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UV inaktivering af 
bakterier i opslæmning  
og som biofilm

Resume

Bakterier findes typisk enten som frit 
flydende (planktoniske) celler i væske 
eller i form af biofilm på en overflade. 
Sådanne biofilm kan fx dannes på inva-
sivt medicinsk udstyr og på rør og facili-
teter til drikkevand, hvor de kan fungere 
som habitat for sygdomsfremkaldende 
organismer. Biofilm er generelt mere 
resistente over for antibiotika end plank-
toniske celler [1]. Forskellige kemiske 
behandlingsmetoder til inaktivering af 
biofilm i vand har vist sig at være ineffek-
tive i nogle tilfælde, og andre metoder 
overvejes til desinficering af drikkevand 
[2]. Pulseret UV lys har vist sig effektivt 
til inaktivering af bakteriearterne Pseu-
domonas aeruginosa og Staphylococcus 
aureus både i planktonisk opløsning og 
som biofilm [2].

Planktoniske bakterier og biofilm

I forlængelse af vores tidligere arbejde i 
konsortiet BIOFORS støttet af Innovati-
onsfonden [3], undersøger vi her hvor-
dan UV lys fra en lysdiode kan anvendes 
til at inaktivere mikroorganismer. To for-
skellige klinisk relevante bakterietyper 
blev undersøgt: Staphylococcus aureus 
(S. aureus) og Pseudomonas aerugi-
nosa (P. aeruginosa). S. aureus er Gram 
positiv, hvorimod P. aeruginosa er Gram 
negativ, og begge bakterier er typiske 
biofilm-dannende arter. Bakterieprøver 

blev forberedt på to forskellige måder 
før de blev udsat for UV lys: Enten op-
slæmmet i bufferopløsning (planktonisk) 
eller dyrket som en biofilm. Figur 1 (a) 
viser opløsninger af de to bakterietyper 
i dyrkningsmedie. Figur 1 (b) viser et an-
tal biofilm-prøver af både S. aureus og 
P. aeruginosa samt kontrolprøver uden 
tilføjede bakterier.

UV belysning

UV lys med bølgelængde 280 nm blev 
leveret af en lysdiode som var koblet til 
en optisk fiber. På Figur 2 (a) kan man 
se enden af den optiske fiber belyse en 
enkelt brønd. Rækkerne af brønde med 
numrene 1 til 8 blev udsat for UV lys med 
forskellige eksponeringstider, og både 
biofilm og planktoniske opløsninger blev 
belyst på samme måde. Efter belysning 
blev bakterierne opslæmmet og fortyn-
det i PBS (phosphate buffered saline), 
hvorefter de blev spredt ud på agarpla-
der hvor de kunne udvikle sig til kolo-
nier til bestemmelse af kimtallet (colony 
forming units, CFU). Figur 2 (b) viser en 
fortyndingsserie på en agarpladen, som 
gør det muligt at tælle de enkelte kolo-
nier. Herved kan man udregne kimtallet i 
den ufortyndede opløsning ved formlen

kimtal =
antal kolonier

volumen af opløsning  
x fortyndingsfaktor

Reduktion i kimtallet

På Figur 3 ses logaritmen til kimtallet som 
funktion af varigheden af UV ekspone-
ring for de to typer celler enten i plank-

Figur 1: To bakterietyper S. aureus og 
P. aeruginosa i dyrknings medie (a) og på 
forsøgsplade (b).
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tonisk opløsning (a) eller som biofilm 
(b). Der ses en klar reduktion af antallet 
af levende bakterier i alle prøver ved UV 
eksponering, især for bakterierne som 
var i planktonisk opløsning. Efter 15 se-
kunder falder kimtallet under detektions-
grænsen (< 102 kolonier/mL) for plankto-
niske S. aureus, og reduceres med 99 % 
for planktoniske P. aeruginosa. Generelt 
er Gram negative bakterier som P. aer-
uginosa mere tolerante over for anti-
biotika end Gram positive som S. aureus 
fordi de har en ydre membran som er 
svær at gennemtrænge. Mekanismen for 
bakterieinaktivering via UV belysning er 
dog meget anderledes end for antibio-
tika; UV lys absorberes i cellers DNA og 
forårsager fotokemiske ændringer som 
forhindrer cellereplikation [4]. Alligevel 
ser vi også hos P. aeruginosa en højere 
resistens over for UV lys.

For cellerne i biofilm tager det ca. 100 
sekunders UV eksponering at reducere 
CFU tallet med 99 %, og en komplet eli-
minering af cellerne opnås ikke ved 180 
sekunders eksponering. Biofilm er kendt 
for at