidig var 
det også vigtigt for Grundfos, at de fik 
et bedre overblik over hvilke nøgler der 
var udlånt. Med afsæt i de krav og behov 
som Grundfos havde, blev Ruko’s paten-
terede låsesystem Triton 501 og elektro-
niske nøgleskabe fra Traka valgt som en 
samlet løsning.

Og da løsningen blev implementeret 
stiftede medarbejderne på Grundfos 
bekendtskab med det nye koncept, som 
bliver kaldt delenøgler. Det fungerer ved 
at hver medarbejder nu kun har deres 
adgangskort – og hvis de skal bruge en 
nøgle i løbet af deres arbejdsdag skal 
den hentes i et Traka nøgleskab, som 
kan findes flere forskellige steder på 
Grundfos. Løsningen har betydet, at 
antallet af fysiske nøgler er blevet redu-
ceret med 75 %. Samtidig har Grundfos 
også sikret, at nøglerne altid opbevares 
på deres lokaliteter.

Når arbejdsdagen er ved at nå sin 
ende, har Grundfos også sørget for, at 
deres vagt får tilsendt en e-mail, hvis der 
er en medarbejder som har glemt at af-
levere sin nøgle. Vagten kan så derefter 
hurtigt kontakte den pågældende med-
arbejder. Det er smart, nemt og tidsbe-
sparende.

Læs mere om elektroniske nøgleskabe 
på www.ruko.dk/traka



RÅDGIVNING

Hvorfor deltager Midtconsult 
Rådgivende Ingeniører på FSTA’s 
årskonference?
I denne måned løber FSTA’s årskonference af stablen. I år har Midtconsult en stand, og vi ser frem til 
en god snak med konferencedeltagerne, hvor vi også gerne fortæller mere om vores forbindelse til 
hospitalsverdenen, og hvordan vi kan støtte op om hospitalerne.

Hos Midtconsult er vi en række medar-
bejdere, der har specialiseret sig i for-
skellige ydelser til hospitals- og sund-
hedsbranchen. Vi besidder hver især en 
masse erfaring inden for disse områder, 
og på vores messestand kan du møde 
flere af os og høre meget mere om de 
enkelte ydelser. I denne artikel har vi sat 
fokus på fire emner, som vi oplever er 
yderst aktuelle på mange hospitaler.

Commissioning

Der er mange penge at spare ved at sikre 
optimal drift fra den dag, jeres byggepro-
jekt står færdigt. Gennem erfaring fra en 
række commissioning-opgaver har vores 

specialister udarbejdet en model for va-
retagelse af processen, der sikrer, at byg-
geprojektet afleveres til alles tilfredshed. 
Det er blandt andet vores anbefaling, at 
der oprettes en commissioning-gruppe 
fra projektets start med repræsentanter 
fra både bygherre, driftansvarlige, pro-
jekterende og entreprenører. Gruppens 
første opgave bør være at udarbejde en 
commissioning-plan, der bl.a. indehol-
der bygherrens krav, testparadigmer og 
tidsplan for indregulering, funktionstest 
med mere, så det er muligt at fastholde 
krav og holde fokus. I mange tilfælde 
bliver vi dog først tilknyttet projektet 
undervejs i forløbet, og selvom det mest 
hensigtsmæssige er at iværksætte pro-

cessen fra projektstart, er det aldrig for 
sent at planlægge og iværksætte koordi-
nerende funktionstests.

Står I med et idriftsætningsprojekt, så 
kom forbi vores stand og få en snak om 
jeres muligheder med Finn Westergaard 
og Bjørn Barbré Pedersen, som begge 
er specialister med stor erfaring på om-
rådet.

Spildevandshåndtering

For at kunne tilbyde vores kunder den 
bedste rådgivning indenfor håndtering 
af spildevand, har Midtconsult samlet 
et hold af eksperter på området. Vores 
rådgivning bygger derfor på samarbejde 
med institutter, der forsker på området. 
Det gælder både de teknologiske løsnin-
ger såvel som den mere videnskabelige 
grundforskning, hvor også substitution 
af stoffer (medicin og kemikalier) indgår. 
Desuden samarbejder vi med kolleger 
med særlig viden på området, der er 
specialister i projektering og udførelse af 
de egentlige rensningsløsninger. Samlet 
sikrer denne gruppe af eksperter, at I får 
udarbejdet en udførlig BAT-redegørelse 
forud for kommunal udstedelse af nød-
vendige spildevandstilladelser.

De løsninger, der er beskrevet i BAT-
redegørelsen, kan vi selvfølgelig også 
bistå med i projekterings-, bygge- og 
gennemførelsesfasen. Hvis I ønsker at 
høre mere om spildevandshåndtering, 
kan I komme forbi vores stand og møde 
Per Overgaard Nielsen eller Bjørn Barbré 
Pedersen til en uddybende snak på om-
rådet.

ESCO-projekt

Flere offentlige institutioner ser mulig-
hederne i at benytte ESCO-projekter, 

Vi ses på stand 11 til FSTA’s årskonference d. 12.-14. oktober 
på Hotel Comwell i Kolding

Fra venstre ses Finn Westergaard, Bjørn Barbré Pedersen, Birgitte Lassen, Per Overgaard 
Nielsen og Anders Kobbelgaard. 



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 7   27 

INTERN TRANSPORT TIL MEDICINAL INDUSTRIEN

•  Dansk produceret kvalitet
•	 	God	funktionalitet
•	 	Vi	har	et	fleksibelt	produktionsapparat,	der	gør	

at	vi	på	kort	tid	kan	skræddersy	kundens	ønske

For	yderligere	information,	kontakt	venligst:
michael@almeborg.com	–	Tlf.	56	93	36	00

Ann_Ole Almeborg_118,3x57.indd   1 20/06/2016   11.45

RÅDGIVNING

når de investerer i renoveringer. Forde-
lene ved ESCO er, at investeringerne 
fremtidssikrer bygningerne, samtidig 
med at det er uden økonomisk risiko for 
bygherren. Midtconsult kan rådgive jer i 
mulighederne for renovering ved hjælp 
af ESCO-projekter, udarbejde udbuddet 
og agere som bygherrerådgiver gennem 
hele projektforløbet. Vores specialister 
sikrer dermed, at projektet bliver gen-
nemført som planlagt.

Hvis I vil høre mere om vores tilgang 
til ESCO, kan I komme forbi vores stand 
og tale med Per Overgaard Nielsen, som 
har erfaring fra fl ere projekter herunder 
Regionshospitalet Viborg. 

Energikrav

Kravene er store, når det gælder hospi-
talsbyggeri. Bygningerne skal kunne 
drives bæredygtigt og med et minimalt 
energiforbrug, og i mange tilfælde skal 
det projekteres i henhold til kravene i 
Bygningsklasse 2020. Samtidig er der 
øgede hygiejnekrav og ønsker om ef-
fektivisering ved hjælp af adfærdsregu-
lerende indretning. Det skaber udfor-
dringer for bygherren, og ofte skal der 
udarbejdes særlige løsninger, hvis alle 
kravene skal indfries. Midtconsult har 
stor erfaring med at udvikle løsninger, 
der tilgodeser alle disse aspekter.

Hvis I har et projekt, hvor der skal fi n-
des en løsning, der både er tilpasset ef-
fektiviseringskrav, energikrav og hygiej-
nekrav, så kom forbi vores stand og hør 
mere om vores arbejde med denne type 
projekter hos vores specialist på områ-

det, civilingeniør Anders Kobbelgaard, 
eller en af de øvrige på standen.

Vi ved mere endnu…

Hos Midtconsult arbejder vi hver dag 
med at rådgive kunden, så de får den løs-
ning, der passer dem bedst. Vi vil derfor 
rigtig gerne tale med jer om, hvad I har 
brug for. Kom derfor endelig forbi vores 
stand og få en snak med os om jeres pro-
jekter. På årets konference deltager bl.a. 
vores salgs- og PQ-assistent Birgitte Las-
sen, seniorrådgiver Bjørn Barbré Peder-
sen, senioringeniør Finn Westergaard, 
partner og salgschef Per Overgaard Niel-
sen, markedschef for byggeri og energi-
konsulent Søren Aaby samt civilingeniør 
Anders Kobbelgaard.

KORT OM 
MIDTCONSULT

Midtconsult løser rådgivningsopga-
ver over hele landet. Virksomheden 
beskæftiger i dag 187 medarbej-
dere fordelt på et hovedkontor i 
Herning og en afdeling i Aarhus. 
Midtconsult beskæftiger sig med 
rådgivning inden for anlægsarbejde, 
bærende konstruktioner, bygnings-
komplettering, el- og vvs-instal-
lationer, ventilation, energianlæg, 
projektledelse, bygningsakustik, 
brand, miljø og bæredygtighed.

Udpluk af Midtconsults ydelser 
indenfor hospital & sundhed:

-  Commissioning
-   Rådgivning om spildevandshånd-

tering og -tilladelser
-   Sikringsrådgivning 
-   Rådgivning om ESCO-projekter
-   Akustikrådgivning
-   Rådgivning om energikrav og 

bygningssimuleringer
-   Brandteknisk rådgivning
-   Rådgivning om CTS og BMS



KONFERENCER

Hotel og konferencecenteret 
NYBORG STRAND ruster sig til 
fremtiden med yderligere udvidelser
117 år på samme sted med løbende om- og tilbygning. Og netop nu lægger håndværkerne sidste hånd på 
de første af en række tiltag, som skal sikre Provinsens største hotel- og konferencecenter en favoritposition 
blandt fremtidens konferencearrangører og deltagere.

Den centrale og overdådigt smukke be-
liggenhed midt i landet har i mere end 
100 år tiltrukket gæster fra nær og fjern. 
Først som menighedshotel, der i begyn-
delsen af 1900-tallet husede det såkaldte 
”Nyborgmøde”. Her samledes årligt op 
til 1600 mennesker af gangen fra hele 
landet til et folkekirkeligt fællesarran-
gement. Efter en omskiftelig tilværelse 
udviklede stedet sig i løbet af 60’erne og 
70’erne til at være et stort, moderne ho-
tel – og gennem de sidste 30 år har Ny-
borg Strand cementeret sin position som 

ét af Danmarks førende og foretrukne 
konferencehoteller. Den position bliver 
der nu bygget videre på.

Fornyelse både inde og ude

Frem til 2025 bliver der løbende inve-
steret i både medarbejdernes daglige 
arbejdspladser, faciliteter, servicekul-
turen – og en lang række bygnings- og 
indretningsmæssige moderniseringer. 
Disse tiltag skal sikre, at Nyborg Strand 
i mange år fremover kan tilbyde sine tu-

sinder af årlige konferencegæster en op-
levelse på internationalt niveau.

En endnu bedre arbejdsplads

I løbet af efteråret 2016 bliver der lagt 
sidste hånd på en renovering af hotellets 
medarbejder-faciliteter. Når byggeriet 
snart står færdigt, bliver hverdagen bety-
deligt behageligere for medarbejderne. 
Det betyder mere overskud og energi 
til at forkæle stedets gæster i den travle 
hverdag. De nye tiltag omfatter et helt 
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nyt værksted til den løbende vedlige-
holdelse, en stor, moderne og funktionel 
vareindlevering og nye, tidssvarende 
faciliteter til medarbejderomklædning. 
Dertil føjer sig en lækker ny og rekreativ 
personalekantine. En samlet investering 
på 17 millioner kr.

For 40 millioner køkken

I efteråret 2017 bliver der skabt et helt 
nyt 1.200 m2 stort produktionskøkken 
– en investering på godt 40 mio. kr. Her 
bliver der tale om et køkken, som brin-
ger Nyborg Strand langt ind i fremtiden 
med perfekte muligheder for at udnytte 
ny gastronomiske perspektiver fuldt ud. 
Projektet bliver gennemført uden gener 
for gæsterne. Det ny køkken placeres 
nemlig et helt nyt sted, så det eksiste-
rende køkken kan arbejde fuldt ud side-
løbende med byggeriet.

Kunden i centrum

På baggrund af de krav, der skal opfyldes 
for at være med helt fremme i den inter-
nationale konferenceliga, banes vejen 
ind i fremtiden med en udviklingsplan, 
som skal sætte kunden i centrum. Ikke 
bare som en floskel, men med lokale op-
levelser og helhjertet service i en klasse 
for sig. Samtidig med at Nyborg Strand 
videreudvikler de fysiske rammer, har 
konferencecenteret også sat et stort ud-
viklingsprogram i gang for alle stedets 
medarbejdere. Den udstrakte service og 
stedets store erfaring får nemlig endnu 
et boost. Det sker under temaet ”Prikken 

over i’et”. Her uddannes både ledere, 
medarbejdere og et ambassadørkorps til 
at udvikle sig selv og Nyborg Strand ud 
fra et fælles værdigrundlag. Målet er at 
skabe et ”High performance Team”, som 
i flok skal løfte konferenceoplevelsen 
yderligere for hotellets mange fremti-
dige gæster.

Spa, pool og fitness

Blandt de visioner på byggefronten, som 
skal realiseres inden 2020, er planlagt et 
nyt spa-, pool- og fitnessområde. Den 
ny bygning bliver en arkitektonisk perle 
med fritstående bygningskroppe, som 
indgår i et afstemt samspil med den ek-

sisterende, markante auditoriebygning. I 
alt udvides med ca. 500 m2. Det ny byg-
ningskompleks kommer til at understøtte 
stedets smukke udsigt og leger med det 
indfaldende lys, så ude og inde kommer 
til at smelte sammen i en fredfyldt, har-
monisk rumoplevelse.

Stilfuld lounge

Som en del af planerne indgår også et 
nyt loungeområde og en pejsebar i hjer-
tet af hotellet. Et åndehul som bliver et 
naturligt omdrejningspunkt og samlings-
sted for hotellets gæster. Stemningen 
understøttes af en lysgård med vand og 
græsser. Arkitektonisk er det målet at 

82% AF VORES KUNDER 
SER VI IGEN 

Måske fordi vi sætter 
kunden i centrum

FAKTA

•  NYBORG STRAND er i dag provinsens største hotel- og konferencecenter 
med 160 dedikerede medarbejdere og over 275.000 gæster årligt. 

•  Nyborg Strand ligger naturskønt midt i landet – i Nyborg tæt ved bro, hav, 
skov, strand … og banegård og motorvej indenfor 1 km. 

•  36 individuelle konferencelokaler og møderum.

•  Topmoderne auditorium.

•  Mødeplads – fra 2 til 1000 personer i største lokale.

•  426 værelser med i alt 750 senge. 

•  650 overvågede, gratis P-pladser. 

•  Restaurant, bistro, bar.

•  De næste 10 år udvides og fremtidssikres Nyborg Strand for mellem 50 og 
100 millioner kroner.



Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

KONFERENCER

bringe oplevelsen af vand og strand ind 
midt i hotellet.

Yderligere konferencefaciliteter

Over lobbybaren bygges et topmoderne 
mødecenter i tre etager: Der bliver tale 
om tre store, lyse konferencelokaler med 

grupperum, pause- og udstillingsområde 
og egne toilet- og garderobefaciliteter. 
Det hele kommer til at indgå i en trans-
parent harmoni med de øvrige glasdomi-
nerede lokaler.

Alt i alt er Hele Danmarks mødested 
på vej ind i en fremtid, hvor endnu fl ere 
end de nuværende godt 275.000 årlige 

gæster kan se frem til en perfekt kon-
ferenceoplevelse. Erfaringen sikrer, at 
alt kører som smurt – og oveni får del-
tagerne en chance for at slappe af i per-
fekte rammer. Både indenfor og udenfor.

Vidste du … 

 – at NYBORG STRAND er del af et 
stærkt lokalt samarbejde mellem syv 
selvstændige hoteller? De arbejder 
tæt sammen om at gøre det endnu 
mere attraktivt at søge til Nyborg, 
når der skal afholdes konferencer 
og events: Samarbejdet, som hedder 
Destination NYBORG, giver mulighed 
for at øge antallet af gæster betrag-
teligt og at tilføre � ere kulinariske og 
kulturelle oplevelser.





EFFEKTIVITET

Skift gaflen ud  
med en ske!
Går det alt for langsomt – som at spise suppe med en gaffel?
Sådan kan det føles, når man er frustreret over hverdagens gøremål.

Du ved det,
•  at frustrationen er effektivitetens vær-

ste fjende
•  at koncentrationen forsvinder
•  at der opstår fejl
•  at vi bliver mere irriterede og frustre-

rede
•  at vi spilder tid på udbedringer, opryd-

ninger, forklaringer o.s.v.

Endnu sværere er det, når flere skal løse 
dagens opgaver i fællesskab.

Samarbejde kræver kommunikation, 
der tager tid og som der er stadig mindre 
af.

Du ved, at det er nødvendigt at få 
ændret disse forhold, og her kom-
mer et par gode råd til inspiration
Ting skal ændres og alle skal forstå, indse 
og erkende det gode ved disse foran-
dringer. Alle har dog gode idéer og er-
faringer, om forandringer, der vil virke i 
et eller andet omfang. Og det er et godt 
sted at starte. Men inspirationen til eks-
traordinær nytænkning, når alle går i den 
samme hverdag, kræver inspiration ud 
fra.

Erfaringer fra andre tilsvarende or-
ganisationer kan erfares via gensidige 

besøg – så når man lige så langt som de 
andre, men ikke foran.

De store forandringer, hvor man tør 
tage erfaringer fra helt andre brancher 
og miljøer ind som grundlag for foran-
dringer i egen organisation, skal der en 
helt anden inspiration til fra erfarne per-
soner i forenkling i forskellige brancher.

Set bredt ud over dagens brancher 
og miljøer, giver nedenstående mål 
effektivitet og arbejdsglæde:
•  Ingen fejl – alt der skal gøre om, er pr. 

definition en fejl i første omgang.
•  Ingen spildtid – al ventetid, flytning af 

ting/materialer, dårlig brug af kompe-
tencer, stop på grund af manglende 
materialer eller svigt i maskiner, tek-
nisk udstyr og EDB er spild af tid og 
ressourcer

•  En glad inspirerende hverdag – hvor 
arbejdet hver dag bliver stadig nem-
mere – fordi det er målet. Det kræver 
en bevidst handling at ændre hverda-
gen til en nemmere hverdag. Men re-
sultaterne er inspirerende og dermed 
selvforstærkende for processen. Det 
skal opleves.

For at alle blive glade for forandringer 
skal alle vide, hvad der sker. Samtidig 
skal så mange medarbejdere som muligt 
inddrages i udtænkning af forandringer.

Et spørgsmål til alle medarbejdere, 
som inspiration til at få gode ideer til for-
enklinger kunne være:

Hvornår spilder du din tid?

Situationen skal beskrives kort – blot så 
den ikke glemmes. Der kan komme de-
taljer på senere, når den drøftes i en ar-
bejdsgruppe.

Sådanne forslag til forandringer tager 
ofte udgangspunkt i en negativ indstil-

ling. For at energien på arbejdsstedet 
ikke drænes skal bearbejdning af disse 
forslag, håndteres i en positiv ånd, der 
samtidig inddrager samtlige medarbej-
dere – uden at der går al for megen ar-
bejdstid med det.

Samtidig bør alle processer, der gen-
nemføres i løbet af en måned oplistes. 
Denne liste skal bearbejdes, så vi sikrer 
indsigt i processerne væsentlighed og 
indbyrdes afhængighed. Væsentlighed 
og indbyrdes afhængighed er afgørende 
for prioriteringen af hvilke processer, be-
handles først, samlet og af hvem.

Målet er, at alle processer har effekt 
for behandling af patienten. Alle 
handlinger, der ikke bringer noget 
for patienten skal elimineres.

Således er al arkivering vedr. en sag, der 
endnu ikke er afsluttet, og derfor skal 
hentes frem igen, spild af tid. Det tjener 
ikke patienten. Jo, jeg mener det virke-
ligt, men der skal tænkes nyt!

At tilrettelægge patientforløb og dertil 
hørende bemanding af personale er en 
spændende udfordring, når der ikke må 
spildes tid på unødige handlinger. Det 
betyder også at handlinger i forløbet ikke 
må lande i en kø – de nødvendige res-
sourcer skal være til stede for alle hand-
linger i hele forløbet. Så alle tilstødende 
handlinger, som transport af patient på 
hospital mellem afdelinger, vurdering af 
resultatet af prøver, vask af hospitalstøj 
m.v. skal også planlægges, således at 
disse ikke får det store flow i patientbe-
handlingen til at gå i stå. Nu skal der tæn-
kes og tegnes i større flow, end blot for 
den enkelte afdeling.

Det gøres ved at tegne disse flow, så 
de er synlige for enhver, sådan som de er 
i dag. Det nuværende flow gennemgås 
derefter for unødige stop og mulige for-

AF DIR. LENE STEVNSBORG,  

LENE@SIMPLIFY-IT.DK
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Protecting life  
and assets

Roxtec’s kabel- og rør-
tætninger hjælper dig  
med at håndtere risici på 
hospitaler og renrum.  
Systemet beskytter mod ild, 
gas, vand, støv, skadedyr  
og uønsket kontaminering. 
 
Roxtec’s tætninger kan 
hjælpe dig med at minime-
re omkostningerne. Benyt 
Roxtec til at samle mange 
gennemføringer i en enkelt 
åbning og minimer dermed 
risikoen for lækage.

Læs mere på  
roxtec.com/dk

EFFEKTIVITET

bedringstiltag. Det viser sig også ofte at 
en bedre viden til medarbejderne om de 
interne sammenhænge i processer, gør 
det meget nemmere for medarbejdere at 
løse opgaver korrekt første gang. Vi har 
således haft stor succes med store gra-
fiske præsentationer, som en dartskive, 
der viser sammenhæng mellem hverda-
gens mange forskellige opgaver og kor-
rekt brug af systemer. Der er tale om at 

gøre skjult viden synlig for alle og ikke 
kun for de medarbejdere, der har været 
der altid.

Men opgaven kan virke overskuelig 
for utrænede personer – så lad trænede 
interne medarbejdere eller eksterne kon-
sulenter være med til at sætte processen 
i gang og støtte den løbende.

Vi tilbyder selv et særligt udviklings-
forløb for hele enheden, der sikrer delta-

gernes indsigt i formål, prioriteringer og 
årsagerne til hinandens og egne særlige 
reaktionsmønstre. Det giver en god for-
beredelse til gennemførelsen af effekti-
viseringen af processerne.

Samtidigt planlægger vi forløbet med 
effektiviseringen af processerne og fa-
ciliterer efterfølgende forløbet sammen 
med de nu forberedte medarbejdere.

Vi er alle forskellige  
– men det er dog de færreste, der synes  

at det er sjovt at spise suppe  
med en gaffel!



MONITORERING

Automatisk datalogning 
en sikker effektivisering
Automatiseret måling af de fysiske forhold som temperatur, lufttryk og fugtighed er ved at vinde indpas 
på hospitalerne. Buhl & Bønsøe oplever stor vækst i takt med, at kravene til kontrollen stedse skærpes. 
Manuel måling og registrering af køle- og fryseskabe er for alvor ved at blive udfaset.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Effektiv overvågning af temperatur, luft-
tryk og fugtighed bliver stedse skærpet 
på hospitalerne og en af måderne til at 
sikre en oplagt effektivisering er at auto-
matisere processerne, så alle måledata 
logges og ligger klar til kontrolinspek-
tioner.

Det kan både give større sikkerhed for 
korrekt håndtering af medicin, vævsprø-
ver, fødevarer, men også sikre hospita-
lerne en økonomisk gevinst, påpeger di-
rektør Klaus Buhl fra Buhl & Bønsøe, der 
har specialiseret sig i udstyr og løsninger 
til overvågning og kalibrering i sund-
hedssektoren og bredt til dansk industri.

– Et stort antal funktioner skal hele 
tiden monitoreres. Mange hospitaler kø-

rer stadig med simple systemer med et 
lille termometer, hvor en sygeplejerske 
dagligt registrerer temperaturen for at 
dokumentere denne. Det kan være ud-
mærket, men vi hører dagligt om beho-
vet for at effektivisere hospitalssektoren.

Man kan hurtigt regne ud, at det må 
koste at have en sygeplejerske til at måle 
og registrere temperaturen op til flere 
gange om dagen i årevis sammenlignet 
med et automatisk system, der tilmed 
gemmer alle data, så de ligger klar til 
myndighedernes kontrolbesøg.

I en blodbank skal man kunne doku-
mentere, at blodet har været opbevaret 
under de rigtige temperaturer, også når 
det transporteres rundt. Yderligere er 
fordelen ved automatisk datalogning, 
at hospitalet får en alarm på SMS eller 
 e-mail, hvis temperaturen afviger.

Hospitalerne opbevarer typisk medi-

cin for mange penge, så det er vigtigt at 
tage action med det samme, hvis tempe-
raturen afviger, understreger Klaus Buhl. 
Derved undgår man, at skulle kassere 
dyr medicin.

Hospitalerne ser fordelene 

Automatiseret kontrol er begyndt at blive 
mere udbredt på de danske hospitaler, 
men der er stadig mange steder, hvor 
det foregår manuelt. Det er dog også 
sådan, at jo mere pressede hospitalerne 
bliver, desto større bliver deres fokus på 
at optimere de forskellige arbejdsgange 
og udføre dem smartere.

Buhl & Bønsøe har leveret store instal-
lationer til hospitalerne i Viborg og Sil-
keborg som omtalt i seneste nummer af 
HDA. Stadig flere hospitaler erkender, at 
automatiseret kontrol både er bedre og 
billigere.

Automatiseret kontrol kan anvendes 
bredt til at dokumentere, at medicin, 
vævsprøver og fødevarer har været op-
bevaret på korrekt vis i køle/fryseskabe. 
Mange afdelinger opbevarer vigtige 
vævsprøver og det kan være en kata-
strofe at miste forskningsresultater, fordi 
man ikke opdagede, at fryseren var gået 
i stå.

Under den store flodbølge i Køben-
havn var man ved at miste mange års 
forskning, fordi nogle frysere stod i 
kældrene som blev oversvømmet. Kun 
ved snarrådighed fik man reddet fryser-
nes indhold. Buhl & Bønsøes systemer 
kunne i en sådan situation meget tidligt 
have advaret om, at noget var helt galt.

Myndighederne kommer ud og kon-
trollerer, at alt opbevares efter forskrif-
terne og der er stadig hospitaler som får 
påtaler, fordi medicin, vævsprøver, føde-
varer m.m. ikke opbevares efter forskrif-
terne. En påtale kan føre til installation af Sikker opbevaring og overvågning af biologiske prøver, reagens og forskningsmateriale.
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automatiske systemer, når hospitalerne 
bliver bedt om at udarbejde en plan, så 
situationer med uforsvarlig opbevaring 
fremover udelukkes, understreger han.

Systemer til ethvert behov

Buhl & Bønsøe servicerer ud over me-
dicinalindustrien og hospitalerne også 
industrien generelt samt detailhande-
len. Virksomheden har oplevet konstant 
vækst siden den blev etableret for 40 år 
siden og er i fortsat fremdrift. For 12 år 
siden etablerede Buhl & Bønsøe en ka-
libreringsafdeling der er i stærk vækst. 
Firmaet beskæftiger 24 medarbejdere og 
adskillige teknikere rejser rundt og ser-
vicerer hele landet.

Buhl & Bønsøe forhandler systemer 
fra simple dataloggere til større syste-
mer med opsamling i dataskyen, så man 
har data der er tilgængelige uanset hvor 
man befinder sig. Temperaturfølere kan 
sagtens være på størrelse med et USB-
stik der kan placeres næsten alle vegne 
og kommunikere trådløst med datalog-
gerne. En blodbank på et hospital har 
frysere og kælderrum og her sikrer fø-
lerne, at hospitalet kan dokumentere, at 
blodet er transporteret ved den rigtige 
temperatur.

Virksomheden uddanner også per-
sonale på kurser i hygiejne, fødevarer, 
måling af temperaturer m.m. Kurserne 
er målrettet medarbejdere beskæftiget 
i driftsafdelinger, storkøkkener og labo-
ratorier med forskning, medicinopbeva-
ring etc.

Kalibreringskrav på vej ind

Indenfor forskning og samarbejde med 
farmaceutiske virksomheder kommer 
ekstra krav ind om, at man skal kunne 
påvise, at det, man gør, er rigtigt. At den 
temperatur man måler er korrekt. Det 
kræver at udstyret jævnligt kalibreres. 
Behovet for kalibrering bliver konstant 
større. Buhl & Bønsøe kalibrerer for ho-
spitalerne som akkrediteret af DANAK til 
at udføre denne funktion.

– Kommer der en inspektør fra Fede-
ral Drug Administration, FDA, i USA og 
ønsker at se temperaturdataene, spørger 
han ikke ind til mere, når han kan se, at 
udstyret er kalibreret af Buhl & Bønsøe, 
fordi han så ved, at alt er ok, siger Klaus 
Buhl.

Hele medicinalindustrien kontrolleres 
af FDA med den store eksport til USA. 
Det er de vant til og tager det derfor 
meget seriøst. Tilsvarende har vi inspek-

tioner på sygehusene for at sikre, at reg-
lerne overholdes. Vi har teknikere, der 
kalibrerer hospitalernes instrumenter 
her i huset, men de tager også ud for at 
kalibrere på hospitalerne on site, hvis ud-
styret ikke kan sendes ind. 

Krav til kontrol og data skærpes

Validering/mapping er en metode, der 
skal sikre, at et kølerum er lige koldt alle 
steder. Buhl & Bønsøes specialister er 
uddannet i denne metode. Myndighe-
derne stiller krav om at temperaturen 
overholdes alle steder inde i kølerum-
mene.

– Derfor placerer vi et stort antal fø-
lere i hele rummet som et gitterværk og 
ser om temperatur afviger nogle steder. 
Derefter udarbejdes en rapport om tem-
peraturfordelingen der afgør, om rum-
met må tages i brug eller ej.

Hospitalerne halter lidt efter den far-
maceutiske industri og er ikke så regu-
leret endnu, men vi ser barren konstant 
bliver løftet højere op i hele samfundet, 
siger Klaus Buhl.

Transmitterpaneler til renrum en 
nyhed

En nyhed, som Buhl & Bønsøe tilbyder 
sine kunder, er transmitterpanelerne, der 
sikrer kontrollen med lufttryk, luftfugtig-
hed – og temperatur m.m. Virksomheden 
har fået agenturet af Fischer Mess- und 
Regeltechnik og kan tilbyde strømlinede 

paneler, der løber langs væggen med dis-
play og lys som viser, om man kan gå ind 
i slusen. De udmærker sig ved at være 
ekstraordinært rengøringsvenlige og ide-
elle til OP-stuer og renrum.

– Det er en meget bedre og clean 
løsning end vi hidtil har set på marke-
det. Det er en kæmpe fordel rengørings 
– og pladsmæssigt, at intet hænger ud 
fra væggen, hvor bakterier, partikler og 
urenheder kan samle sig. Det er vigtigt at 
overholde kravene i selv de højest klas-
sificerede renrum – det kan vi med de 
nye transmitterpaneler fra Fischer, siger 
Klaus Buhl.

En ting er sikkert: Kravene til doku-
mentation på hospitalerne bliver større 
og større.

Det oplever vi helt klart.

Overvågning og korrekt opbevaring af værdifuld medicin.

Renrumspaneler til beskyttelse mod luft-
bårne partikler eller overholdelse af en be-
stemt temperatur eller fugtighed.



ULTRALYD

Det er godt givet ud, at 
patienten er lejret rigtigt
Ultralydsundersøgelse af hjertet kræver rigtig lejring af patienten, så man kan scanne frit og undgå skygger 
fra andre organer. Et ultralydsleje bør derfor være bygget og designet specielt til formålet.

”Det er i min interesse som ekkosyge-
plejerske, at patienten er lejret rigtigt. Jo 
bedre patienterne ligger, jo mere slapper 
de af og jeg får det bedste resultat. Hvis 
de ikke ligger godt, kan de begynde at 
trække vejret tungt, og så kommer der 
skygger fra lungerne på scanningsbille-
derne. Derfor er det godt givet ud, at pa-
tienten er lejret rigtigt,” siger Else-Marie 
Vestbo, ekkosygeplejerske med over 15 
års erfaring med ultralydsscanning.

En nøjagtig scanning er 
afgørende

En ultralydsundersøgelse af hjertet kræ-
ver, at ultralydshovedet kan komme 
præcist ind og scanne alt i og omkring 
hjertet, uden at der er skygger fra lun-
ger eller ribben. En nøjagtig scanning er 
vigtig, fordi det er grundlag for korrekt 
diagnose inden behandling eller opera-
tion. Patienten bør derfor lejres på et ul-
tralydsleje designet til formålet.

Indflydelse på udvikling af 
lejerne

”Jeg har arbejdet med mange forskellige 
lejer gennem årene, og da jeg senere 
skulle indkøbe nye lejer til min davæ-
rende ultralydsafdeling, valgte jeg Stan-
dard Systemer, fordi åbningen i deres 
leje giver plads til at man kan komme 
vinkelret ind på brystkassen med ultra-
lydsscanneren, og fordi de er meget 
lydhøre omkring udvikling af lejerne. Jeg 
fik blandt andet lavet smallere lejer til de 
små ultralydsrum og et leje specielt til-
passet patienter, som har hjertet i højre 
side,” forklarer Else-Marie Vestbo.

Designet præcis til formålet

Standard Systemers ultralydsleje er de-
signet, så patienten kan lejres korrekt 
og stabilt på venstre side helt ud til lejets 
kant. Patientens hjerteregion ligger over 
en åbning i lejet, så man kan komme til 

med ultralydsscanneren og få de bedste 
billeder af patientens hjerte.

”Ultralydslejerne er gode, specielt 
fordi de er nemme at betjene. Når vi ar-
bejder hele dagen med at scanne, er det 
meget vigtigt, at lejet giver os gode ar-
bejdsstillinger. Man kan hæve lejet helt 
op for at arbejde stående og sænke det 
helt ned, så man kan forflytte patien-
ten over fra en stol eller et leje. Vigtigt 
er også, at lejerne kan bære bariatriske 
patienter. En fordel er, at man kan få sat 
en centralbremse på lejet, som med kun 
ét tryk kan låse alle hjul. Og så er lejerne 
komfortable og polstrede, så patienten 
ligger godt,” siger Else-Marie Vestbo, 
ekkosygeplejerske på HGH Gentofte og 
tidligere Rigshospitalet.

Elektrisk leje med 4 motorer

Poul Qvist, kunderådgiver hos Standard 
Systemer, var for 15 år siden med til at 
udvikle Standard Systemers første pro-
totype på et ultralydsleje. I dag er virk-
somheden specialiseret i at løse behovet 
for lejer og ultralydslejer for hospitaler og 
specialklinikker.

”Vores seneste ultralydsleje har som 
noget helt nyt 4 elektriske motorer, som 
gør at alle funktioner i lejet kan fjernbe-
tjenes: højde, hovedgærde, undersøgel-
sesklap og en lændestøtte, der både kan 
hjælpe patienten om på siden og fungere 
som ryglæn under undersøgelsen,” for-
klarer Poul Qvist fra Standard Systemer 
i Brønshøj.

”Vi lytter til læger og sygeplejersker, 
når de fortæller om deres behov ude på 
hospitalerne, og så bygger vi lejerne ef-
ter det. Det er en kontinuerlig udvikling, 
hvor vi undervejs standardiserer proces-
sen. Vi er en af de få leverandører i Dan-
mark, som har eget smedeværksted og 
tekniske faciliteter til selv at udvikle og 
bygge lejerne,” fortæller Poul Qvist.Standard Systemer er en af de få leverandører i Danmark, som har eget smedeværksted og 

tekniske faciliteter til at udvikle og bygge lejer til hospitaler og klinikker.
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Stor erfaring gør vores kunder trygge!
Vores erfaring som løsningsorienteret filterleverandør til sundhedssektoren, 
giver daglig tryghed i driftsafdelingerne landet over.

Vores filterløsninger renser luften i den danske sundhedssektor.

www.vokesair.com
Avedøreholmen 88, 2600 Hvidovre
Tlf. 36 49 66 00

Leadership in Filtration
www.mann-hummel.com
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ULTRALYD

Ultralydsleje fra Standard Systemer
•  2-delt leje til at lejre patienten på siden.
•  Højde- og rygindstilling med elektrisk motor
•  Åbning af klap giver plads til at scanne hjertet
•  125 mm hjul eller store transporthjul med retningslås
•  Kunstlæderbetræk i over 50 forskellige farver
•  Produceres i individuelle mål
•  Løftekapacitet: 200 kg.

Standard Systemer ApS producerer et bredt udvalg af patientlejer, klinikmøbler, rustfrit udstyr, linned- og affaldsvogne og 
dokumentationssystemer til hospitaler, praktiserende læger og speciallæger i Danmark, Norden og Europa. 
www.standardsystem.dk



IT /  TEKNIK

Er der balance mellem IT 
teknikkens ambitioner og 
organisationens parathed??
Sundhedssektoren er naturligt i fokus hos en bred skare af udbydere af IT og teknik. Innovative healthcare 
løsninger popper ustandseligt op, som fristende tiltag der garanterer bedre hverdag for personalet og 
naturligvis øger patientsikkerheden. Adskillige af disse kan garanteret optimere hverdagen for rigtig mange 
blandt regionernes kliniske personale – vel at mærke hvis vi formår at implementere i en travl hverdag.

Agendaen i fl ere regioner bærer præg af, 
at deciderede IT løsninger er det eneste 
saliggørende, og det der kan sikre opti-
mering af forretningen – måske er det 
rigtigt – eller rettere, måske er det på et 
senere tidspunkt.

Jeg mener ikke, at der aktuelt er den 
nødvendige balance mellem de tekno-
logiske frontkæmperes ambitioner og 
det øvrige personales parathed til relativ 
markante ændringer i hverdagen. Glem-
mer vi fra teknikfronten for ofte at stille 
spørgsmålet om, hvordan de nødven-
dige forudsætninger kan skabes, således 
at der er tryghed for, at de forventede 
optimeringer af en given investering rea-
liseres?

Lad det være sagt med det samme – 
jeg er ikke ude med riven efter særlige 
faggrupper. Mit ønske er, at vi fagfolk ta-
ger ansvaret for at starte en debat. En de-
bat der har til formål at drøfte, hvordan 
vi fremadrettet tilsikrer, at udvælgelsen 
af teknologiske løsninger bedst muligt 
optimerer forretningen på såvel kort som 
langt sigt. Sagt på en anden måde – der 

skal være ”Value for money”, når løsnin-
ger implementeres.

Jeg har i lidt over 20 år samarbejdet 
med danske sygehuse og jeg har op-
levet stærkt forankrede holdninger og 
værdier omkring sikkerhed og oppetid 
hos tekniske og medicotekniske ansatte. 
Jeg vil slå et slag for, at regionerne sikrer, 
at der værnes om disse værdier. Der er 
altså bare noget kernefunktionalitet, der 
er helt vital for såvel patienter som per-
sonale!

Forandringens vinde blæser

Hos CARE-CALL har vi gennem 15 år 
udviklet et særdeles tæt samarbejde med 
danske hospitaler og skabt et indgående 
kendskab til dagligdagen for såvel kli-
nikere som teknikere. Vi mærker, som 
mange andre, at forandringens vinder 
blæser og de traditionelle tekniske løs-
ninger udfordres af IT baseret teknologi, 
der helt naturligt har alenlange specifi -
kationslister. Det er naturligvis relativt 
logisk, at de nye tekniske landvindinger 
får de fl estes opmærksomhed og – som 
TV2 synger – Begejstringen vil ingen 
ende ta’.

Misforstå mig ikke – jeg er vild med 
teknik – jo fl ere features des bedre, men 
jeg er efterhånden kommet til den forstå-
else og accept, at det slet ikke er alle, der 
har det som jeg. Der er er ret stor gruppe, 
for hvem teknik er et nødvendigt onde, 
for at de kan udføre deres hverv. I CARE-
CALL oplever vi ofte, at vi samarbejder 
med personer, der har det sådan – det er 
dem vi skal hjælpe og dem vi skal støtte i 
at opnå en bedre og nemmere hverdag.

Øget kompleksitet

Hos CARE-CALL er vi optaget af løsnin-
ger der blandt andet understøtter pa-
tientkald og kritisk alarmering. Disse løs-
ninger er vigtige elementer i det daglige 
arbejde på de danske sygehuse. Kravet 
til oppetid er naturligvis højt, og skulle 
en fejl opstå, er det helt indlysende, at 
der handles omgående – og 24/7. Og 
det har altid været sådan – løsning og or-
ganisation har gennem årtier præsteret 
helt fantastisk høje oppetider. Naturlig-
vis stræbes efter at opnå samme tilstand 
med de nye teknologier – men hvordan 
sikrer vi, at vi virkelig opnår det?

Tidligere var der redundans i form af 
nødstrøm. Nu kræves redundans på ser-

AF PRODUCT MANAGER 

FLEMMING LINDBERG NIELSEN, 

CARE-CALL A/S
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Ultraclean

for operating rooms

Halton Vita OR Cell 
A mobile airfl ow solution providing 
ultraclean air into specifi c area.

Halton Vita OR Space 
A unique innovation which provides 
ultraclean air and optimum conditions 
for the whole OR.

Halton Vita OR Zone 
A high-class low-turbulent-fl ow solution 
providing ultraclean air to a defi ned zone 
based on a traditional laminar fl ow.

Enabling wellbeing Learn more: www.halton.com
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vere, applikation og netværk samt natur-
ligvis overvågning. Yderligere er det ikke 
længere en enkelt leverandør, der har 
det fulde ansvar, det er flere aktører der 
i samarbejde skal opnå fuld fælles har-
moni – det stiller særdeles store krav til 
alle parter.

Præcis dette komplekse setup er 
CARE-CALLs motivation for konstant 
at argumentere for implementering 
af dedikerede sikkerhedssystemer til 
håndtering af vitale kald fra patienter og 
alarmering. På den måde opretholdes 
kernefunktioner uanset netværkets sta-
tus – og dette på en særdeles teknisk og 
driftsøkonomisk ansvarlig måde.

Ro til innovation?

Min mission er ikke et forsøg på at stikke 
en kæp i innovationshjulet – tværtimod! 
Jeg er helt overbevist om, at hvis grund-
læggende funktionalitet er implemente-
ret og forankret på en intelligent måde 
der sikrer skalering, så er der de aller-
bedste forudsætninger for IT understøt-
tet forretningsudvikling.

Hos CARE-CALL er innovation et 
dagligt tema – vi stræber efter at levere 
løsninger, der opretholder særdeles høj 
stabilitet, og derfra bygger vi på.

IT – en selvfølgelighed i 
hverdagen 

Adgang til WiFi og andre IT ressourcer 
er den største selvfølgelighed for os 
alle. Skal der bruges et netværksdrop, 
så etableres der – stort set uden tøven 
– et netværksdrop. Og vi gør det måske, 
fordi vi kan!?

Lidt provokerende vil jeg påstå, at 
vi efterhånden er der, hvor adgang til 
netværk stort set betragtes med samme 
selvfølgelighed som, at der er vand i 
vandhanen.

Interessant bliver det at se, hvordan 
udviklingen omkring netværk og servere 
forløber, og i hvilket omfang stabilitet 
for alle tilsluttede systemer opretholdes. 
Kommer der et tidspunkt, hvor netværk 
eksempelvis bliver en begrænsning?

Der skal være plads til udvikling – 
derfor er det en sund tanke at sikre en 
kombination af traditionel teknologi og 
innovativ teknologi.
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METALINDUSTRI: 

Fleksibelt produktionssetup 
sikrer konkurrencekraft
Selvom mange branchekolleger har måttet dreje nøglen, trives koldingensisk leverandør af interne 
logistikløsninger. Nøglen er at producere i både Danmark, Østeuropa og Fjernøsten – en model, der giver 
mulighed for at imødekomme individuelle krav til pris, leveringstid og tilpasning.

Handy Transportvogne leverer interne 
logistikløsninger til industrien, levneds-
middelområdet og hospitaler. Et unikt, 
fleksibelt produktionsapparat, hvor både 
danske, østeuropæiske og fjernøstlige 
kompetencer er i spil, har vist sig at være 
en succesmodel, der giver kunderne 
mulighed for individuel tilpasning alt 
efter behov. Tommelfingerreglen er, at 
jo højere kvantitet og lavere kompleksi-
tet, des længere mod øst skal produktet 
fremstilles.

– Vores udgangspunkt er ikke bare 
at sælge det, vi har på hylderne – vi lyt-
ter til kundens behov, og så laver vi det 
produkt, der giver den bedste løsning. 
Hvis en kunde har brug for et lille antal 
specialdesignede vogne, kan vi udvikle 
og fremstille produktet her i Danmark 
og undgå store transportomkostnin-
ger. Hvis der derimod er behov for 200 
vogne, kan vi eksempelvis lave en pro-

totype herhjemme og producere løsnin-
gen i Østeuropa eller Fjernøsten alt efter, 
hvad der giver mest mening i det enkelte 
tilfælde, forklarer Henrik Sig, direktør i 
Handy Transportvogne.

Vil skabe bedre arbejdsmiljøer

Særligt på det danske marked, hvor 
Handy Transportvogne leverer logistik-
løsninger til blandt andre hospitaler, øn-
sker virksomheden at øge salget i fremti-
den. Udfordringen er nu at få fortalt, hvad 
løsningerne faktisk kan. For nylig ansatte 
virksomheden en ny produktionskoordi-
nator, så der frigives flere ressourcer til at 
fokusere på marketing, kundekontakt og 
andre udadvendte aktiviteter.

– Vores produkter er ikke noget, man 
umiddelbart lægger mærke til. Men når 
en sygeplejerske står og skal flytte en 
kasse på 400 kilo, så kan motoriserede 
hjul hjælpe gevaldigt, og vores elevati-
onsvogne hjælper eksempelvis folk, så 
de ikke bliver nedslidt af at bukke sig 
og løfte tunge ting. Der er rigtig mange 
sammenhænge, hvor vores løsninger 

kan være med til at skabe et bedre ar-
bejdsmiljø, siger Henrik Sig.

Robotter er effektive og 
pålidelige

Handy Transportvogne leverer alle tæn-
kelige vogne og containere, der løser en 
lang række logistiske udfordringer inden 
for især levnedsmiddelindustrien og ho-
spitaler. I dag fokuserer virksomheden i 
stigende grad på højteknologiske løsnin-
ger, der effektivt sparer kunderne mange 
mandetimer.

– En hvilken som helst genstand kan 
blive mobil, og det i sig selv løser mange 
af vores kunders udfordringer. Gennem 
den seneste tid har vi løftet vores kom-
petenceniveau inden for teknologisk 
komplekse løsninger, for eksempel selv-
kørende robotter. Har en kunde noget, 
der skal flyttes fra A til B, så er det ofte 
mest pålideligt at have en maskine til at 
løse opgaven, og samtidig er der mange 
arbejdstimer at spare, mener Henrik Sig.

Handy Transportvogne A/S har 
siden 1949 udviklet og produceret 
udstyr til intern transport, opbeva-
ring og håndtering i blandt andet 
industrien, sundhedssektoren og 
fødevarebranchen. Virksomheden 
er specialiseret i kundetilpassede 
løsninger, der understøtter effektive 
arbejdsgange, og tilbyder desuden 
et stort program af katalogvarer 
direkte fra lager. Med henblik på 
konkurrencedygtig fremstilling i 
enhver mængde har Handy både 
produktion i Danmark, Baltikum og 
Asien. www.handy.dk
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HYGIEJNE

Hygiejnisk radiatordesign 
reducerer infektioner på 
sygehuse
AF DORTHE NISSEN NIELSEN, BUSINESS 

DEVELOPMENT MANAGER, HUDEVAD CARE A/S

I Danmark rammes hvert år cirka 60.000 
patienter af en infektion, mens de er ind-
lagt på et sygehus. Omkring 3000 pa-
tienter dør. Sygehuserhvervede infektio-
ner forårsaget primært af multiresistente 
bakterier koster hvert år samfundet op 
mod 4 milliarder kroner, og har desuden 
store personlige omkostninger for de 
ramte patienter.

De omfattende nye sygehusbyggerier 
i Danmark, såvel som i udlandet, sætter 
derfor høje krav til hygiejniske designløs-
ninger, der skal modvirke spredningen af 
bakterier.

Udfordring: Varmesystemet

Når det gælder varmeløsninger, er der 
flere faktorer, der spiller ind, og flere ud-
fordringer at tage højde for. Gulvvarme 

har en for lang reguleringstid på rum-
temperaturer, hvilket er uegnet til lokaler 
med varierende flow af patienter, ansatte 
og besøgende. Desuden er det besvær-
ligt at ændre gulvvarmekredsene, når 
først de er installeret. Dette strider imod 
behovet på moderne sygehuse, hvor mu-
ligheden for ændringer i rumstrukturen 
er af afgørende betydning for at kunne 
bevare effektiviteten i arbejdsgangene 
under varierende patientpåvirkninger.

Mekanisk ventilation er et krav på alle 
sygehuse, men ventilationsløsninger er 
dyre at installere og de kræver omhygge-
lig vedligeholdelse af filtre for at sikre et 
kontinuerligt flow af ren luft. Adskillige 
udbrud af infektioner blandt andet i USA 
kan føres tilbage til defekte eller dårligt 
vedligeholdte ventilationssystemer1. Det 
kan derfor være uhensigtsmæssigt ude-
lukkende at installere mekanisk ventila-
tion på sygehuse – både ud fra et økono-
misk og et infektionsmæssigt perspektiv.

Traditionelle radiatorer er stort set 

vedligeholdelsesfri, har en lang levetid 
og giver en behagelig varme og mulig-
hed for hurtig temperaturregulering. 
Imidlertid har de ikke ry for at være sær-
ligt hygiejniske og rengøringsvenlige. 
Støv og bakterier kan samle sig i åb-
ninger eller på bagsider, og en grundig 
rengøring kan være tidskrævende. Den 
nystartede virksomhed Hudevad Care 
A/S har taget afsæt i søsterfirmaet Ribe 
Jernindustris årtier lange erfaringer med 
at levere designløsninger til sygehuse, 
og har udviklet en serie radiatorer spe-
cielt til sundheds- og plejesektoren.

Hygiejnisk design højner 
effektiviteten af rengøringen

Overførsel af bakterier fra livsløse over-
flader som dørhåndtag, sengeborde, 
gulve eller radiatorer til patienter er en 
af de hyppigste årsager til infektionsud-
brud på sygehuse. Analyser udført af 
Ph.D. i molekylær biologi Pia Kiil Niel-
sen i samarbejde med Hudevad Care 
har vist, at bakterier på traditionelle ra-
diatorer er ansvarlige for op mod 10 % 
af alle sygehuserhvervede infektioner. 
Andre studier viser samtidig, at effektiv 
rengøring af livsløse overflader – også 
i ikke patientnære områder – kan redu-
cere antallet af infektioner betragteligt. 
Hudevad Care har derfor i udviklingen af 
de nye radiatorer arbejdet med to prin-
cipper:
1.  En reduktion af antallet af overflader 

på radiatorerne, så bakterier ikke kan 
ophobes eller skjules noget sted.

2.  En høj grad af rengøringsvenlighed, 
der automatisk hæver effektiviteten 
af rengøringen og samtidig giver en 
markant besparelse i rengøringsti-
den.

Resultatet af udviklingsarbejdet er de 
to radiatortyper, Lignum og Mundum. Sengestuerne på Sydvestjysk Sygehus er udstyret med den nye, næsten usynlige radiator.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 7   43 

HYGIEJNE

Hudevad Care Lignum er den mest mar-
kante nyudvikling, der adskiller sig fra 
konventionelle radiatorer, i det den ind-
bygges i andre bygningskomponenter, 
som vinduesrammer, -karme, gulve eller 
i andre indvendige nicher. Den har der-
for ingen bagside og kun en glat forside, 
der er hurtig og nem at rengøre med en 
våd klud og desinficerende midler. Sam-
tidig er varmeafgivelsen ændret, så der 
kun er konvektion på den tilgængelige 
overflade. I stedet varmer Lignum via 
strålevarme, som fra et infektionshygiej-
nisk synspunkt er langt bedre end kon-
vektion. En anden unik egenskab ved 
den nye radiator er varmeafgivelse i zo-
ner, hvilket ved lodret montering bety-
der, at opvarmningen sker i det område, 
hvor patienter, besøgende og personale 
befinder sig.

Potentiel besparelse med 
hygiejniske radiatorer

Et studie foretaget over 4 år på et hospital 
med 800 senge viste, at en mere effektiv 
rengøring reducerede antallet af infek-
tionstilfælde fra 132 i 2011 til 8 i 2011. 
Overføres tallene til indlæggelsesdage er 
tallene 10,78 infektionstilfælde per 1000 
indlæggelsesdage i 2011 og 0,69 tilfælde 
per 1000 indlæggelsesdage i 2014 – altså 
en reduktion på over 90%2.

Andre studier viser tilsvarende, hvor-
dan rengøring har en positiv effekt på 

koncentrationen af bakterier på en given 
overflade3.

På baggrund af sine studier antager 
mikrobiolog Pia Kiil Nielsen, at installa-
tion af Hudevad Care Lignum i rum med 
radiatorer har en tilsvarende virkning 
som mere effektive rengøringsmetoder, 
hvorfor en reduktion af bakterier på ra-
diatorens overflade og hermed i antallet 
af infektionstilfælde forventes at være 
i samme størrelsesorden. Set ud fra et 
samfundsmæssigt perspektiv betyder 
dette en potentiel besparelse på flere 
hundrede millioner kroner om året.

Hudevad Care Lignum er blandt andet 
installeret på Sydvestjysk Sygehus og i 
Panuminstituttets nye Mærsk-bygning, 
hvor det var et krav, at laboratorier og 
undervisningslokaler blev udstyret med 
en ”usynlig” varmekilde, der ikke kunne 
udgøre nogen hygiejnerisiko.

Referencer

1.  (Abzug et al., 1992; deSilva & Rissing, 1984); 
(Kumari et al., 1998); (Lutz, 2003); (McDo-
nald et al., 1998); (Simmons, Price, Noble, 
Crow, & Ahearn, 1997; Uduman et al., 2002)

2.  (Han, J. H., Sullivan, N., Leas, B. F., Pegues, 
D. A., Kaczmarek, J. L., & Umscheid, C. A. 
2015).

3.  (Dancer, White, Lamb, Girvan, & Robertson, 
2009)(Hota, 2004)(Otter, Yezli, & French, 
2011)

Hudevad Care Lignum er indbygget i vin-
duesrammerne i Panuminstituttets nye 
Mærskbygning.

Hygiejne- og logistikløsninger
Semi-Staal A/S som har specialiseret sig 
i automatiske hygiejneløsninger til hospi-
taler, ser frem til nogle spændende dage 
på årskonferencen. Firmaet deltager 
med en udstilling der primært fokuserer 
på vaske- og desinfektionssystemer til 
senge, madrasser og hjælpemidler. 

Der tilbydes også automatisk vaske- 
og logistik løsninger til transportvogne, 
kasser, affalds containere, mad- og lin-
ned vogne mm. Firmaet er bl.a. i gang 
med produktion af et større tunnelva-
skesystem der skal installeres på DNU i 
slutningen af 2016. 

www.semistaal.dk



ENERGIOPTIMERING

Varmt vand uden energifrås
Når et hospital skal energioptimeres, er det ofte de store driftsmæssige energislugere som ventilation og 
varme, der får et kritisk eftersyn. Men der er faktisk også store besparelser at hente ved at rette blikket mod 
de mindre anlæg og maskiner på hospitalets afdelinger. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

KEN Hygiejne Systems A/S leverer 
løsninger til opvask og desinfektion 
på hospitaler, laboratorier, kantiner og 
pharma- og fødevareindustrien. Virk-
somheden har den sidste halve snes år 
arbejdet målrettet med at gøre maski-
nerne mindre energiforbrugende og 
dermed billigere i drift, for at gøre en for-
skel på markedet.

– Moderne vaske- og opvaskeanlæg 
har i dag så lavt energiforbrug, at investe-
ringer i nyt udstyr ofte kan tjene sig ind 
igen så hurtigt som efter fem år, påpeger 
Brian Mølmer Pedersen, der er produkt-
specialist i KEN Hygiejne Systems A/S.

Det er først og fremmest vandforbru-
get, der har betydning for det samlede 
energiforbrug. Vandet skal opvarmes, 
og det koster rundt regnet 0,1 kW/h 
energi at opvarme en liter vand fra 10 til 
100 grader.

Mange bække små…

– 0,1 kW/h lyder måske ikke af så me-
get, men når man tænker på, hvor mange 
gange de forskellige opvaskemaskiner 
kører hver dag, så betyder det rigtig me-
get for det samlede energiforbrug – og 
dermed for økonomien – at vi i mange 
tilfælde har kunnet mere end halvere 
vandforbruget, påpeger Brian Mølmer 
Pedersen.

Eksempelvis har KEN Hygiejne Sy-
stems A/S reduceret vandforbruget i 
den nyeste container- og vognvaskema-
skine, der både bruges på hospitaler og 
i fx fødevareindustrien fra 150 liter vand 
pr. vaskefase til mellem 70 og 90 liter. 
Instrumentvaskeren, der er et produkt, 
som er målrettet sygehuse og klinikker, 
bruger nu kun 11 liter vand pr. vaskefase 
mod 23 liter i de tidligere modeller.

Målrettet satsning

– Vi har især siden 2009 arbejdet målret-
tet på at energioptimere alle vores pro-
dukter, oplyser Brian Mølmer Pedersen.

– Det betyder faktisk, at vi kigger på 
produktets samlede livscyklus, og at vi 
forsøger at energioptimere hver eneste 
lille detalje, hvor det er muligt, uddyber 
han.

Et eksempel er KEN Hygiejne Systems 
A/S’ nyeste bækkenvasker. En bækken-
vasker skal lynhurtigt kunne skylle med 
varmt vand, og i de tidligere modeller 
var der hele tiden en forholdsvis stor 
mængde varmt vand parat til at blive 
brugt. Det kostede energi at holde van-
det varmt. I den nyeste model varmer vi 
vandet op, når maskinen skal bruge det. 
En bedre isolering og en lynhurtig op-
varmningsproces har givet en energibe-

sparelse, der betyder, at produktet tjener 
sig selv hjem igen på mellem fem og ti 
år – afhængig af, hvor meget det bliver 
brugt.

– Ud over besparelserne i kroner og 
øre, så pynter det jo også på hospitaler-
nes CO2-regnskab, siger Brian Mølmer 
Pedersen med et smil.

Container- og vognvaskemaskinen er 
blandt andet installeret på sygehusene i 
Kolding, Svendborg, Skejby, Thisted og 
Hvidovre. Her betyder en halvering af 
vandforbruget betydelige energibesparel-
ser.

Den nye model af opvaskemaskinen til 
instrumenter bruger 11 liter vand pr. vaske-
fase. Tidligere var forbruget mere end det 
dobbelte.



Vi hjælper med at skabe 
gode patientoplevelser 

Afdelingen for Anvendt Psykologi

43 25 07 00 - psychology@force.dk 

Hospitalets indretning er afgørende for patientens  
oplevelse. Kan dit hospitalsmiljø forbedres?                   

Vil du vide hvordan?
Kontakt Jesper Tanggaard på 9137 7027,  
jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019, 
john.olsen@sweco.dk
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Bruger du også alt for meget tid på 
at hente vandkander i køleskabet?
Vi har en løsning på det problem, så du kan bruge 

din dag mere fornuftigt!

Vælger I en drikkevandskøler fra Kuvatek A/S, 
kan I tappe iskoldt drikkevand direkte fra 

tappehanen. Vi har kort tappetid uden, at det går 
ud over vand temperaturen, så kande nr. 10 eller 

100 også får iskoldt vand.

Kontakt os for en uforpligtende snak og få et godt 
tilbud, som kan spare dig for tid, som du hellere 

vil bruge på at passe dine patienter.

www.kuvatek.dk  –  Tlf.: +45 65 96 77 96
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FOLDESKÆRME

Foldeskærme med natur-
motiver beroliger børn og 
demente
Jo bedre patienter trives, jo hurtige bliver de raske. Foldeskærme med billeder bliver brugt målrettet som et 
fagligt redskab, fordi det har positiv effekt på patienterne.

Fotos og billeder af landskaber, vand-
løb og andre afstressende motiver har 
positiv effekt på hospitalspatienters vel-
befindende. På COPA, det centrale op-
vågningsafsnit, på OUH, har personalet 
arbejdet med et større børneprojekt, der 
skal skabe trygge og børnevenlige ram-
mer.

Projektet fokuserer bevidst på virke-
midler som musik, film, fuglemotiver 
i loftet og naturmotiver. Foldeskærme 
mellem sengene er printet med dyremo-
tiv, og det er med til at berolige børnene.

Vi mærker en klar forskel

Sygeplejerske Susanne Hierath er med 
i børneprojektet, og hun mærker alle-
rede effekten både i opvågningen og på 
senge stuerne.

”Vi mærker helt klart en positiv forskel 
i forhold til før. Børnene er mindre uro-
lige. Vi har ikke belæg for det, men vi har 
en opfattelse af, at det også betyder, at 
der er mindre behov for smertestillende 
medicin. Med billederne af dyr og natur 
har vi altid noget at tale med børnene 
om, hvis de er kede af det. Vi er kom-
met godt i mål med vores børneprojekt, 
og jeg synes, at vi har den flotteste bør-
neopvågning i Danmark,” lyder det fra 
Susanne Hierath.

Silentia har leveret foldeskærmene 
med billedprint til COPA og har rådgi-
vet om egnede motiver til afdelingens 
børneprojekt og farvetema. Personalet 
valgte et motiv med skovens dyr, og 
bruger bl.a. foldeskærmen til at gå på 
oplevelse i motivet med børnene og lade 
fantasien digte historier.

Arbejder bevidst med billeder

”Vi arbejder helt bevidst med billeder i 
afdelingen, og foldeskærmene med bør-
nemotiv fra Silentia bruger vi både fagligt 
og terapeutisk. Hver fredag har vi ambu-
lante børn i dagklinikken, og skærmene 
er med til at skabe trygge rammer for de 
mange børn, der kommer på børneop-
vågningen. Vi oplever også, at billederne 
er med til at berolige de demente patien-
ter på opvågningen,” siger Susanne Hie-
rath.

COPA har i alt 5 foldeskærme med 
skovens dyr, som er fordelt på dagki-
rurgisk afsnit og et sengeafsnit. OUH 
er landsdækkende specialister bl.a. på 
mave/tarmkirurgi, så mange af de ind-
lagte børn er langt væk hjemmefra.

”Børn græder let, hvis de er usikre el-
ler kede af det, og det smitter de andre, 
så sengestuen kan let blive et sted med 
mere gråd. Vores børneprojekt har be-
tydet meget mere ro og dermed også et 
bedre arbejdsmiljø på børnestuen,” siger 
Susanne Hierath.

Skærme med billeder beroliger 
demente på plejecenter

På Egebjerg Plejeboliger arbejder per-
sonalet også med foldeskærme med 
naturmotiver for at skabe ro og tryghed. 
Demensafsnittet har indkøbt to mobile 
foldeskærme, som bliver brugt på flere 
forskellige måder i hverdagen. Skær-
mene er indkøbt specielt til at dele rum 
op og skabe små, fleksible ’øer’.

”Det er helt bevidst, at vi har valgt bil-
leder med natur og landskabsmotiver på 
skærmene, og ikke bare hvide flader. Al 
vores pleje og behandling tager udgangs-
punkt i beboernes individuelle livshisto-COPA opvågningsafsnit: Foldeskærme med naturmotiv er med til at berolige børnepatienter
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af elevator – og døre/porte løsninger, 
og sikrer derved en stabil og 
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Vi designer løsninger som tager 
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KONE_118,5x75.indd   1 10/02/16   14.36

Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 

 

 

Delektor Tech ApS 
Aggerupvej 9 

DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
www.delektor.dk 

 
 

FOLDESKÆRME

rie, og her er skærmenes motiver med til 
at fremkalde hukommelsespunkter hos 
den enkelte. Silentia har givet os et stort 
udvalg af billeder, og så har vi valgt de 
to, som vi synes fungerer bedst,” forkla-
rer Charlotte Winsløw Ashi, afdelings-
sygeplejerske på Egebjerg Plejeboligers 
demensafsnit, som har 19 beboere.

Støtter medarbejderne fagligt

”Det spændende er, at skærmene støt-
ter os fagligt i rigtigt mange situationer. 
Hvis nogle beboere fx bliver overvældet 
af de sanseindtryk, der er ved at spise i 
fællesskab, så kan vi tage en skærm frem 
og skabe ro omkring dem. Skærmene er 
nemme at bruge, de er smukke, og vi er 
meget glade for dem,” fortæller Char-
lotte Winsløw Ashi.

Specialiseret teknologi

Hos Silentia mærker man en øget efter-
spørgsel på foldeskærme med print. Det 
er tydeligt, at skærmene ikke bare er til 
pynt, men at personalet bruger skær-
mene som et fagligt redskab.

”Vi har gennem de seneste år for alvor 
specialiseret os i skærme med print. Vi 
har udviklet en teknologi som sikrer, at 
vi kan levere fl otte løsninger, der samti-
dig lever fuldt op til hospitalernes høje 
krav om holdbarhed, hygiejne og fl eksi-
bilitet,” siger Henrik Fribo-Søndergaard, 
Silentia, som rådgiver om valg af skærm-
type og motiv, så der er sammenhæng 
med formålet og den øvrige indretning. 

Billeder påvirker patienter positivt. 
Professor Roger S. Ulrich fra Texas 
Universitet har introduceret Evidensba-
seret Design, som bl.a. viser at billed-
kunst kan reducere stress, øge positive 
følelser og fremme heling. De motiver, 
der virker i sundhedsvæsenet er fx bil-
leder af rolige vandløb, landskaber med 
dybde, blomster og dyreliv. (Ulrich and 

Gilpin, 2003, “Healing arts: Nutrition for 
the Soul.”)

Silentia producerer og rådgiver om 
hygiejniske og fl eksible skærmløsninger 
til hospitaler i over 50 lande. Skærmene 
produceres i Sverige, og tilpasses det en-
kelte hospitals behov. Kontakt Silentia på 
info@silentia.dk eller 39 90 85 85.

Skærm med blomstermotiv giver ro fra de andre i fællesrummet



VASKEMASKINER

Ny salgschef varsler nyt 
servicekoncept
Anders Sigvardt er blevet udnævnt til ny salgschef hos Miele A/S med ansvar for Mieles medico division i 
hele Danmark og løfter sløret for et nyt servicekoncept, hvor hospitalerne lynhurtigt bliver i stand til selv at 
servicere og reparere deres maskiner på stedet.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Det er en erfaren mand der har sat sig i 
stolen som salgschef hos Miele A/S. An-
ders Sigvardt har en fortid i den profes-
sionelle afdeling med ansvar for produk-
ter til vask og tørring til boligmarkedet. 
Samtidig havde han ansvaret for OPL, 
On Premis Laundry, som favner bredt 
med store vask- og tørreløsninger til ple-
jehjem, hoteller stutterier m.m.

Anders Sigvardt tiltrådte den 1. maj 
2016 fra en stilling som account mana-
ger og projektkonsulent hos UNO Kon-
cept som er en entreprenør der udfører 
anlægsopgaver til boligsektoren, anlæg-
ger boldbaner, legepladser etc. Mieles 
to account managers Simon Stouby for 
Jylland og Omar Vendelboe for Sjælland 
kommer til at referere til Anders Sig-
vardt.

Hans stilling har ikke været besat før 
på denne måde hos Miele, da det har 
været et af Mieles kendte ansigter ud-
adtil, Svend Gottlieb, som har varetaget 
området indtil denne fratrådte, så An-
ders Sigvardt er hans efterfølger.

Om sine nye arbejdsopgaver siger 
han:

– Jeg har ansvaret for afsætningen af 
medicovarer til tandlæger, speciallæger, 
hospitaler og hjælpemiddeldepoter og 
laboratorier i Danmark. Jeg har det ope-
rationelle ansvar på Fyn og fungerer her 
som udkørende account manager. Jeg 
har således både en ledelsesmæssig- og 
en operationel rolle.

Den 44-årige Anders Sigvardt har 
også en fortid i hvidevarebranchen, så 
det er en mand med et indgående kend-
skab til Mieles produktprogram. For år 
tilbage var han bestyrer af en hvideva-
rebutik i Odense. Privat bor Mieles nye 

leder for Medico afdelingen i Odense 
med sin søn.

Hospitalerne skal selv reparere 
maskinerne

– Vi ser os som totalleverandør til hospi-
talsbranchen i Danmark. Vi har et bredt 
sortiment af store og små instrumentva-
skere og til de store maskiner type PG 
8528, har vi netop lanceret nye ind- og 
udlasterbånd med et decentralt styre-
panel. Vask og tørring bliver en stadigt 
mere automatiseret, lettere og en mere 
overskuelig arbejdsproces for personalet 
i sterilcentralerne, siger han.

Vi har autoklaver, senge-og kabinetva-
skere og som noget nyt har vi fået god-
kendt to specielle typer kabinetvaskere 
til rengøring af instrumenter. Det bety-
der, at instrumenter i kategorierne se-
mikritisk A og kritisk A, med undtagelse 
af hulrumsinstrumenter, nu kan vaskes i 
vores kabinetvaskerne. Det giver hospi-
talet en langt større fleksibilitet under 
spidbelastninger, hvor der er behov for 
yderligere kapacitet.

En anden nyhed er vore nye bækken-
skyllere, som vi forventer os en del af. De 
har en god, alsidig kapacitet, da de både 
kan vaske bækkener, urinkolber og va-
ser. De har fået tilført et nyt servicepro-
gram, så fejl meldes i en QR-kode. Når 
personalet aflæser den med en mobilte-
lefon får de at vide, hvad der er galt.

Det fremgår også, hvilken reservedel 
der skal til for at reparere maskinen. Det 
er en hurtigere måde til at bestille reser-
vedelen direkte på vort lager, så fejlen 
lynhurtigt kan udbedres. Hospitalets 
serviceafdeling monterer således selv 
reservedelen.

Personalet bliver på en lille film instru-
eret i, hvorledes reservedelen udskiftes. 
Det er en meget smart og enkel løsning. 

Miele åbner med dette tiltag op for at 
videregive en masse viden omkring ser-
vicering. Det nye serviceprogram omfat-
ter til en start kun bækkenskyllere.

Miele har valgt denne løsning, da der 
er en voksende behov for, at maskinerne 
skal fixes med det samme, når der er no-
get galt. Hospitalerne vil gerne have lov 
til at ordne det selv, da de har teknikere 
der er specialister i sådanne opgaver. Vi 
bryder således med en lang tradition for 
at dække kundernes behov.

Et ekstremt bredt sortiment

Generelt har Miele et ekstremt bredt 
sortiment af husholdningsmaskiner til 
sygehuse og kantiner, der også passer til 
private boliger i sygehusene. Miele har 
også sit eget- og yderst velasorterede 
sortiment af sæber til brug på hospitaler.

– Vi har professionelle opvaskemaski-
ner til sygehuse såvel som personale- og 
patientkantiner. Ligeledes har vi profes-
sionelle vask og tør til sygehusene. Miele 
har udviklet desinfektionsprogrammer til 
sygehussektoren, hvor der skal være en 
vis grad desinfektion. Det gælder eksem-
pelvis også for tekstiler til flergangsbrug.

Jeg glæder mig desuden personligt frem-
over til at hilse på alle Mieles kunder ude i 
marken, siger Anders Sigvardt.
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Kvalitetsinventar, 
der klarer en travl hverdag
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Exigos innovative metode til pro-
jekt- og risikostyring, sikrer dig: 

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

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.
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For din sikkerhed:
DEHNcare®

Lysbuesikkert udstyr til elteknikere

• Omfattende beskyttelse af hele kroppen
• Hjelm med ubegrænset sigtbarhed 
• Handsker med langt skaft yder ekstra god  

beskyttelse af underarme
• Åndbart læder giver høj brugerkomfort 

DESITEK A/S
Sunekær 8, 5471 Søndersø
Tlf. 63893210, www.desitek.dk

DEHN beskytter.
Overspændingsbeskyttelse,  
Lynbeskyttelse,  
Sikkerhedsudstyr

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

Optimal hygiejne  
med praktisk design

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia Skærmsystem er en patenteret 
skærmløsning, som bidrager til optimal 
hygiejne, fleksibilitet og praktisk 
håndtering.
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VASKEMASKINER

Se nyhederne på MEDICA

Miele har landsdækkende service-
afdeling, hvor vi efter det første 
besøg tilstræber at klare service og 
reparation i 90 pct. af tilfældene. Til 
vore mange kunder kan jeg sige, at 
vi glæder os meget til vise dem vore 
nyheder frem på MEDICA i Düs-
seldorf i november og til at hilse på 
rigtigt mange fra hospitalssektoren i 
Danmark.

MEDICA er på sit felt verdens fø-
rende messe for den medicinske in-
dustri og afvikles 14.-17. november. 
Her vil alle Mieles nyheder for 2017 
blive præsenteret, lover Anders Sig-
vardt.



STRÅLEBESKYTTELSE

FERMACELL  
lamineret med bly
AF POUL ERIK PORSE,  

DIREKTØR I DELEKTOR TECH APS 

LEVERANDØR AF STRÅLEBESKYTTENDE 

MATERIALER

Fermacell og Delektor Tech ApS har ind-
gået et samarbejde om produktion og 
levering af fibergips lamineret med bly.

Fermacell er ofte blevet spurgt til 
muligheden for at levere plader til strå-
lebeskyttelse. Svaret har hidtil været, at 
entreprenøren selv måtte anskaffede bly 
i ruller og selv laminere dem med blyet 
på eget værksted eller på byggeplad-
sen. I samarbejdet med Delektor løser 
vi mange vanskelige sager, siger Claus 
Møller, Teknisk Chef ved Fermacell. De-
lektor har den ekspertise vi længe har 
eftersøgt, og vi kan nu på sædvanlig vis 
levere slanke vægkonstruktioner til syge-
huse, tandlæger, dyrlæger, kiropraktorer 
og andre indenfor sundhedssektoren, 
hvor der er behov for strålebeskyttelse, 
slutter Claus Møller.

Fibergipsens egenskaber med hensyn 
til styrke, stivhed, vægtykkelse, slag-
fasthed, lydisolering og brandsikkerhed 
giver samlet en række fordele frem for 
de andre plader lamineret med bly. Her 

tænkes på plader baseret på spån- og 
krydsfinerplader lamineret med bly, som 
hidtil har været de mest anvendte i de 
nordiske lande sammen med bly.

Bly kan i princippet lamineres på alle 
former 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 
2500x450 mm og i tykkelse svarende til 
tykkelse af plade + bly. Bredden 450 mm 
svarer til normal afstand mellem stålpro-
filerne i væggene.

Alle Fermacell pladetyper kan i prin-
cippet lamineres med bly, men den 
almindelige produktion er baseret på 
GF12=12,5 mm fibergips lamineret med 
0,5 mm. 1,0 mm eller 2,0 mm bly.

Fermacell plade-typer:
GF10 10 mm fibergips (GF)
GF12 12,5 mm fibergips (GF)
GF15 15 mm fibergips (GF)
GF18 18 mm fibergips (GF)
H2O Powerpanel H2O
HD Powerpanel HD
FPx Firepanel A1 (x=tykkelse)
AEx AESTUVER (x=tykkelse)

For mere uddybende information om 
Fermacell byggeplader henvises til de-
res ”Orange Book”, der kan hentes på 
http://www.fermacell.dk/dk/docs/
OrangeBook.pdf

Udgivelsen er på trods af titlen på 
dansk.

Denne udgivelse fortæller stort set alt, 
hvad der er værd at vide om deres fiber-
gips. Skulle dette imidlertid ikke række, 
kan man altid ringe til Fermacell tekniske 
afdeling, der vil være behjælpelig på alle 
måder.

Vi kan også hjælpe med at gøre ar-
bejdsprocesserne lettere på byggeplad-
sen, idet de enkelte laminerede plader 
– mod et mindre tillæg – kan tilskæres og 
leveres i størrelser direkte til opsætning 
på byggepladsen stort set uden tilpas-
ning. For større leverancer vil levering i 
2-3 længder for hver blytykkelse kunne 
ske uden tillæg. Bredden vil altid være 
450 mm af hensyn til håndtering med-
mindre andet aftales.

Det kræver, at entreprenøren udarbej-
der specifikationer eller tegninger over 
deres behov for forskellige størrelser til 
opgaven.

Det er vores opfattelse, at bygherre, 
arkitekt og ingeniør i udbudsmaterialet 
ofte udtrykker, at de helst ser et mini-
mum af bearbejdning af byggematerialer 
med bly på byggepladsen. Med hensyn 
til håndtering af materialer med metallisk 
bly kan vi henvise til BARs Håndbog – ar-
bejdsmiljø i bygge og anlæg.

Faciliteter til fremadrettet produktion 
af større mængder fibergips med bly 
startes op direkte på blyværk i Tyskland 
i fjerde kvartal 2016. Dette vil kunne gø-
res til en meget konkurrencedygtig pris 
af flere årsager – blandt andet på grund 
af mængder, men også besparelsen i at 
blyet lamineres direkte på blyværk uden 
transport til og fra andre produktionsste-
der. Pladerne er hidtil produceret hos en 
samarbejdspartner i Sverige med deraf 
følgende flere transportomkostninger.

Mindre mængder og plader i spe-
cialmål vil dog fortsat blive produceret 
i Sverige, hvorimod det er planen at la-
gerføre standardstørrelserne i Danmark. 
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Standardstørrelse er i denne sammen-
hæng GF12 = 12,5 mm fibergips i størrel-
sen 2500x450x12,5 mm lamineret med 
henholdsvis 0,5 mm, 1,0 mm og 2,0 mm 
bly. Pladerne svarer til halvdelen af en af 
Fermacell standard størrelser på 900 mm 
bredde, og de vil blive produceret i den 
halve bredde fra Fermacell, således at 
de fremstår som komplette plader med 
spartelkant hele vejen rundt.

Der findes 3 samlingsteknikker med 
Fermacell Fibergips. De forskellige sam-
lingsteknikker har hver deres fordele. 
Det er vigtigt at tage stilling til hvilken 
samlingsteknik der skal anvendes, inden 
at arbejdet startes op for at opnå et godt 
og holdbart resultat. 

De 3 samlingsteknikker er:
–  Spartelkantsamling
–  Klæbefugesamling (retkant)
–  Spartelfugesamling (retkant med 6-9 

mm afstand)

Delektor laminerer fibergips med bly i 
størrelsen 2500x450 mm og i tykkelsen 
12,5 mm med spartelkant, som vores 
standard – selvfølgelig plus den valgte 
tykkelse af blyet. Igen ved større mæng-
der (>300m2) vil vi kunne levere med an-
den samlingsteknik eller pladetykkelse.

Ved opsætning anbefales det desuden 
altid at anvende løftegrej – for eksempel 
Mount-It. Vægten på de plader, der pro-
duceres som standard (2500x450x12,5 

mm) lamineret med henholdsvis 0,5 mm, 
1,0 mm og 2,0 mm bly er ca. 22,5 kg, 
29,5 kg og 42,0 kg.

Ved både stråle- og brandbeskyttende 
pladebeklædning (Ikke-bærende og ad-
skillende) med fibergips foreskriver Fer-
macell at anvende følgende pladetyk-
kelser:
–  K110 (Klasse 1 beklædning) 1x10 mm 

fibergips
–  EI30 (BS30) opnås med 1x12,5 mm 

fibergips på hver side af et 75 mm stål-
skelet

–  EI60 (BS60) opnås med 1x12,5 mm 
fibergips på hver side af et 75 mm stål-
skelet udfyldt med 70 mm stenuld.

I alle tilfælde lamineres den foreskrevne 
tykkelse bly på den inderste plade di-
rekte mod regel. På reglen limes en 
strimmel bly i foreskreven tykkelse til 
sikring af overlap. Vi anbefaler at lime 
en 40 mm bred blystrimmel, som skulle 
sikre rigelig tolerance til sikring af stråle-
beskyttende overlap i samlingen mellem 
pladerne.

Igennem de seneste år har anvendel-
sen af især et-lags løsninger vundet ind-
pas i mange større projekter i Danmark, 
og dette segment udgør nu den største 
andel af fibergipsens anvendelse.

Fermacell lamineret med bly er kon-
kurrencedygtige på både lyd, brand 
og vådrum samt ikke mindst på prisen 
– specielt med kun et lag på hver side 

af reglen. Desuden kan man på grund 
af pladens stivhed montere den med 
en konstruktionsafstand op til 600 mm 
ved 12,5 mm plade. Men det anbefales 
med en afstand på 450 mm i konstruk-
tioner med bly af hensyn til håndtering/
vægten for de medarbejdere, der skal 
montere pladerne. Der skal dog som ud-
gangspunkt altid benyttes løftegrej til en 
hvilken som helst plademontage. Større 
pladebredder kan derfor komme på tale.

Fotos: Finn Bülow Skovborg fra Bygge-
firmaet Knudsgaard A/S taget på Regions-
hospitalet Randers

Fermacell lamineret med bly opsat med blystrimler i plade-samlingerne

Detalje af montering på 
eksisterende gipsvæg – 

blystrimmel bag Fermacell 
lamineret med bly

Fermacell lamineret med bly leveret på pal-
ler sammen med blystrimler til sikring af 
overlap mellem pladerne.



KLIMALOFTER

DAMPA lofter helt i top 
med bæredygtigheden
Pris og kvantitet dominerer i alt for høj grad sygehusbyggerierne. Det er på høje tid også at få kvaliteten 
løftet i de offentlige kvalitetsfondsbyggerier, da driften ellers bliver det alt dyr, men debatten er forsvundet i 
ren moneytalk, mener adm. dir. Michael Nykjær fra fynske loftsfabrik

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

For den fynske loftproducent DAMPA 
handler bæredygtighed både om mini-
mal miljøbelastning, social ansvarlighed, 
men også om økonomisk bæredygtig-
hed – om at minimere den økonomiske 
belastning de store hospitalsprojekters 
drift mange år frem vil udgøre for sam-
fundet.

DAMPAs ledelse lægger vægt på at 
produktionen i videst mulige omfang 
foregår lokalt med minimal transport ud 
til hospitalerne, med social ansvarlighed 
overfor de ansatte, der beskæftiges på 
dansk overenskomst og i et sikkert ar-
bejdsmiljø.

Det undrer dir. Michael Nykjær, at 
DAMPAs lofter, der traditionelt er ind-
købt til mange hospitaler, trods fine 
livscyklusvurderinger og topkvalitet kan 
blive fravalgt til fordel for billigere og 
mere miljøbelastende produkter, der 
transporteres langt fra udlandet og er 
dyrere i drift.

Han henviser blandt andet til at 
DAMPA tabte entreprisen på N1 DNU 
– det nye universitetshospital i Skejby – 
fordi en konkurrent var billigere, hvilket 
efterlod projektentreprisen uden dansk 
producerede byggematerialer. Michael 
Nykjær håber, at det ikke bliver tilfældet i 
byggeriet på OUH.

DAMPA konkurrerer intenst for at 
komme i betragtning. Michael Nykjær, 
der følger med i, hvor store beløb andre 
lande er parate til at investere i hospitaler 
som Nye Karolinska, mener, at samfun-
det med det ensidige prisfokus er på vej 
ind i en dyr blindgyde.

– Det koster årligt lige så meget at 
drive et af de store supersygehuse som 
at bygge dem. Dermed bliver en mer-
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KLIMALOFTER

pris for en god kvalitet forsvindende 
lille. God kvalitet tjener sig hurtigt hjem 
i den løbende drift og med en lang leve-
tid vil det give store besparelser, siger 
han.

– Jeg har oplevet ansvarlige sige, at 
der skal købe billigt ind, og så må driften 
betale bagefter. Det er skræmmende at 
opleve byggeansvarlige, der skal sørge 
for at få mest sygehus for pengene, kon-
sekvent vælger kvantitet frem for kvali-
tet.

På Fyn kæmper Odense Kommune 
imod social dumpning, men intet i pro-
jekterne handler om byggematerialernes 
kvalitet. Man vil gerne have byggerier 
der opfylder kravene i DGNB, det må 
bare ikke koste ekstra. Debatten om 
bæredygtighed forsvinder i moneytalks, 
siger han.

Livscyklussen skal medregnes

– Levetiden bør tages med i overvejel-
serne. Vore metallofter er fremstillet i 
regenereret aluminium og stål, de er la-
keret med vandbaseret lak, hygiejniske, 
servicevenlige, ekstremt holdbare og 
så kan de recirkuleres efter princippet 
cradle-to-cradle.

I byggeprojekter, der har en ambi-
tion om at opnå DGNB-cerificiering, vil 
DAMPAS produkter passe perfekt ind, 
da vi efterlever alle krav inden for syste-
mets tre hovedsøjler miljø, økonomi og 
sociale aspekter – Corporate Social Re-
sponsability (CSR).

– DAMPAS lofter har en lang levetid. I 
rapporten SBI 2013.30 ”Levetider af byg-
ningsdele ved vurdering af bæredygtig-
hed og totaløkonomi” står levetiden for 

nedhængte lofter af metal til at være 150 
år, mens øvrige loftmaterialer ligger på 
40-80 år.

Vi har leveret en korridorløsning til 
Slagelse Sygehus, der gør det meget let 
at komme op til teknik og installationer 
over de nedhængte lofter. Det sikrer 
sygehuset lave driftsudgifter, høj rengø-
ringsvenlighed og den bedste hygiejne i 
loftets levetid.

Meget af det vi gør, har direkte rela-
tion til bæredygtighed. Det er bæredyg-
tigt, at vi producerer særdeles holdbare 
lofter, som er en af de vigtige aspekter i 
DGNB-certificeringer som er standarden 
for bæredygtigt byggeri.

Miljørigtige klimalofter

DAMPAs klimalofter er modulopbyg-
gede, meget lettere at installere og så 
bidrager de ifølge producenten som en 
del af et byggeris bæredygtighed til at 
billiggøre både montage og drift da man 
undgår radiatorer og generende installa-
tioner gennem etageadskillelserne.

I DAMPAs klimalofter ligger varme- 
og kølekilden integreret i loftspladen, 
der fungerer som et varme/køleloft der 
afgiver strålevarme til personer der be-
finder sig nedenunder uafhængig af 
loftshøjden eller køler omgivelserne ned 
alt efter årstid og behov.

Skulle der opstå en læk, fosser van-
det ikke ud, men kan dryppe ned. Den 
enkelte unit kan hurtigt afbrydes og 
imens fungerer resten af loftet normalt. 
Når den enkelte plade/unit er skiftet, 
er problemet løst. DAMPA eksporterer 
klimalofter til hele Mellemeuropa, hvor 
systemet er meget populært.

Det er kun i Danmark systemet endnu 
ikke er slået an, men Michael Nykjær er 
overbevist om at det kun er et spørgsmål 
om tid, så derfor gælder det om at få de 
indkøbsansvarlige til at indse lofternes 
mange fordele, mener han.

De første danske klimalofter blev først 
leveret for et par år siden til Viborg Re-
gionshospital, Københavns Lufthavne 
og Appels nye center i Danmark har 
også købt DAMPAs klimalofter. Michael 
Nykjær håber, at de projekterende i hø-
jere grad vil indtænke klimalofter, når de 
slår streger til de nye sygehuse.

Systemet vil blive gennemgået i et ind-
læg på FSTAs årskonference i Kolding i 
oktober. Klimalofter er en ideel løsning 
på et hospital da de kan indstilles til at 
varme eller køle individuelt og opfylde 
medarbejdernes og patienternes behov 
samtidig med en præcis temperatursty-
ring.

Dele af loftet kan køle, mens andre 
dele af samme loft kan varme. Køl og 
varme er inbtegreret i de enkelte loft-
plader sammen med lyskilder og øvrige 
installationer. Det sparer loftshøjde og 
skaber et mere stilrent design.

Lofterne reducerer cirkulationen af 
luft i forhold til traditionel ventilation og 
risikoen for smittespredning.

De er bygget til at blive hyppig ren-
gøring selv om konstruktionen i sig selv 
er hygiejnisk. Der er mange fordele ved 
systemet, mener Michael Nykjær og un-
drer sig over, at kvaliteten ikke priorite-
res.

Hvor er kvalitetsstemmen henne i de 
danske hospitalsbyggerier, spørger han.



BYGNINGSTEKNOLOGI

Connected Healthcare 
Solutions fra Honeywell
Med de nye intelligente bygnings-tek-
nologier, er hospitalerne blevet mere ef-
fektive. Building Management Systemer 
(BMS) har udviklet sig betydeligt over 
den seneste årrække, til at kunne udnytte 
mere data. Dette har en stor indflydelse 
på den daglige drift, og forbedrer endvi-
dere patientbehandlingen betydeligt.

Med mere end 50 års erfaring i hospi-
talsmiljøer i hele verden, er Honeywells 
tilgang, at designe og integrere løsnin-
ger, der forbinder hospitaler, klinikkere 
og patienter til en mere effektiv sund-
hedspleje.

Bygningsautomatiserings-
systemer (BAS) på hospitaler i 
dag

Udfordringer i forhold til BAS på hospi-
taler i dag er mange, herunder aldrende 
infrastruktur og IT. Desuden er sygehus-
systemer gået fra, at benytte en enkelt 
samarbejdspartner til, at benytte mange 
forskellige leverandører. De står nu over 
for at skulle administrere flere hospitaler 
og kliniske ambulatorier på tværs af regi-
onen. I takt med at sygehusene udvider 
deres netværk er de også nødt til at tage 
den udfordring op, om at styre alle disse 
faciliteter, som kan omfatte en række for-
skellige bygninger/sikkerhedssystemer. 
Endelig, er IT-infrastruktur og integra-
tion af løsningerne en ny udfordring for 
hospitalerne. IT påvirker bygningsauto-
matikkens gennemførelse. Samarbejdet 
med IT om at forbedre hospitalerne og 
BAS-løsninger har aldrig været mere vig-
tig.

Honeywells teknologi til 
Integrerede Hospitaler: EBI R500 
og Command and Control Suite

Den nye udgave af Honeywells førende 
BMS hovedstation – Enterprise Building 
Integrator (EBI) – er EBI R500, der udnyt-
ter konnektivitet af nutidens bygninger 
for at hjælpe med at gøre dem til stra-
tegiske aktiver for organisationen. Den 

seneste udvikling til EBI sætter facili-
tymanagers i stand til bedre at kunne ud-
nytte bygningsdata til handlingsrettede 
processer som giver reelle resultater i 
realtid. EBI har en åben platform, og er i 
stand til at kommunikere med branchens 
førende protokoller som for eksempel 
BACnet, OPC og LonWorks. Disse funk-
tioner gør det muligt for større hospitals-
virksomheder lettere at kunne integrere 
flere løsninger uden at skulle udskifte ek-
sisterende systemer. Samtidig giver det 
hospitalsoperatørerne større fleksibilitet 
og mulighed for at skalere deres BAS 
således at den passer til organisationens 
udvikling og vækst. Facilitymanagere 
kan lettere styre, overvåge og kontrol-
lere bygningsoperationer på tværs af 
hospitalets netværk fra kommandocen-
tralen eller en mobilenhed. De får bedre 
adgang til analyser og bedre indsigt, der 
kan fremme hospitalets drift og patient-
pleje.

Udover R500 er Honeywell Command 
& Control Suite (CCS) en ny, smart, in-
telligent bygningsteknologi, der er inte-
greret med EBI’en. CCS kan forvandle 
komplekse bygningsdata til anbefalinger 

og forandringer der nemt kan gennem-
føres. Forandringer der kan hjælpe med 
at hæve forretningsresultater ved lavere 
omkostninger, minimere risikoen og re-
ducere nedetiden.

Kernen i dette system er Honeywell 
Command Wall, som er et billedbaseret 
visualiserings- og navigationsystem, der 
sammen med integrerede arbejdsgange 
og systemintegration, giver en enkelt 
og intuitiv brugerflade. Command Wall 
giver hospitalsoperatørerne et bredere 
syn på deres bygninger inden for deres 
område. Facility-operatører kan derefter 
gå dybere ned i disse fra Command Wall, 
til bedre og mere effektivt at kunne styre 
og overvåge driften. Derudover, kan fa-
cilityoperatøren reagere omgående fra 
CCS, når en vigtig hændelse indtræffer.

Sygehusenes BAS og ”Internet of 
Things”

Flere sygehuse gennemfører smarte 
bygningsløsninger for at forbedre deres 
operationer og patientpleje, såsom at 
give facilitypersonale adgang til kritiske 
bygningsoplysninger hvor som helst fra, 
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Er du interesseret i koblingen mellem 
miljø og sundhed?
Så kom til CleanMed konference den 19., 20. og 21. 
oktober 2016.

Det foregår i FN-byen i København og arrangeres af 
Healthcare Without Harm i et samarbejde med blandt andet 
FN-byen og Region Hovedstaden.

Du kan finde flere oplysninger om CleanMed og tilmelde dig 
konferencen her: www.cleanmedeurope.org/home.html

CleanMed konferencen i FN-byen er Europas 
førende konference om udvikling af en 
bæredygtig sundhedssektor. 

På konferencen kan du høre oplæg om nye 
bæredygtige løsninger, der kobler miljø, sundhed 
og økonomi.

Du får mulighed for, at blive inspireret og 
networke med danske og internationale forskere, 
teknikere, innovatorer og beslutningstagere, der 
har samme udfordringer som dig. Inspiration, 
du kan bringe i spil i din egen organisation og 
virksomhed.

Målgruppe?
CleanMed henvender sig, på tværs af 
faggrænser, til:

•  Sundhedspersonale med interesse for 
koblingen mellem miljø og sundhed

•  Miljø – og arbejdsmiljømedarbejde (energi/
CO2, affald, miljø- og energiledelse, 
kemikalier, lægemidler, spildevand, vand etc.)

•  Virksomheder

•  Forskere

•  Experter i bæredygtighed

•  Sundhedsplanlæggere

•  Ngo’er

CleanMed_180x128,5.indd   1 19/09/2016   10.11
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på en mobil enhed eller indsamle oplys-
ninger om hospitalsudstyr og dermed 
hjælpe f.eks. sygeplejersker, således at 
de kan tilbringe mere tid hos patienterne.

F.eks bliver hospitalsudstyr smartere 
og mere forbundet, såsom infusions-
pumper, respiratorer, kørestole og me-
get mere. Integreres disse enheder ind 
i BAS kan hospitalerne mere effektivt 
forvalte deres værdier og spore, hvor 
disse ressourcer befi nder sig. Hospita-
let kan bruge disse data og kortlægge 
dem i en facilitetsmodel for at hjælpe 
sygeplejersken: – Direkte til nærmeste 
udstyr, som de har brug for. – Med øje-
blikkelig varsel få en status på, hvor en 
patient befi nder sig på hospitalet. -Give 
meddelelse om, når en sygeplejerske er 
væk fra afdelingen. – Eller når en patient 
kommer tilbage fra prøver. Desuden, vil 
patienter snart også have større kontrol 
over deres hospital og kliniske helbred, 

gennem smartphone og mobile enheder. 
Apps kan uploades til en patients mobil, 
for at holde dem bedre informeret om 
kommende aftaler, bedre planlægning af 
aftaler, adgang til deres medicinske op-
lysninger og kontrol af deres tv, klima og 
persienner på hospitalsstuen.

Hospitaler ’BAS og 
energieffektivitet

Håndtering af energiforbruget er et vig-
tigt emne for et hospital. Ved at have 
fl ere systemer og hospitalsudstyr for-
bundet til skyen kan en BAS producere 
uvurderlige data, der kan føre til bedre 
arbejdsgange eller driftsændringer, der 
kan reducere energiforbruget markant. 
Jo fl ere rapporter og jo fl ere analyser ho-
spitalsoperatøren kan køre, jo bedre re-
sultater kan der opnås og hermed bedre 
energibesparelser.

BAS og dataindsamling

Der introduceres i øjeblikket nye tek-
nologier på markedet, der kan levere 
smarte analyseprogrammer, som samler 
vigtige operative informationer og kører 
analyser for at give øjeblikkelig, konkret 
og handlingsrettede anbefalinger til ho-
spitalets operatør. Disse løsninger vil 
forenkle data og hjælpe hospitalsopera-
tører, til at tage mere proaktive beslut-
ninger for deres faciliteter og organisa-
tioner, i modsætning til reaktive.

For fl ere detaljer, kan du besøge 
www.buildingsolutions.honeywell.com



ELDRIFT

Sikker forsyning på 
hospitalet
Forsyningssikkerhed er livsvigtig i forhold til, at et hospital kan fungere. Både ved behandling af kritisk syge 
patienter og for at sikre produktiviteten hos de ansatte.

En række innovative installationsproduk-
ter fra ABB er meget velegnede til at mo-
dernisere eldriften og hæve forsynings-
sikkerheden på de danske hospitaler. 
Både så patienterne sikres behandling, 
og de ansatte kan udføre deres planlagte 
arbejde uden forstyrrende afbrydelser.

Smissline plugin-system

ABB’s Smissline plugin-system til forde-
lingstavler gør det muligt at lave ændrin-
ger eller udvidelser i en tavle uden at af-
bryde den. Skinnesystemet i Smissline er 
berøringssikkert efter standarden IP2X.

– Smissline plugin-systemet sparer 
tid, fordi installatøren slipper for at var-
sko hospitalspersonalet for at planlægge, 
hvornår arbejdet skal udføres. Her vil 
et operationsrum faktisk kunne køre vi-
dere, mens arbejdet bliver udført, for-
tæller Flemming Folkvardsen, der er seg-
mentchef for hospitaler hos ABB.

Smissline plugin-systemet har des-
uden den fordel, at faseindikatorer på 
Smissline-produkterne viser, hvordan de 
er tilsluttet, samtidig med at fasetilslut-
ningen er nem at ændre. Det giver god 
mulighed for at fordele belastningen.

Til skinnesystemet fås også adapter-
plader, så alle produkter kan anvendes i 
Smissline-systemet.

Automatic transfer switches

ABB har udviklet en række nye automatic 
transfer switches (ATS), der som navnet 
antyder, automatisk skifter fra primær til 
sekundær forsyning. Det unikke er, at 
omskifter, motordrev og styremodul er 
sammenbygget i én færdigmonteret en-
hed, der er relativt kompakt og meget 
nem at installere.

ABB’s automatic transfer switches fås 
fra 160 til 1600 ampere.

Maksimalafbryder Emax 2

Den nyeste luftbryder Emax 2 fra ABB 
har indbygget ATS-funktion og kan 
foretage blinkfri omkobling fra primær 
til sekundær forsyning og tilbage igen. 
Emax2 er softwarebaseret, og i forhold 
til hardwarebaserede luftbrydere giver 
det blandt andet fordele i form af mindre 
montagetid og mindre risiko for fejlmon-
tage.

Emax 2 fås fra 630 til 6300 ampere.

Velafprøvede teknologier

Produkterne fra ABB anvendes allerede 
på en lang række hospitaler nationalt og 
internationalt samt i vindmølleindustrien, 
på superslagterier og i en lang række an-
dre brancher, hvor forsyningssikkerhed 
er essentiel, og nedetid er uacceptabel.

ABB’s Smissline system

– ABB’s Smissline plugin-system til forde-
lingstavler gør det muligt at lave ændringer 
eller udvidelser i en tavle uden at afbryde 
den, fortæller Flemming Folkvardsen, seg-
mentchef for hospitaler hos ABB.
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Coromatic gør det muligt for 

virksomheder og organisatio-

ner at opretholde deres drift 

uden afbrydelser. Som førende 

leverandør af løsninger til 

kritisk infrastruktur sikrer vi 

uafbrudt forsyning af strøm og 

datakommunikation.

Coromatic i Danmark: Odense • Roskilde • Vejle • Aarhus
Coromatic Nordic: coromatic.se .no .dk .fi Coromatic International: coromatic.com

Omfattende løsninger gør Coromatic unikke med evne til 
at tage fuldt ansvar fra strategi og design, til integration, 
vedligeholdelse og energioptimeret drift af kritisk infra-
struktur. Vores ekspertise inkluderer nødstrøm og køling, 
netværk og datakommunikation såvel som sikkerhed.
 
Coromatics kunder er hospitaler, datacentre, energisek-
toren, fremstillingsindustri, offentlige virksomheder og 
hovedkontorer. 

Ring 66 17 62 60 eller besøg os på coromatic.dk

Drift uden
afbrydelser

Mere end 30 års erfaring med produkter og løsninger til 
kritisk infrastruktur. Erfaring og viden, vi deler ud af på 
Coromatic Academy. Tilmeld nyhedsbrev og få invitationer
i din indbakke. Se mere på coromatic.dk/events.

Mød os på Ajour 2016

DESIGNPRIS

Prisvindende GROHE designs
Endnu flere GROHE produkter har modtaget prestigefyldte designpriser

GROHEs sofistikerede produktdesigns 
appellerer til designelskere verden over 
og vinder regelmæssigt berømte desig-
npriser. Efter at have modtaget omkring 
230 designpriser de seneste år, er der 
allerede blevet tilføjet en lang række 
nye anerkendelser i år. Heriblandt kan 
der nævnes Red Dot Design Award og 
den ikoniske pris Interior Innovation. De 
mange priser fremhæver virksomhedens 
fokus på godt design, som fortsat er en af   
de vigtigste værdier for GROHE brandet. 
Godt og gennemtænkt design er med-
virkende til at skabe unikke produkter, 
der tilfører en udpræget sans for stil til et 
hvert badeværelse og køkken.

Red Dot Design Award

The Red Dot Award er en af   verdens mest 
respekterede priser inden for innovativt 
design, og den tildeles kun produkter, 
der skiller sig ud. Dette års line-up af Red 
Dot Design Award-vindere inkluderer to 
af GROHEs produkter: Bluetooth Aqua-
tunes højttaleren og Grohterm 800 ter-
mostaten. Begge designs bidrager til en 
særlig bruseoplevelse, og er produkter 
med høj grad af   innovation, kvalitet og 
ikke mindst bæredygtighed.



ABONNEMENT

Ny vej til besparelser og 
mere tid til patienterne 
Nem automatisk temperaturovervågning på abonnement

To af de største udfordringer på hospi-
talerne i det offentlige sundhedsvæsen 
er økonomi og manglende tid til patien-
terne. Det er sjældent, at begge dele kan 
tilgodeses på en gang, men det er faktisk 
tilfældet med et nyt tilbud om automatisk 
temperaturovervågning på abonnement 
tilpasset medicinskabe og øvrige køle- 
og fryseinstallationer på hospitaler og 
laboratorier.

Manuel aflæsning på bekostning 
af personale og patienter

Mange steder foregår nødvendig tem-
peraturovervågning stadig ved, at sund-
hedspersonalet en gang om dagen går 
hen til køleskabet og aflæser et termo-
meter, hvorefter de indskriver aflæsnin-
gen i et skema, der sidder med en mag-
net på siden af skabet.

Da det kun sker de dage, hvor der er 
personale på arbejde, bliver registrerin-
gen i mange tilfælde usikker hen over 
weekender og ved ferieperioder. Der 
kan godt have været en temperaturstig-
ning undervejs, uden at nogen opdager 
det.

1½ minut bliver til 14 timer og  
kr. 3.500 om året – per enhed!

Skemaer skal skiftes og arkiveres – i 
nogen tilfælde bliver data indtastet i et 
Excel ark og andre gange bliver de også 
scannet. Drejer det sig om forskning, 
skal der desuden ofte udarbejdes må-
nedsrapporter til opdragsgiver.

Selv 1½ minut til aflæsning per enhed 
bliver sammen med diverse skemabu-
reaukrati og rapporter til ca 14 timer per 
år. Har man bare 3 enheder, der skal 
overvåges på en afdeling, svarer det til 
en hel uges ekstra arbejde per år. Tid 
der i stedet kunne bruges til patienter og 
sundhedsfaglige opgaver.

Omregnet til penge løber den årlige 

udgift til personale op i 3.500 kroner. Og 
det er så længe, det går godt!

Ved nedbrud, der resulterer i bort-
skaffelse af medicin og prøver, kan reg-
ningen hurtigt løbe op i en million.

Helt ny nem brugerflade og 
rapport set-up

De fleste vil først og fremmest gerne 
vide sig sikre på, at alt er, som det skal 
være. Det sikres i det nye Logit system 
med en helt ny brugerflade, der løbende 
opdateres. Det betyder, at man kan have 
den brugerflade kørende i baggrunden 
på sin PC eller man kan have en oversigt 
kørende på en separat trykfølsom moni-
tor. Er enhedsovervågningen (bjælken) 
GRØN er alt OK – ved overskridelse af 
en grænseværdi vil den ændre farve til 
RØD, samtidig med at ønskede alarmer 
udsendes. 

Den anden tidskrævende opgave ved 
manuel aflæsning er arkivering og vide-
regivelse af data. Da data automatisk 
kan gemmes tidsubegrænset i Logit, er 
man helt fri for arkivering. Men lige så 
vigtigt er det, at Logit indeholder præ-
fremstillede rapporter, hvor man med 
et enkelt tryk på sin PC får udskrevet 
en rapport eller en PDF, der indeholder 
både grafer og data samt alle relevante 
informationer, i tilfælde af at der har 
været en alarm. Man kan vælge seneste 
måned, eller et hvilket som helst andet 
tidsrum. De præ-fremstillede rapporter 
er udformet, så de imødekommer alle 
gængse krav fra forskningsvirksomhe-
derne.

Overvågning på abonnement

Den anden store udfordring i det of-
fentlige sundhedsvæsen er økonomien. 
Det betyder dels, at det kan være svært 
at finde penge til investering, selv hvor 
der er tale om en relativ kort tilbage-

betalingstid, dels at indkøb af udstyr i 
stadig højere grad kommer til at hvile 
på den enkelte afdelings budget. For at 
imødekomme disse to udfordringer har 
Logos Logit nu taget skridt til at tilbyde 
temperaturovervågning på et abonne-
ment, hvor der ikke skal investeres i ud-
styr, men kun en mindre opstartsafgift. 
Logos Logit leverer, til en fast lav pris, 
det udstyr og den software, der er nød-
vendigt, for at opnå en optimal overvåg-
ning. Og med et månedligt abonnement 
på kun ca. 1/3 af den lønbesparelse, der 
sker allerede fra første dag, bør det ikke 
være økonomien, der sætter begræns-
ningen.

Som en ekstra fordel forebygges mod 
tab gennem avancerede alarmer på den 
nye Nem brugerflade, på e-mail, på SMS 
samt med voice-beskeder, der også kan 
sendes på dect telefoner. 

Back-office sikrer optimal 
funktionalitet

Med i abonnementet følger foruden lø-
bende opdatering en helt ny back-office 
funktion, der skal sikre optimal anven-
delse. Gennem en registrering og ana-
lysering af de enkelte alarmer, kan Logit 
rådgive om en mulig optimering. 

Overstiger det faktiske antal alarmer 
det forventede, vil man i Logit kigge på, 
hvad årsagen kan være. Kombination af 
temperaturføler og dørsensor giver me-
get værdifuldt input til analyse og der-
med til at sikre, at personalet ikke bliver 
belastet af unødvendige alarmer. 

Mindre stress og mere tid til 
patienterne

Færre alarmer og frigjort tid fra aflæsning 
og rapportering må forventes at give 
mindre stress og dermed en bedre pa-
tientpleje.

Når der tilmed er besparelser fra 
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ABONNEMENT

dag 1, har Logit opnået at få forbedring 
af arbejdsmiljø og sikkerhed til at gå 
hånd i hånd med økonomi. 

Samlet handler det om sund fornuft 
for et presset sundhedspersonale og en 
presset sygehusøkonomi.

	 	

	 								Alt	er	OK		

	 	 	 	 	

	

	 	

03:02	

	 	 	

	 										Alarm		giver	rød	bjælke.	
	 								SMS,	e-mail,	voice-besked		
	 								og	evt	besked	til	CTS-anlæg	/vagt		

	 	

03:09	

	 											Ved	tryk	på	bjælken	folder	den	sig	ud	med	relevant	info	(også	graf,	
	 									data	og	historik)	-	og	kontaktperson	kan	med	1	klik	afmelde		
	 									alarmen	efter	at	have	afhjulpet	problemet		
	 										
	 									

03:09	 Eksempel	på	visning	ved	tryk	på	tab’en	”Graf”	med	alarmgrænser	og	aktuel	alarm			

	

	

	

	

Ved	tryk	på	”Print	graf”	vil	systemet	automatisk	generere	en	samlet	totalrapport	
med	graf/data	og	alarmhistorik	

Print	graf		

Få yderligere information på 
www.logoslogit.com eller 
kontakt Jannik Holm,
jannik.holm@logoslogit.com 
tlf 2970 0205



BÆREDYGTIG

Farverige vinyler fra  
DLW afviser ridser og 
bakterier
DLW Flooring Denmark har præsenteret en ny vinylkollektion med mere smæk i farverne, mere robuste 
mod ridser og afvisende overfor sprit, blod og kemikalier. Oveni har vinylerne ekstremt lave emissioner og 
et mere bæredygtig indhold. Visse vinyler kan leveres med en antibakteriel overflade.

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

DLW Flooring Denmark har lanceret en 
helt ny kollektion af modstandsdygtige 
vinyl gulvbelægninger i rene, klare far-
ver, der kan bryde det kliniske miljø på 
hospitalerne. Der er tale om homogene 
vinyler med nye egenskaber i flere se-
rier.

Der er en række egenskaber indbyg-
get i den nye kollektion. Farvorite-serien 
fås i 15 farver med en ny PUR overflade 
(polyuretan), som har nogle af de lave-
ste målte emmissioner på markedet med 
mindre end 0,005 mg/m³ TVOC, hvilket 
er ekstremt lavt.

– Det er så tæt på nul man kan komme 
og skulle meget gerne medføre en for-
bedring af luftkvaliteten indendøre, siger 
projektkonsulent Tine Undén fra DLW 
Flooring Denmark

DLW Vinyl PUR+ (Plus) gulvbelæg-
ningen er også meget modstandsdyg-
tig overfor ridser og kemikalier. PURen 
er 0.02 mm tykt og meget smudsafvi-
sende. Tabes der sprit, blod eller kemi-
kalier på gulvet efterlades ingen pletter 
på gulvet.

Denne vinyl er udviklet med henblik 
på hospitaler, hvor man især har udfor-
dringer omkring håndvaske. Det er et al-
mindeligt problem, at der hurtigt opstår 
mange brune pletter omkring håndvaske 
fra personalets splid af hånddesinfekti-
onmiddel.

DLW Flooring Denmark har siden 
2014 arbejdet med at lancere mere bæ-
redygtige vinyler og fjernet DINP ftala-
ter (blødgører) i så godt som hele den 

homogene kollektion af vinyler, og er-
stattet dem med den ftalatfrie Hexamoll 
DINCH.

Antibakteriel overflade

Favorite PUR+ serien har hospitalerne 
haft adgang til at købe i nogle måneder, 
mens Favorite PUR+ with Sanitized er en 
nyskabelse. DLW Flooring har i PUR+ 
with Sanitized-overfladen er tilført sølvi-
oner, som nedbryder bakterier når disse 
kommer i kontakt med overfladebe-
handlingen. Den antibakterielle effekt er 
garanteret og bekræftet i testrapporten 
udført af ISEGA- instituttet og omfatter 
99.9 pct. i bakterieforekomsten i over-
ensstemmelse med ISO 22196.

Bakterier på gulvet overflade fordob-
les normalt i løbet af et døgn, men lander 
de på denne vinyl, hæmmes bakterier-
nes opblomstring markant. Vinylen tilby-
des i 15 farver til baderum, laboratorier, 
operationsstuer m.m., hvor man normalt 
ikke anbefaler linoleum. Blandt andet på 
den nye Nordfløj Rigshospitalet kommer 
alle vinyler fra DLW Flooring.

Pang farver med spil i overfladen

Vinyl gulvbelægningerne leveres, som 
standard med en R9 overflade. men øn-
skes en mere skridhæmmende effekt, 
kan man vælge Favorite PUR+ R10. Alle 
kan anvendes i vådrum, da de er GVK 
godkendte og leveres i 15 farver.

Det er ikke muligt umiddelbart at se 
forskel på skridsikre og ikke skridsikre 
vinylgulves overflade, men de er meget 
rengøringsvenlige på trods af skridsik-
kerheden.

Den sidste nyhed i den nye kollektion 
er en helt ny serie af farver. Hidtil har 
ducede grå og blå farvenuancer været 
fremherskende, men med den nye kol-
lektion introduceres en ny farveserie 
”Opalon” med 12 meget klare farver med 
nister indlagt. Der er kommet mere knald 
på farverne og nistrene giver et levende 
spil i gulvet.

– Kollektionen er udformet som ens-
farvede farver med nister, den er let at 
rengøre og vedligeholde uden at den 
hurtigt ser snavset ud. Det forventer vi 
os meget af. I bund og grund er det en 
stærk kollektion, siger Tine Undén.

DLW Flooring har også introduceret 
nye farver i de afledende vinylgulvbe-
lægninger med indlagt ledermateriale 
og ledende bagside, som kan anvendes i 
alle rum, hvor man ikke ønsker at elektri-
ske opladning af personer, skal forstyrer 
følsomt udstyr. Nogle af de nye farver er 
allerede bestilt til blandt andet på de nye 
skannerrum på Bispebjerg Hospital.

– Jeg er sikker på den nye serie kom-
mer ind på mange af de nye hospitaler. 
Man kan vælge mellem en traditionel 
vinyl og en med antibakteirel overflade. 
Alle kan ved forudbestilling i den rette 
mængde leveres med PUR+ Sanitized, 
så der er ingen grund til at fravælge den 
antibakterielle mulighed, når prisen kun 
er en anelse højere, siger Tine Undén.

Linoleum stadig et hit

Det gælder ikke mindst på sengestuer, 
gange og opholdsrum. DLW Flooring 
lancerede 1. juli i år også en ny linole-
umskollektion ”Scandinavian Collection” 
for første gang i virksomhedens mere 
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Effektive Glycoler
 - nu i Skandinavien !
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BÆREDYGTIG

så den er let at vedligeholde. I 16 farver, 
guld-, sølv og bronzenister får man spræl 
i de grå farver. Kollektionen er blevet fan-
tastisk godt modtaget, siger hun.

DLW Flooring har ønsket et alternativ 
til de grå marmorerede gulve, der ligger 
mange steder. Den lysegrå ensfarvede 
med sølvnistre giver spil i gulvets over-
fl ade. Den kommer til at ligge på 25.000 
kvm på Niels Bohr Instituttet og kommer 
også fl ere andre steder i løbet af 2017.

– Vi håber at den nye kollektioner 
kommer i spil. Vi er en af de største pro-
ducenter af linoleum til hospitaler her-
hjemme. DLW Flooring har haft et rigtigt 
godt år med et stort salg til hospitalerne. 
Vi mener at linoleum er løsningen på ste-
der, hvor vinylen ikke nødvendigvis skal 
bruges.

Det er den mest gennemtestede gulv-
belægning de over 150 år linoleum har 
eksisteret. Linoleum fra DLW Flooring er 
Svanemærket og kan vedligeholdes med 

almindelig vask og pleje, der er billigst 
både i drift og vedligehold. Vi har leveret 
til Skejby, Rigshospitalet, DNU i Ålborg, 
Bispebjerg Hospital for at nævne nogle 
af de store, siger hun.

På FSTA-messen i Kolding vil vi i år 
præsentere vore nye produkter, men 
også de trædesignede linoleums planker 
vi udviklede sidste år Naturecore, som 
først nu er ved at blive monteret rundt 
omkring. Det er linoleum præget med 
træmønster i 16 farver, der lægges som 
planker og fuldstændig ligner et trægulv.

Det er ideelt til venterum, kantiner, 
sengestuer og plejeboliger for at opnå 
en hjemlig atmosfære.

Tine Undén

end 130-årige historie til det skandinavi-
ske marked.

– Kollektionen er holdt i grå farver med 
bølger i stedet for marmoreret mønster, 



BELYSNING

Kæmpe besparelse i ny 
LED-belysning
Belysningseksperten Riegens A/S har med sine projekter indenfor energieffektiv belysning sikret en række 
danske hospitaler besparelser på op til 70 pct. på elregningen og ultrakorte tilbagebetalingstider nede på 
kun godt og vel et par år

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Der er vildt meget at hente af besparel-
ser inden for belysning på hospitalerne, 
så hvis man i det offentlige kan finde 
pengene og finansiere en bedre og mo-
derne belysning, kan der opnås så store 
gevinster, at pengene hurtigt er betalt 

tilbage til de offentlige kasser og sikrer 
driftsbesparelser mange år frem, siger 
markedschef Peter Neergaard Andersen 
fra Riegens.

Vi har de seneste 5 år plæderet for 
den nyeste LED teknologi, der for alvor 
har overskredet effektiviteten af lysstof-
rør og er blevet verdens absolut mest 
effektive lyskilde. Dette kan give bespa-
relser på 70 pct. på både elregningen og 

i mandetimer til løbende udskiftning af 
lyskilder.

Vi har installeret mange projekter 
med LED-lys de seneste 4-5 år, men det 
er først nu vi rigtigt hører om de store 
projekter inden for energirenovering 
af belysningen på sygehuse som Hvid-
ovre, Kolding og Vejle. Projekteringen 
og registreringen med før- og efter må-
linger, driftstider, energiberegninger og 
nyt belysningsforslag kunne hospitaler-
nes tekniske afdeling, et el-ingeniør-
firma og Riegens i samarbejde tage sig 
af.

Det er vigtigt at tage hensyn til den 
daglige drift på sygehuset, når vi scree-
ner funktionsrummene en efter en sam-
men med en ESCO partner eller el-inge-
niør, samt at vi i udførelsen udviser stort 
hensyn sammen med el-installatøren, 
understreger Peter Neergaard Ander-
sen.

En partner med solid erfaring

Riegens A/S blev etableret tilbage i 1956 
i København og er siden vokset til en 
af de største belysningsproducenter i 
Skandinavien og flere end 200 ansatte 
med hovedkvarter på egestubben 16 i 
Odenses nordlige bydel, datterselskab 
i England og salgskontorer i Sverige, 
Norge, Finland og Tyskland. Riegens 
leverer energieffektiv og innovativ be-
lysning med udgangspunkt i den nyeste 
LED teknologi. Selskabet ejes af norske 
SG Armaturen i Lillesand der er kendt for 
kvalitet, design og innovation inden for 
armaturer.

I Sygehus Lillebælt, (SLB), Vejle og 
Kolding besluttede ledelsen at belysnin-
gen skulle renoveres med ny LED-tekno-
logi, og hele udskiftningen løber over tre 
år for ikke at forstyrre den daglige drift 
på hospitalerne.
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Sådan ser projekterne ud

Første etape eller fase et af en større 
energirenovering på Kolding og Vejle Sy-
gehus er nu tilendebragt og den udgør 
kun 30 pct. af det samlede energirenove-
ringsprojekt. Riegens skal nu i gang med 
de øvrige faser. På Kolding Sygehus ser 
energirenovering fase 1 således ud:

I alt 1300 armaturer er blevet skiftet til 
nye Riegens LED armaturer, primært Tri-
par Medico LED

Mange steder sad der Tripar Medico 
T5, hvor el-indsatsen er blevet skiftet til 
LED.

Facts om projektet:
Renoveret areal: 7.300 m2

Energiforbruget er reduceret fra 663.000 
Kwh til 216.000 Kwh, hvilket vil sige en 
besparelse på over 67%

Alle de nye LED armaturer er med 
DALI, (digital styring så man kan lys-
dæmpe med computer), og der er etab-
leret ny lysstyring, hvilket er med til at 
øge besparelsen betragteligt.

Tilbagebetalingstiden for nyt LED be-
lysningsanlæg inklusiv installation og sty-
ring er ca. 2,7 år ifølge SLBs egne tal og 
målinger.

I Vejle ser projektbeskrivelsen sådan ud:
Første etape eller fase af en større ener-
girenovering på Vejle Sygehus er nu til-
endebragt.

2100 armaturer er skiftet til nye Rie-
gens LED armaturer, primært Tripar Me-
dico LED og Corridor asymmetrisk LED. 
Mange steder sad der Tripar Medico T5, 
hvor el-indsatsen er blevet skiftet til LED. 

Facts om projektet:
Renoveret areal: 11.700 m2

Energiforbruget er reduceret fra 
1.082.000 Kwh til 296.000 Kwh, hvilket 
vil sige en besparelse på over 70%

Alle de nye LED armaturer er med 
DALIog der er etableret ny lysstyring, 
hvilket er med til at øge besparelsen be-
tragteligt.

Tilbagebetalingstiden for nyt LED be-
lysningsanlæg inkl. installation og styring 
er ca. 2,5 år

Jvf. SLB (Sygehus Lillebælt) egne tal 
og målinger.

Glæde over lyset og flere 
projekter

Energikoordinator Claus Nordentoft, 
Vejle Sygehus, SLB, siger:

– Det har været et rigtigt spændende 

projekt, som vi selv kørte med rigtig god 
hjælp fra alle de involverede parter og 
hvor vi er endt med et lærerigt og rigtigt 
godt resultat.

Samarbejdet med Riegens og Lindpro 
har fungeret rigtigt fint i forbindelse med 
levering og installation af LED belys-
ningsarmaturer til projektet

Der var lidt modstand mod det nye 
og hvide LED lys i starten, men via god 
dialog, åbenhed, styring og lidt til ven-
ding, så endte det rigtig godt og vi har 
fået rigtig mange positive tilbagemel-
dinger.

Så vi er rigtig glade for projektet og 
vil nu forsætte processen, da mange er 

begyndt at spørge til, hvornår de får det 
nye gode hvide LED lys, fastslår han.

Peter Neergaard Andersen siger om 
situationen i hospitalssektoren:

– Det er gamle belysnings anlæg der 
sidder rundt om på hospitalerne. Nogle 
belysningsarmaturer er henved 35 år 
gamle med ”gule” afskærmninger og 
PCB-holdige kondensatorer, og vi har 
måske indtil dato kun renoveret 10 pct. 
af den gamle bygningsmasse inden for 
det offentlige. Jo flere cases vi får synlig-
gjort, desto nemmere bliver det at finde 
pengene og jo hurtigere kommer energi-
renoveringen måske til at forløbe. 



BELYSNING

Den bedste belysning er 
den billigste i drift
Den gode belysning er det første offer, når der til sidst skal spares i byggeprojekterne. Så installeres 
billige produkter, men hospitalerne kan opnå besparelser på typisk 15-60 pct. på elregningern ved at 
bruge anerkendte armaturer, lyskilder og professionelle leverandører med lang erfaring, vurderer Højager 
Belysning 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Det er billigst at vælge de anerkende 
mærkevarer i armaturer og lyskilder. Det 
viser al erfaring, men desværre er det 
oftest her der spares, når byggeprojek-
ter skal gennem nedskæringer. De gode 
armaturer og lyskilder ofres og der sæt-
tes billige kopier op som giver et dårligt 
arbejdsmiljø indendøre.

– Vor erfaring er, at når de bygger et 
nyt hospital, bliver den gode belysning 
valgt fra. Så sidder entreprenøren og fin-
der noget på internettet der ligner det, 
der skulle have været installeret, men 
de billigere løsninger giver ikke det øn-
skede lys.

Det resulterer i, at hospitalerne typisk 
laver det om efter 4-5 år, fordi de ganske 
enkelt ikke kan bruge den billige belys-
ning. Det er en prioritering, og så længe 
der er lys i lamperne, så kører det, det 
ved man jo. Så kan man godt vente et år 
eller to på at købe noget bedre, siger di-
rektør Carsten P.V. Larsen.

Når de har lavet nyt hospital går der 
ikke lang tid før de begynder at udskifte, 
fordi de ikke kan bruge det billige de 
købte i starten. Det er et klassisk skræk-
scenario. Store offentlige byggerier har 
altid for lidt penge og skal spare.

Det er let for entreprenøren at spare, 
hvis armaturer og lyskilderne ikke skal 
hedde noget bestemt. Men hospitalerne 
får næsten altid kvalitetsprodukter ind 
igen bagefter, så det bliver en dyr omgang 
først at installere det forkerte, siger han.

Massive energibesparelser at 
hente

Vi har været gode til sænke energi-
forbruget i mange år. Der er fortsat et 

kæmpe besparelsespotentiale på hospi-
talerne. Vi kan nedsætte energiforbruget 
med 15-60 pct. i forhold til eksisterende 
belysning der hænger på hospitalerne i 
dag.

Undersøgelser har vist, at ud af det 
samlede elforbrug på hospitalerne, så 
bruges 20 pct. af det samlede elforbrug 
til belysning, men hvis vi let kan lave en 
besparelse på 15 pct., så udgør bespa-
relsen 3 pct. af det samlede elforbrug på 
det enkelte hospital.”

Udviklingen er ifølge Carsten P. V. Lar-
sen gået så stærkt, at der er udviklet me-
get bedre lyskilder de seneste år. Der er 
de største besparelser at hente på de ek-
sisterende hospitaler, som kører videre. 
Nogle hospitaler har en ældre belysning 
mens andre både har meget gamle ar-
maturer og lyskilder. Højager Belysnings 
primære målgruppe er de eksisterende 
sygehuse der løbende renoveres.

– Her kan der virkeligt hentes store 
besparelser på energiforbruget. En for-
rentning på 15-60 pct. er helt vanvittig 
god i forhold til, hvad man ellers kan in-
vestere i, fastslår Carsten P.V. Larsen.

Mange hospitaler har dårlig 
belysning

Ifølge Carsten P.V. Larsen mangler 80 
pct. af landets hospitaler at få opdateret 
deres belysning, så der er stadig rigtigt 
meget der kan gøres bedre og mange 
besparelser at hente, men det kræver, 
at hospitalerne investerer i belysningen. 
De kan søge midler fra energipuljerne. 
En del har været anvendt, men der er sta-
dig masser af muligheder, vurderer han:

– Hospitalerne skal søge energipuljer 
til energirenovering, nogle er opmærk-
somme på det, men omkring de 80 pct. 
er ikke gode til at søge dem. Energipul-

jerne ligger under ministeriet og inden-
for hospitalsvæsnet. De dækker enten 
det hele eller en del af udgiften.

Der er dog sket meget de senere år og 
nu udskifter hospitalerne ofte også arma-
turerne. Det kan godt betale sig, hvis de 
er af ældre dato, da priserne for armatu-
rer er faldet væsentligt. Det er et af de 
paradigmeskifter der er sket i branchen, 
forklarer han.

Professionalisme et must

Man behøver typisk ikke skifte arma-
turerne, men det kræver rådgivning og 
analyse at renovere belysningen rigtigt, 
understreger han, da hospitalerne har 
mange krav til belysningen som farve-
gengivelse og intensitet.

– Det vigtige er at få professionelle 
ind over til give ordentlig rådgivning. Vi 
har set hospitaler som indgå samarbejde 
med nye leverandører på markedet, som 
måske har gode produkter – det ved vi 
ikke – men som ikke har erfaringen og 
den økonomiske styrke hvis produk-
terne ikke holder det lovede. I så fald lø-
ber hospitalerne den fulde risiko.

Hospitalerne kunne godt stille krav 
om, at deres leverandører skal være med 
i en brancheforening eksempelvis inden-
for belysning hedder brancheforeningen 
FABA, Foreningen af Fabrikanter og Im-
portører af Elektriske Belysningsarmatu-
rer eftersom alle de væsentlige spillere 
med i foreningen. FABA har skabt fælles 
ordninger med recirkulering, når man 
udskifter de mange produkter og delta-
ger også i høringer vedr. nye standarder 
m.m.

Der skal også være vis økonomisk bal-
last i de nye firmaer, så man ikke bare 
kører deruda uden at have øje for, om 
de har erfaring og et minimum af uddan-
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nelse, når de indgår samarbejdet. Nor-
malt er det bare regneark, de nye spil-
lere markedsfører, når de sælger deres 
løsninger.

Farvegengivelsen er vigtig og der er 
kommet mange nye former for styring. 
Vi har 17 almindelige konsulenter og 5 
projektkonsulenter kørende i hele lan-
det, så hospitalerne hurtigt kan hente 
hjælp hos os, siger han.

Stærke kort med på FSTAs 
årsmøde

Højager Belysning vil på FSTA årsmø-
det vise loftbelysning, sengelamper og 
lyskilder generelt. Der er mange steder 

på hospitalerne, hvor der stadig hænger 
halogenlamper.

– Her kan man spare 60-70 pct. alene 
ved at skifte lyskilderne ud til LED, der 
holder 10 gange så længe og sparer 
sygehusmaskinmestrene mange timer 
med at skifte de mange lyskilder. Der er 
mange måder at optimere på, men det 
kræver professionel rådgivning. Den stil-
ler vi til rådighed.

Højager Belysning har været på mar-
kedet i over 35 år og virksomheden be-
skæftiger 40 medarbejdere, hvoraf de 22 
kører rundt i hele landet. Virksomheden 
sælger de kendte kvalitetsbrands som 
Philips, Osram, Aura Derungs, Wald-
mann som er nogle af de største til hospi-
talsmarkedet.

Virksomheden har belysning til alle af-
delinger på et hospital, sengebelysning, 
undersøgelseslamper til skadestuen, og 
almen belysning m.m..

– Vi har også dynamisk lys, men ikke 
solgt så meget at det endnu bortset fra 
til OP-stuerne, hvor det ofte bliver fore-
trukket. Der snakkes dog meget om det 
på de nye sygehuse. Vi leverer løsninger 
til hele den danske industri og den of-
fentlige sektor med energioptimeringer, 
lyskilder, armaturer og rådgivning, men 
hospitalerne er for os et væsentligt fokus 
marked.

Vi er i toppen med hensyn til omsæt-
ning af lyskilder til hele den private og of-
fentlige sektor. Vi går direkte til kunderne 
med rådgivning og specialist viden.

Direktør  
Carsten P.V. Larsen



SENGESTUEPANEL

Mistral: Designet til 
fremtidens patient- og 
personalebehov
Duelco søsætter i disse dage sit nye flagskib i sengestuepanel-serien ’Mistral’, der på alle parametre 
er skræddersyet til fremtidens sygehuse. Mistral er designet til at imødekomme både personalets og 
patientens specifikke behov optimalt.

Kan godt dansk design fremme patien-
ters helbred og gøre den travle sygehus-
hverdag nemmere? Det korte svar er ja, 
hvis man spørger Aalborg-virksomhe-
den Duelco, der i denne tid leverer revo-
lutionerende sengestuepaneler til bl.a. 
DNU i Skejby. Mistral-sengepanelerne 
er designet efter intelligent ergonomi og 
med øje for helbredende arkitektoniske 
egenskaber.

Mistral-serien fokuserer på et 360-gra-
ders servicebehov, der kommer både 
patienter og personale til gode i en travl 
hverdag, udtaler projektleder hos Du-
elco Lasse Nielsen:

– En del af Duelcos kernefilosofi er 
skræddersyede løsninger, der tilgode-
ser de forskellige brugerbehov, som 
vores kunder efterspørger i stigende 
grad. Med Mistral-serien har vi løst 

opgaven igennem et fremsynet mini-
malistisk buet design med intelligente 
ergonomisk greb, uden synlige kanter 
og fremsynede egenskaber som væglys 
og fri adgang til mobile touch points ud 
fra ideologien om, at hjælpsomt design 
kombineret med helbredende arkitektur 
giver den bedste samlede løsning.

Helbredende arkitektur

Helbredende arkitektur er det nye sort 
inden for hospitalsvæsenet disse år. 
Fremtidens hospitalsbyggerier vil i de 
kommende år opleve øget fokus på det 
såkaldte ’healing architecture’, hvis man 
tro projektleder hos Duelco Lasse Niel-
sen:

– En del af Duelcos DNA er kunde-
tilpassede løsninger, der indbefatter 

såkaldt ’healing architecture’. Hospitals-
stuer kan for nogle patienter opfattes 
kliniske og uvenlige miljøer, hvilket kan 
virke forstærket af, at man ofte er skidt 
tilpas under indlæggelsen eller bare 
gerne vil udskrives hurtigst muligt. I de 
senere år har man fokuseret på at de-
signe stuer i en ekstrem patientvenlig 
retning. Det gælder både sengepanelers 
fremtoning, funktionalitet og æstetik. 
Det giver en bedre rumfølelse og har 
positiv indvirkning på menneskers krop, 
psyke og velbefindende under indlæg-
gelsen, påpeger Lasse Nielsen.

Mistral-serien er designet i et buet 
minimalistisk design uden kanter, der 
fylder mindre, er mere hygiejnisk og 
formgiver det tekniske udstyr mere præ-
sentabelt i det samlede stueindtryk – for 
både patient og pårørende. Et sengepa-
nel er selve hospitalsstuens livsnerve og 
en central del af rummets indretning og 
udtryk. Derfor har Duelco denne gang 
fokuseret på hver enkelt specifik optime-
ringsmulighed, der udspringer af patien-
tens behov for god behandling og perso-
nalets muligheder for at give den.

Banebrydende dansk design

Mistrals industrielle design er udformet 
i et samarbejde mellem Duelco og Steve 
McGugan, som tidligere har arbejdet 
som industridesigner for B&O. Opgaven 
var enkel: Hvordan skaber vi et senge-
panel med 360 graders brugervenlighed 
for både patienten, sygehuspersonalet, 
servicepersonalet og rengøringsperso-
nalet?

Duelcos simple svar er paradoksalt 
nok at udvikle et mindre pladskrævende 

Hospitalstuens udtryk og indretning med et tosporet Mistral-sengepanel installeret bag 
sengehovedet.
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SENGESTUEPANEL

design med øget fleksibel funktionalitet 
for slutbrugeren:

– Mistal-serien er designet med fokus 
på at give brugerne maksimal fleksibilitet 
– uden at gå på kompromis med funk-
tionaliteten. I designprocessen har vi 
fokuseret på et meget agilt design, der 
er uafhængigt af forskellige gas- og elek-
troniksystemer. Dermed henvender Mi-
stral sig bredt til det europæiske marked, 
fordi det er kompatibelt med alle installa-
tionssystemer i hele EU, udtaler Duelcos 
projektleder Lasse Nielsen.

Desuden tilbyder Duelco, som den 
eneste producent, 45 mm skinner der 
minimerer pladsforbruget betragteligt 
fra branchens 80 mm standard. Mistrals 
design frigør plads og skaber et unikt 
udseende produkt, som kan måles i kon-
krete fordele for både patienter og ho-
spitalets øvrige aktører. Foruden sit mo-
derne arkitektoniske udtryk og design 
har Duelco tænkt væglys ind i løsningen, 
der kan lede vejen for patienter om nat-

ten. Funktionen er stadig på tegnebræt-
tet, men kan skyde et mere behageligt 
lys op ad væggene og kan forbedre pa-
tienternes søvnrytme. ”Up-light” og min-
der om det dæmpede lys, blandt andet 
kendt fra iPhones, uden blåtoner.

Intelligent ergonomi

Mistral-serien er designet efter intelli-
gente ergonomiske principper, der let-
ter hverdagen for sygehuspersonalet 
betragteligt. Mistral-serien er designet, 
så kulisseskinner kan placeres enten lod-
ret eller vandret. Det giver personalet 
en stor fleksibilitet, når slanger, skærme 
og apparater ikke behøver at skygge for 
hinanden – men kan justeres frit både 
horisontalt og vertikalt.

Duelco har desuden løst udfordrin-
gen med nedadvendte installationer som 
fx gasudtag, fordi de notorisk er svære 
at komme til og at betjene. Løsningen 
blev et kompromis med gasudtag i skin-

nens front med en ergonomisk venlig 
hældning, der gør tilslutning nemmere. 
Mistral-skinnerne er produceret i et alu-
look, der kombinerer funktionalitet og 
flotte linjer. Sengepanelet er opbygget 
således at servicepersonalet ikke skal 
skille panelet af, men har fri adgang til 
alle panelets tilslutningsmuligheder og 
touch points uden at skulle passe på at 
ridse panelet eller helt afmontere det.

Ifølge Lasse Nielsen er det Duelcos 
tætte dialog med kunderne, der har bå-
ret frugt:

– Som designende virksomhed er 
vi tæt meget på kunden, så vi sikrer en 
100 pct. tilpasset løsning hver gang. 
Dialogen er så tæt, at kunderne mange 
gange er direkte involveret i udviklingen 
af de enkelte produkter og applikationer 
sammen med os. Det var tilfældet med 
Mistral-seriens fulendte produktegen-
skaber, som både slutbruger og kunde er 
bedre tjent med i sidste ende, fortæller 
Lasse Nielsen.

OM MISTRAL-SERIEN

•  Fås som vandret og lodret 
udgave – samt i to- og tresporet 
udgave.

•  Fås både med kulisseskinne i 
både top og bund – eller lodret 
løsning.

•  Er uafhængig af valg af gas- og 
elektroniksystem.

•  Universelt design til sygehuse i 
hele EU

•  Kan tilpasses alle kundebehov

Her ses Mistral i en to-sporet udgave med vandret kulisseskinne monteret i toppen, der 
giver frirum og fleksibilitet for sygehuspersonalet.



VENTILATION

”VITA OR SPACE”
Nyt ventilationsprincip til 
operationsstuer fra Halton
Med Halton’s nye ventilationsprincip ”Controlled diltuion fl ow” bliver diskussionen om LAF og TAF 
unødvendig. Halton’s nye ventilationsprincip, revolutionerer opfattelsen af måden for opbygning af 
ventilationssystemer på operationsstuer. 1 System til alle typer operationsstuer.

  Halton Vita Space er et modulært sy-
stem. ”Space 5” er 4 sammenbygget 
enheder bygget op i 5 forskellige stør-
relser som leveres i 3000x3000 mm, 
3600x3000, 3600x3600, 4200x3600 
mm, 4200x4200 mm. Alternativt ”Space 
7” leveres enten som dobbelt eller enkelt 
moduler 2400 mm og 3600 mm. Modu-
lernes bredde passer til et 60x60 cm loft 
og kan derved let sammenbygges med 
det resterende nedhængte loft.

Modulerne er med integreret lav 
energi H14 HEPA fi lter. Modulernes dy-
ser bestemmer luftmønsteret og indstil-

les af Halton. Det hele leveres i en anti-
bakteriel epoxy lakeret udførelse RAL 
9010, for let rengøring.

Dillution princippet

Vita Space er baseret på et innovativt 
kontrolleret fortyndingsprincip. HEPA-
fi ltreret luft tilføres rummet på en om-
hyggeligt kontrolleret måde, hvilket 
effektivt fortrænger partikler fra opera-
tionsområdet og fortynder urenheder i 
luften. Med denne metode opnås den 
højeste krævede renlighed af luften for 
hele operationsområdet, uden at gå på 
kompromis med sikkerheden og komfor-
ten for patienten og lægeholdet.

Systemets luftmængde dimensione-
res ud fra følgende forhold:

Antal af personer / Kvaliteten af be-
klædning for operationspersonalet / 
Krav til kim tal

Ved anvendelse af formlen fra den 
svenske standard SIS TS39:2015 bereg-
nes systemets luftmængde:

Q:  Luftmængde (m3/s)
n:  Antal personer (antal)
qs:  Kildestyrke pr person (cfu/s)
C:  Kim koncentration (cfu/m3)

”Nya salar i världsklass”

Sådan beskriver Nya Karolinska deres 
nye operationsstuer. Og når de 36 opera-
tionsstuer tages i brug om ikke så længe, 
er det med Halton’s nye ventilationsprin-
cip installeret.

3 vigtige parametre for designet

Karolinska har et krav om et kimtal på 
maks 5 cfu/m3 (I Danmark er kravet til 
en højsteril stue 10 cfu/m3) på samtlige 
operationsstuer. For at imødekomme Figure 1. En illustration af luftmønstret for Halton Vita OR Space.

Figure 2. 3D tegning af operationsstue 
samt adgangsforhold.
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Ny salgskonsulent for Damixa, FMM og Mora
Michael Riis Mortensen er netop tiltrådt som salgskonsulent i Midtjylland for FM Mattsson Mora Group 
Danmark. Han kommer senest fra en stilling som butikschef hos AO Johansen i Holstebro.

Michael skal sammen med den øvrige salgsstyrke sikre og vækste salget af Damixa, FM Mattsson og 
Mora Armatur-produkter i Jylland. Michael skal bl.a. stå for salg af danskdesignede og energirigtige 
armaturer til grossister, installatører og rådgivere, som får glæde af en lokal mand med stor erfaring fra 
VVS-branchen.

Michael får base i Holstebro og indgår i FM Mattsson Mora Group Danmarks 7 mand store landsdæk-
kende salgsteam.

Michael har beskæftiget sig med salg i VVS-branchen i 22 år og har tidligere været ansat i AO Johansen, Sanistaal og Brød-
rene Dahl, så det er en erfaren herre, de jyske kunder møder fremover.

Michael er 45 år og bor i Holstebro.

VENTILATION

FAKTA OM NYA KAROLINSKA

Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen är ca. 330 000 kvm och innehåller 630 vårdrum (enkelrum).

Upp till 12 våningsplan, varav 1-2 källarplan med parkering, omklädningsrum, logistikutrymmen och godsmottagning.  
På taket finns en helikopterplatta med plats för två helikoptrar.

730 vårdplatser totalt för inlagda patienter, varav: 550 vårdplatser i huvudbyggnaden (av dessa är 84 intensivvårdsplatser). 
80 vårdplatser i en separat behandlingsbyggnad. Cirka 100 vårdplatser i den befintliga Thoraxbyggnaden (Ingår ej i NKS 
projektavtal.)

Det blir dessutom ca: 110 dagvårdsplatser, 178 mottagningsrum, 35 operationssalar (varav tre s.k. hybridsalar), 66 pre-/postop 
platser, 8 strålbehandlingsrum (acceleratorer), samt goda utrymmen för avancerad bild- och funktionsverksamhet.

Byggkostnaden är 14,5 miljarder kronor. (Ursprungligt OPS-avtal).

Byggtiden är 2010-2018.

Det nya sjukhuset öppnar för de första patienterna under slutet av 2016. Nybyggnationen kommer vara helt färdig 2018.

Figure 3.  
Operationsstue fra 
Nya Karolinska

dette krav er der især tre parametre som 
har været vigtige: Adfærd, tøj, og venti-
lation.

Med adfærd, har man blandt andet 
tænkt over adgangsforhold til operati-

onsstuen både før og under operation. 
Herved er begrebet ”Nudging” indirekte 
sneget sig ind i designet. Idet man med 
designet er med til at fordre personalet 
til en ønsket hensigtsmæssig adgang 

til operationsstuerne, for derved at be-
grænse antallet af partikler på operati-
onsstuen.

Gældende for tøjet har man valgt be-
klædning svarende til beklædning med 
høj ydeevne med en kildestyrke sva-
rende til 1 cfu/s.

For ventilationen er luftmængderne 
dimensioneret ud fra der kan være op 
til 10 personer på stuerne. Hvor oven-
nævnte formel er anvendt. 

Arbejdsmiljø i fokus

Når brugerne på Nya Karolinska tager 
operationsstuerne i brug, kan de se 
frem til et arbejdsmiljø i verdensklasse. 
Nogle af reaktionerne fra brugere som 
har lavet test på stuerne har blandt an-
det været:
• Lavt lydniveau,
• Ingen trækgener
• Behagelig temperatur.



DESINFEKTION

Mindre sæbeforbrug til 
samme vaskekvalitet
A/S Electro-Service har indgået distributøraftale med BORER Chemie AG omkring levering af deres 
kvalitetsprodukter på det danske marked.

Borer Chemie AG er etableret i 1965 i 
Schweiz, hvor virksomheden fortsat har 
sit topmoderne produktionssted og til-
hørende avanceret laboratorie.

Laboratoriet tilbyder for kunder, at 
analysere belægninger på kammer eller 
instrumenter for derigennem at vejlede 
om den optimale sammensætning af 
kemi og tilslut opnå optimal rengøring/
desinfektion.

Produkterne er kvalificeret gennem et 
nøje anlagt studie med mange tests, som 
til sidst har bevirket, at de fleste kunder, 
som skifter til BORER sæbe, vil opleve at 
bruge mindre sæbe til at opnå optimal 
vaskekvalitet. Dermed opnås økonomisk 
besparelse og bedre ergonomi (færre 
skift af dunke).

DECONEX produkterne er udviklet til 
rengøring af bl.a.:
•  Kirurgiske instrumenter
•  Robot Kirurgiinstrumenter
•  Container og trolley’er
•  Senge
•  Endoskoper
•  Bækkener

Perfekt match for en total-løsning

A/S Electro-Service leverer i forvejen 
opvaskedekontaminatorer fra Steelco 
SpA som også tilbyder centralt sæbedos-
eringssystemet ”SteelcoCHEM”.

”Så samarbejdet med BORER Chemie 
og Steelco passer perfekt sammen, såle-

des vi kan give vores kunder en total-løs-
ning” udtaler direktør Michael Lauritsen.

Tal med vores konsulenter på FSTA 
udstillingen i Kolding omkring centralsæ-
bedoseringsanlæg og sæber mv. til jeres 
behov.
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KOMMUNIKATION

Kaldeanlæg til dialog
FlexCall understøtter DECT- telefoner og smartphones 
samt SMART1, der kom- binerer smartphonens 
fordele med stabil kom- munikation via 
DECT-teknologi. SMART1 har bl.a. 
topdisplay, så alarmer vises, 
uden at telefonen skal op af kitlen. 
Telefonen har desuden fysiske knapper 
til de primære funktioner, så disse kan betje-
nes med handsker.

Nye sygehuse, der indrettes med ene-
stuer, får øget aktivitet fra patientkald – 
ofte uden opnormering af plejepersonale.

”Med et dialogisk FlexCall kaldeanlæg 
kan personalet samtale med patienten 
og dermed vurdere passende reaktions-
tid. Det giver patienten større service 
og kvalitet, mens plejepersonalet sparer 
skridt og ressourcer”, fortæller Anne-
mette Skeel, kompetencerådgiver hos 
Lindpro A/S, der har mange års erfaring 
med levering af tovejs-kaldeanlæg, Flex-
Call.

Hjælp til saftevand eller 
hjertestop

Patienters behov er forskellige. Med 
begrænsede ressourcer skal personalet 
prioritere deres tid og sikre kvalifi ceret 
hjælp til det aktuelle behov.

”FlexCall giver mulighed for at ind-
stille kaldetyper med forskellig prioritet 

direkte til rette personale. Et almindeligt 
kald fra træksnor dirigeres til personalet 
på stuerne, hjertestopalarmen går di-
rekte til det specialiserede team, mens 
de tekniske fejlalarmer går til det tekni-
ske personale, ” forklarer Annemette.

Drift og vedligehold matcher 
budgetrammerne

FlexCall er et fl eksibelt og driftssikkert 
system. Komponentfejl kan nemt og hur-

tigt lokaliseres og udbedres. Alle enhe-
der er overvåget og kan udskiftes uden 
programmering. Hver afdeling opsættes 
separat – men overvåges på en fælles 
platform.

Systemet er IP-baseret og stjernefor-
bundet og giver bl.a. mulighed for do-
kumentation af hændelsesforløb, web-
baseret administration, intelligent styring 
af lys og gardiner samt tilslutning af tråd-
løse enheder.



SPILDEVAND

Grundfos bag stort 
fremskridt for rensning af 
hospitalsspildevandet
Datterselskabet Grundfos BioBooster kan dokumentere at selskabet på Herlev Hospital har bygget et 
effektivt rensningsanlæg i fuld skala, der ikke alene kan fjerne alle uønskede medicinstoffer fra forurenet 
hospitalsspildevand, men også billiggøre bortskaffelsen

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Grundfos BioBooster har løst et kæmpe 
miljøproblem ved at udvikle verdens 
mest effektive rensningsanlæg til hospi-
taler. Fremover er det muligt for hospita-
lerne med dette anlæg at udlede deres 
rensede spildevand til det nærmeste 
vandløb uden at forurene eller skade det 
sårbare vandmiljø.

Segmentdirektør Jakob Søholm for-
venter, at de største danske hospitaler 
om nogle år alle sammen har sådanne 
anlæg i drift og imødeser at teknologien 
på længere sigt kan eksporteres til hele 
EU og hospitaler over hele verden.

Spildevandet fra Herlev Hospital in-
deholder bl.a. en høj koncentration af 
multiresistente bakterier, samt lægemid-

delrester i koncentrationer op til 300 
gange højere end hvad der påvirker de 
levende organismer i vandmiljøet. Det 
opsigtsvækkende ved rensningsanlæg-
get er, at det kan fjerne alle disse miljø- 
og sundhedsskadelige effekter fra hospi-
talets spildevand og tilmed billigere end 
hvad det koster at udlede spildevandet 
til offentlig kloak i dag. På Herlev Hospi-
tal skal det rensede spildevand derfor nu 
genanvendes i hospitalets køletårne og 
udledes til det lokale vandmiljø.

Herlev er et universitetshospital med 
700 senge, der årlige udleder 160.000 
kubikmeter spildevand. I 2020 har ho-
spitalet 900 senge og udleder 200.000 
kbm. Det betjener 700.000 borgere in-
den for en række medicinske specialer 
og er kræfthospital for hele Sjælland.

Omfattende testkørsler og kontrol af 
hele anlægget og vandkvaliteten over 

en lang periode har nu dokumenteret, 
at anlægget indfrier alle forventninger til 
renseeffektivitet og robusthed.

Det gik som vi troede. Mange analyser 
af flere års drift dokumenterer, at anlæg-
get løser det store spildevandsproblem 
og kører som vi håbede. Vandet er fak-
tisk så rent at det kan drikkes, selvom 
nogle få stoffer, primært salte og mine-
raler, ligger lidt over kravene til drikke-
vand,” siger Jakob Søholm.

Tests har vist, at spildevandet der ud-
ledes ikke påvirker vandmiljøets plante- 
og dyreliv.

Sådan fungerer teknologien

Der er investeret 43 mio. kr. på OPP-
projektet medregnet alle udviklingsom-
kostninger og tests, men da teknologien 
nu er udviklet, vil prisen for de kom-
mende anlæg blive reduceret væsent-
ligt. Grundfos BioBooster stiller store 
forventninger til salget.

Rensningsanlægget blev bygget i 
2013-2014 som innovationsprojekt og 
har været i drift siden maj 2014. Testpe-
rioden har strakt sig over halvandet år 
og afsluttedes i november 2015. Det er 
verdens største renseanlæg til hospitals-
spildevand.

Det fjerner både for lægemiddelstof-
fer, bakterier, vira m.m. Anlægget afgi-
ver ingen lugtgener til omgivelserne og 
spreder ikke sygdomsfremkaldende pa-
togener via luften. Slammet og affalds-
produkter sendes direkte til forbræn-
ding, hvor det det uskadeliggøres.

i det første rensetrin fungerer an-
lægget som et almindeligt kommunalt 
rensningsanlæg. Her fjernes lægemid-
delstofferne ikke tilstrækkeligt, men ef-
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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

SPILDEVAND

terfølgende kommer de såkaldte pole-
ringsteknologierne i spil. Deres funktion 
er at fjerne svært nedbrydelige lægemid-
delstoffer, kontrastmidler og østrogen 
effekter fra spildevandet.

Testkørselerne har vist, at den mest 
effektive rensning for medicinrester op-
nås, når det fi ltrerede, men stadig for-
urende spildevand, behandles med ozon 
og efterfølgende ledes gennem aktivt 
kul. Resistente bakterier fjernes med 
membranfi ltre med porrer så fi ne, at bak-
terierne ikke kan slippe gennem.

Krav om rensning på stedet

Med denne nye viden om hvad tekno-
logien kan og til hvilken pris, kan kom-
munerne, som ansvarlig myndighed, nu 
begynde at stille krav om bedre rensning 
til hospitalerne. Kommunernes Lands-
forenings arbejdsgruppe omkring hospi-
talsspildevand har til det formål udviklet 
en metode til at vurdere om de konkrete 
hospitaler i forhold til deres opland ud-
gør en væsentlig punktkilde og derfor 
skal have krav om rensning.

Region H var stærkt motiveret til at 

fi nd én løsning i 2012. for hospitalerne 
kan det betyde en billiggørelse.

Til gengæld kan hospitalerne så i de 
nye udledningstilladelser slippe for at 
koble sig på de kommunale rensnings-
anlæg og i stedet udlede direkte til nær-
meste vandløb. Det vil ifølge en rapport 
udarbejdet af Dansk Hydraulisk Institut 
gøre rensningen både bedre og billigere.

Store perspektiver åbner sig

– Efter 4 års udviklingsarbejde er det 
fuldt ud dokumenteret, at der foreligger 
en løsning. Som teknologileverandør kan 
vi give opgaven videre, så regionerne 
kan sende kravet ud til sygehusene. Næ-
ste skridt bliver at få udbredt teknologien 
og de danske krav om rensning.

Aalborg og Køge bliver nok de næ-
ste hospitaler, men om 5-6 år vil de 10-
15 største hospitaler få kravene. Også i 
mange andre lande er der stor fokus på 
problematiken omkring resistente bakte-
rier og lægemiddelstoffer i vandmiljøet. 
Schweiz har allerede besluttet at indføre 
extra rensetrin på fl ere renseanlæg og i 
Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Sve-

rige og Holland arbejdes der også med 
at fi nde løsninger. Vi har nu en dansk 
model der gør det godt, har en god øko-
nomi og løser en stor del af problemet. 
I første omgang er det danske marked 
interessant, men vi forventer at der med 
årene kan komme en dansk eksportsuc-
ces ud af projektet.

Nye betalingsmodeller på vej

Grundfos BioBooster arbejder desuden 
på at udvikle en fi nansieringsmodel til 
sygehusene, der er presset på anlægs-
økonomien af de nye sygehusbyggerier. 
Løsningen kan blive en service-provider 
model, der ikke påvirker de kvalitets-
fondsmidler som sygehusene bygger for.

Besparelsen som Herlev Hospital kan 
se frem til er til at få øje på:

– Herlev kan spare 30-40 pct. af vand-
afl edningsafgiften, når de får lov til at 
udlede til den lokale å, svarende til to-tre 
mio.kr. om året, men projektet forhindrer 
også resistente bakterier i at blive spredt 
til omgivelserne via kloakkerne, så man 
reducerer den risiko befolkningen kan 
blive udsat for.



VANDTÅGEANLÆG

Her skal 30.000 høj-
tryksvandtågedyser holde 
ilden nede
Et af verdens største vandtåge-anlæg til bekæmpelse af brand bliver i øjeblikket installeret på et nyt dansk 
sygehus. Det er Danfoss Semco, der leverer hovedkomponenter som pumpe units, dyser og flow test 
systemer – og sygehuset sparer mange millioner på løsningen.

Danfoss Semco har været på markedet 
for vandtåge-anlæg i over 20 år og kan nu 
med projektet på det ny Skejby Sygehus 
sætte imponerende tal på fordelene ved 
at installere et højtryks-vandtågeanlæg i 
stedet for et almindeligt sprinkleranlæg.

De koster stort det samme, i dette 
tilfælde 150 mio. kroner, men med Dan-
foss Semco løsningen sparer bygherren 

hele 85 mio. kroner på andre dele af byg-
geriet i form af færre udgifter til isolering 
af ventilationskanaler, til brandglas, røg-
spjæld, branddøre og så videre. For at 
forstå det til bunds skal vi lige have styr 
på, hvad Danfoss Semco-løsningen be-
står af. Vi kender alle sammen de små dy-
ser, der hænger i loftet på kontorer, i bio-
grafer, sygehuse og andre steder. Hvis 

der udbryder brand, sprøjter de en stor 
mængde vand over ilden. Det er den tra-
ditionelle sprinklerløsning. Men der fin-
des en mere skånsom metode, som Dan-
foss Semco tilbyder: For det utrænede 
øje ser dyserne ens ud, men de dækker 
et større område, så der er færre af dem. 
Og de er sluttet til et højtryksanlæg, som 
i tilfælde af brand forstøver vandet, der 
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VANDTÅGEANLÆG

lægger sig som en tåge over ilden. Det 
betyder for det første, at der skal bruges 
langt mindre vand, fra en tredjedel til en 
tiendedel, afhængig af anlægget. For det 
andet er resultatet af højtryks-vandtå-
gen, at varmeudviklingen fra ilden falder 
meget brat – og det er præcis forklarin-
gen på de mange besparelser, som løs-
ningen med højtryksvandtåge medfører.

Normalt skal man isolere ganske me-
get omkring ventilationsrør for at undgå, 
at den varme luft transporterer ilden vi-
dere ad den vej. Det undgår man med en 
højtryksvandtågeløsning. Ingeniørerne 
kan også projektere med brug af billigere 
glastyper i områder, hvor ilden kunne 
brede sig til andre bygninger. I det hele 
taget kan de arbejde med lettere installa-
tioner, og det betyder store besparelser.

Nemmere at installere

Danfoss Semco har på Skejby Sygehus 
arbejdet sammen med det rådgivende 
ingeniørfirma DNU Rådgivergruppen, 
som har været involveret i byggeriet helt 
fra begyndelsen. Det er helt afgørende 
for at opnå de fulde besparelser – efter-
som meget i byggeriet kan projekteres 
anderledes med et højtryksvandtågean-
læg. ”I et sygehusbyggeri med begræn-
set plads til tekniske installationer er høj-
tryksvandtågeinstallationen det optimale 
valg. Den betyder store besparelser på 
bygningskomponenter, giver øget flek-
sibilitet og større arkitektonisk frihed,” 
siger brandrådgiver Kenneth Jaquet, 
Rådgivergruppen DNU I/S.

Danmarks største installationsvirk-
somhed Kemp & Lauritzen forestår som 
Danfoss Semco partner detailprojekte-
ring og installation af anlægget. Preben 
Christensen er projekteringsleder for 
Kemp & Lauritzen. Han leder installati-
onsteamet, der sætter anlægget op, og 
han fremhæver de store fordele, der er 
ved at installere et højtryksanlæg. ”Rø-
rene er meget mindre i diameter, og 

Lasse S. Laustsen, country manager i Danfoss Semco, med en SEM-SAFE® højtryksvand-
tåge dyse. Størstedelen af de 30.000 dyser er installeret, og dele af sygehuset er taget i 
brug. Udvidelsen af sygehuset står færdigt i 2018.

”I et sygehusbyggeri med begræn-
set plads til tekniske installationer 
er højtryksvandtågeinstallationen 
det optimale valg”

Kenneth Jaquet,brandrådgiver,  
Rådgivergruppen DNU I/S

FAKTA

På de lange transportgange er 
branddøre erstattet af en ring af 
dyser i vægge og loft, hvor brand-
dørene normalt ville sidde. Når 
de er aktiveret, udløser dyserne et 
gardin af vandtåge, som kan isolere 
varmestrålingen i et begrænset 
område. Med den løsning opnås 
store besparelser på vedligehold 
af branddøre. Man undgår også at 
branddøre klapper i ved en fejl el-
ler beskadiges ved påkørsler.

Sådan fungerer det:
•  En stand-by pumpe sikrer, at 

rørsystemet konstant står med 
10-14 bars tryk.

•  Hvis en dyse udløses på grund af 
brand, aktiveres hovedpumperne, 
og vandet sendes ud i systemet 
under et tryk på 130 bar.

det betyder en meget kortere installati-
onstid. Med et sprinkleranlæg skal der 
to-tre mand til at løfte et rør. Det kan én 
mand klare her. Bukninger er nemmere, 
og det er lettere at få rørene passet ind 
under loftet,” siger han. Netop sygehuse 
som det i Skejby – og sundhedsvæsenet 
i det hele taget – er et af de markedsom-
råder, som Danfoss Semco har defineret 
som et fokusområde. Selskabet har gen-
nem mange år installeret SEM-SAFE® 
systemer over hele Europa. ”Det stiller 
store krav til visionære rådgivere at opnå 
så store besparelser som her, og for os 
gælder det om at komme i tidlig dialog 
med de rådgivende ingeniører og arki-
tekterne,” siger Lasse S. Laustsen, der er 
Country Manager for Danfoss Semco. Ud 
over de store besparelser kan han også 
argumentere med en hurtigere indsats 
ved brand. Uanset om der er installeret 
et sprinkler eller vandtågeanlæg, drejer 
det sig om at holde ilden nede, til brand-
væsenet ankommer. Med et højtryks-
vandtågeanlæg kan røgdykkere sendes i 
forvejen ind til særlige slangeskabe, der 
også er sluttet til højtryksanlægget. De 
er placeret, så man kan arbejde sig frem 
fra det ene til det andet. Det sparer to til 
syv minutter på redningsberedskabets 
indsatstid i forhold til sprinklerløsningen, 
hvor brandmændene først skal have rul-
let deres grej ud, før de går ind i bygnin-
gen.



FILTRE

Nyt energieffektivt 
ventilations filter  
HI-FLO II XLT 7 (A+)
Energieffektive filtre i ventilationsanlægget er altid i fokus hos vores kunder. Da ventilationsfiltret står for en 
stor del (cirka 30%) af energiforbruget i et ventilationsanlæg har det stor betydning at have et så lavt tryktab 
(luftmodstand) som muligt.

AF JAN ANDERSSON, VVD CAMFIL SVENSKA AB

Der findes endda filterleverandører på 
markedet som anbefaler lavere filterklas-
ser, M5-M6, for at kunne spare energi. 
Men da taber man helt fokus på inde-
klimaet og vores sundhed, som for os 
hos Camfil har første prioritet, når man 
vælger et ventilationsfilter. WHO (World 
Health Organisation) har de seneste år 
klassificeret dieseludstødning og udeluft 
i trafikerede miljøer som kræftfremkal-
dende.

Disse små nanopartikler (PM1), som 
genereres fra bl.a. forbrændingsproces-
ser, trænger ind i vores lunger, ind i blod-
systemet og giver anledning til helbreds-
problemer og sygdomme såsom astma, 
allergier, hjertekarsygdomme, cancer 
og nu er det endda blevet konstateret 
at være medvirkende til demens. For at 
tage hånd om disse små farlige PM1-par-
tikler, der er skadelige for vores helbred, 
kræves et ventilationsfilter i filterklasse 
F7.

Kræftfremkaldende partikler

Sammen med Stockholms universitet har 
Camfil gennemført en undersøgelse for 
at udrede, hvor effektive forskellige fil-
termaterialer filtrerer kræftfremkaldende 
partikler i luften. Målinger blev foretaget 
på den travle Hornsgatan i Stockholm og 
på motorvejen tæt ved Midsommarkr-
ansens gymnasium. Målingerne viste, at 
det kræver et filter på mindst 50% effekti-
vitet for partikler med 0,4 µm for at opnå 
en betydelig reduktion af de kræftfrem-
kaldende partikler.

Det er ikke tilstrækkeligt med et M6 
filter med ca. 10% effektivitet på små par-
tikler. I stedet bør man vælge et F7 filter 
med mindst 50% effektivitet.

Høj filtreringseffektivitet

Camfil har efter meget intensiv udvikling 
af både filtermedie og design formået at 
udvikle en serie af posefiltre i F7 filter-
klasse, der både har lavt tryktab, hvil-
ket resulterer i lavt energiforbrug, samt 
en filtreringseffektivitet på 50% ved 0,4 
µm partikler i henhold til standarden 
EN779:2012. Med andre ord er det en 
udvikling, der er i harmoni med vores 
ambition om at opretholde en høj effek-

tivitet ved små sundhedsskadelige nano-
partikler.

Dette sammen med en unik syma-
skine, der producerer perfekte poser 
efter vores specifikation, der bidrager 
til lavt energiforbrug, gør vores nye Hi-
Flo II XLT7 A+ til vores bedste posefilter 
hidtil.

Hi-Flo II XLT7 A+ og resten af den nye 
energieffektive F7-serie er tilgængelige 
på markedet nu. Samtlige modeller er 
Euroventcertificerede, filtrenes deklare-
rede præstationer er tredjepartskontrol-
lerede og listet på www.eurovent-certifi-
cation.com.
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Berøringsfrie armaturer 
på FSTA

Oras Armatur A/S har på årets FSTA 
messe fokus på løsninger, der er udviklet 
specielt til sundhedssektoren. Ud over 
de berøringsfri armaturer, der er et op-
lagt valg på installationssteder, hvor der 
er ekstra stort fokus på hygiejnen, så har 
Oras udvidet Health & Care porteføljen 
med Oras Medipro.

Oras Medipro er en serie manuelle 
armaturer, der lever op til de høje krav 
om hygiejne, der stilles inden for sund-
hedssektoren. De er alle udstyret med 
et kraftigt greb, enten med pin eller bøj-
leudformning for, at tilgodese alle bru-
gere. Armaturerne er udviklet i samar-
bejde med det tyske GTT for, at tænke så 
meget ergonomi ind i produkterne som 
muligt.

Udover armaturer, indeholder Oras 
Medipro serien også tilbehør til brus, 
hvor det er fremstillet i desinficerbar ma-
teriale.

Specialløsninger for alle

Hos Oras har vi mulighed for, at skræd-
dersy en løsning til netop din udfordring 
– udover at det sikrer en optimal løsning 
for brugeren, så kan det også have stor 
betydning for totaløkonomien, at der 
vælges den rigtige løsning første gang.

For at finde den rette løsning, hjælper 
vi gerne med behovsafdækning, hvor 
der samtidig bliver tænkt bæredygtig-
hed, hygiejne, drift og vedligehold ind.

Vores spidskompetence er inden for 
berøringsfri- og elektroniske løsninger, 
hvor vi har mere end 25 års erfaring, så 
her er vi stolte af at kunne holde os selv 

for pionerer. Og løsningerne holder sta-
dig vand: De øger hygiejneniveauet og 
giver betydelige besparelser på vand- og 
energiforbruget.

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i 
vores produktudvikling med, at optimere 
og udvikle flere care- produkter, så hold 

øje med Oras, også i fremtiden. Vi glæ-
der os til at være på standen ved dette 
års FSTA generalforsamling, så kom en-
delig forbi til en snak.

Anders Barrit og Trine Enevoldsen,  
Oras



KLOAKSYSTEMER

Vejle Sygehus fremtidssikrer 
kloakledninger – undgår dyre 
og akutte sammenbrud
Vejle sygehus tager temperaturen på deres kloakledninger og prioriterer en langsigtet planlægning 
af investeringerne i kloakkerne. Det sker for at undgå dyre og akutte skader på rør og bygninger. En 
investering der på sigt også er en økonomisk gevinst for Sygehuset.

AF HENRIK STEEN HANSEN

De hårdt belastede og mange steder 
dårligt vedligeholdte kloaksystemer på 
landets sygehuse er en kæmpe udfor-
dring. Som led i en klar strategi om at 
opretholde driften og sikre sunde hospi-
talsbygninger for patienter og ansatte, 
har Vejle Sygehus nu også taget kon-
sekvensen og sat gang i udarbejdelsen 
af tilstandsvurderinger og langsigtede 
fornyelsesplaner for renovering af kloak-
nettet.

Undgår akutte sammenbrud

– Sygehuset er ekstremt afhængig af et 
velfungerende kloaknet, så vi skal for alt 

i verden undgå, at vores kloaknet bryder 
sammen. Via nøje, udarbejdede fornyel-
sesplaner er vi i samarbejde med entre-
prenøren Per Aarsleff i gang med at få 
overblik over vores ledningsnet, forkla-
rer Peter Dan Kristiansen, funktionsleder 
på Vejle Sygehus.

Med fornyelsesplanerne følger en 
langsigtet plan for renoveringen af klo-
aknettet, og det kan ifølge Peter Dan 
Kristiansen også rent økonomisk betale 
sig, fordi det ikke koster ret meget at få 
udarbejdet tilstandsvurderinger i forhold 
til, at der sker brud eller andre alvorlige 
skader på rørene.

– Fornyelsesplanerne giver os sikker-
hed for en optimal drift, og sikrer samti-
dig, at vi ikke lige pludselig står med et 
nedbrudt ledningsnet under nogle af vo-

res bygninger. På den konto kan vi sparer 
rigtig mange penge ved bl.a. at undgå 
dyre driftsstop samt undgå store gener 
for patienter og ansatte, siger han.

Peter Dan Kristiansen peger på, at for-
nyelsesplanerne giver Teknisk Afdeling 
på Vejle Sygehus mulighed for at fore-
bygge, at kloaknettet bliver i så dårlig 
stand, at man ikke længere kan renovere 
med strømpeforinger og derfor er nød-
saget til at grave op og lægge helt nye 
rør. Det vil nemlig betyde markant større 
udgifter.

Langsigtede planer sikrer færre 
udgifter

Det er entreprenørvirksomheden Per 
Aarsleff A/S der på baggrund af TV-
inspektion udarbejder tilstandsvurderin-
ger og efterfølgende deler kloakrørene 
op i et skadesindeks alt efter hvilken 
stand de er i.

På den måde bliver der faktuel klar-
hed over fremtidige investeringer. Hvilke 
dele af kloaksystemet, der skal renoveres 
med det samme og hvilke dele, der ek-
sempelvis godt kan vente i nogle år.

– Vejle Sygehus’ proaktive tilgang 
med udarbejdelse af TV-inspektioner 
og vedligeholdelsesplaner inden dele 
af kloaknettet falder helt sammen, vil 
helt sikkert betyde en økonomisk ge-
vinst over tid. Sker der først kollaps af 
kloakledninger, så kan vi ikke undgå at 
skulle grave de gamle rør op og lægge 
nye. Og så bliver det markant dyrere, 
end hvis vi kunne forny rørene med en 
såkaldt strømpeforing, forklarer Hen-
rik Brøndum, projektansvarlig hos Per 
Aarsleff.

Strømpeforing
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Overvejer du at blive medlem af FSTA?
så klik ind på www.fsta.dk

KLOAKSYSTEMER

Strømpeforinger med 100 års 
levetid

En strømpeforing er en polyesterforing, 
der krænges ind i eksisterende, nedslidte 
kloakrør og derved sparer tid og omkost-
ninger i forhold til opgravning af eksiste-
rende asfalterede eller flisebelagte områ-
der. En Aarsleff Strømpeforing er testet 
hos Teknologisk Institut og har alt efter 
belastningen en forventet levetid på op 
til 100 år.

– Vejle Sygehus skal fungere 24 timer 
i døgnet, så det af ekstrem vigtighed, at 
arbejdet kan udføres på den hurtigste og 
mest smidige måde. Hvis vi skulle grave 
store dele af området op, så ville det få 
store konsekvenser for driften af sygehu-
set, siger Henrik Brøndum.

Specielle hensyn på sygehuse

Fornyelse af kloaknettet via strømpefo-
ring er specielt velegnet til sygehusene, 
hvor der skal tages specielle hensyn, 
som f.eks. friholdelse af brandveje, am-
bulancekørsel samt den daglige drift 
for brugerne af hospitalets område. Per 
Aarsleff har endvidere mulighed for at 
tilpasse de forskellige typer af strømpe-
foringer til det spildevand, der udledes 
på hospitalerne.

– Selve installationsmetoden er enkel, 
og kræver kun, at der via en brønd er 
adgang til det beskadigede rør. I mange 
tilfælde kan man undgå et stort gravear-
bejde og hospitalerne kan fungere uden 
større gener fra arbejdet, forklarer Hen-
rik Brøndum.

Rettidig omhu

Tv-inspektioner viser, at kloaknettet er 
nedslidt, så for Vejle Sygehus handler 
det i høj grad om rettidig omhu, hvor det 
er altafgørende, at kloaksystemet er tæt 
og lukket, bl.a. så man også undgår, at 
rotter kommer op fra kloakkerne til fare 
for ansatte og patienter. 

Funktionsleder Peter Dan Kristiansen, Vejle Sygehus

– Kloaknettet under et sygehus er et 
hårdt belastet miljø med stor gennem-
strømning 24 timer i døgnet, herunder 
store mængder varmt vand, kemikalier, 
rengøringsmidler mv. Så derfor er det 
vigtigt, at vi også i forhold til miljøet sør-

ger for, at ledningsnettet holder tæt, si-
ger Peter Dan Kristensen.

Vejle Sygehus er bygget over flere 
perioder, bl.a. er hovedbygningen fra 
50’erne, og så er der i 70’erne koblet 
flere tilbygninger på.



INDRETNING

Patientbadeværelse 
designet med 
brugerinddragelse
Brugerinddragelse er helt afgørende for sygehusbyggerier. På Slagelse Sygehus er man gået hele vejen og 
har opbygget en sengestue med patientbadeværelse i størrelsen 1:1. Patienter, personale og leverandører 
har så kunnet give deres besyv med. For armaturproducenten Grohe A/S har det sat yderligere fart i 
idéudviklingen.

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

På Slagelse Sygehus’ nye Akuthus har 
man indrettet 211 nye sengestuer. For-
målet er at styrke samarbejdet med og 
inddragelsen af patienterne, og den 
proces startede allerede i projekterings-
fasen. De nye sengestuer, der faktisk 
minder mere om hotelværelser, blev 
først lavet som mockup – altså en model 
i skala 1:1 – hvor arbejdsgange og betje-
ning kunne afprøves. 

– Vi har således i tæt samarbejde med 
øvrige producenter, deltaget i et byg-
geri hvor bygherren har hævet barren 
og skabt uventet merværdi. Slagelse Sy-
gehus har stillet store krav til indretning 
og valg af sanitære løsninger på patient-
stuernes badeværelser. Takket være en 
fleksibel samarbejdsform og engagerede 

medarbejdere samt input fra patienter 
og personale har vi opnået en høj teknisk 
standard og fået nye kompetencer helt 
fra skitse, via idéudvikling og brugerpro-
ces til gennemførelse, siger projektchef 
Henning Lien fra Grohe A/S.

Erfaring fra brugere og ejerskab

Ved at bruge en mockup af badeværel-
set fik Grohe mulighed for at teste alt fra 
byggeteknik og overflader til indretning 
og de mest optimale sanitære produkter.

– En mockup betød, at vi fik optimale 
rammer for at inddrage brugerne. Den 
gav os mulighed for at kombinere vores 
viden med erfaringerne fra personalet 
og patienterne, og vi har kunnet skabe 
de bedst mulige forhold for alle, der skal 
bruge badeværelset i fremtiden, siger 
Henning Lien, der er begejstret for bru-
gernes input og understreger, at proces-

sen også har skabt ejerskab hos persona-
let.

Fire bæredygtige søjler

Bæredygtighed har også været et afgø-
rende element for Grohes sanitære løs-
ninger. 

– Sikkerhed, sundhed, ergonomi og 
vand- og energiforbrug er de fire ele-
menter i Grohes bæredygtighedsstra-
tegi, fortæller Henning Lien. 

En enkel og sikker funktionalitet er 
en vigtig faktor for sikkerheden. Gro-
hes trykstyrede termostat reagerer på 
0,3 sekunder ved ændringer i tryk eller 
temperatur. Sundhed og hygiejne bety-
der fx, at stillestående vand, der udgør 
en potentiel fare for Legionella, skal und-
gås. Derfor er der fx en aftapningsventil 
under termostatbatteriet.

– De sanitære produkters betjenings-
venlighed har vi nu fået gennemtestet i 
fuld skala. Specielt er vi blevet rost for 
funktionaliteten for reguleringsgrebene 
på termostaten. Og vi har udformet 
armaturerne, så de er vand- og energi-
effektive uden at gå på kompromis med 
håndvaske- og brusekomfort, påpeger 
Henning Lien, der fremhæver, at projek-
tet har givet mange erfaringer, som både 
leverandører og bygherrer kan trække 
på fremover.

Grohe har en bred erfaring med sa-
nitære installationer på danske syge-
huse. Ud over i Slagelse så står der også 
Grohe på armaturerne i Kolding, Esbjerg, 
Skejby, Viborg, Middelfart, Hillerød, 
Sønderborg og Gødstrup sygehuse samt 
på Rigshospitalet.
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• 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 

 

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

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØ

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

- 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

PERSIENNESYSTEMER

Integrerede
persiennesystemer
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... giver optimal styring af lysindfald
og varme, indeklima og komfort.

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

ELTAVLER

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

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

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

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

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

VANDBEHANDLING

BELYSNING

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

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Belysningen gør en forskel . . .

Torbenfeldvej 1
2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 43 53 53 35 
Mail: mm@deluxdk.com
www.deluxdk.com

Spejl til badeværelse fra Baulmann 

Mål: 70x70x26cm el. efter ønsket mål.
LED 12V, 2.700 Kelvin.
Ramme i rustfrit stål.
Incl. LED driver. IP44.

VENTILATION
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Modulopbyggede rum til 
hospitaler 

Vægge, lofter, indvendige døre og vinduer, 
indbygningsskabe, lægevaske mm.

Simonsen & Weel

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

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

For mere information: 
Wenja Louisa Loeschcke på tlf.: 2171 0075 eller e-mail: wll@sw.dk.

Besøg vores 350 kvm 
store Showroom i 
Vallensbæk Strand.


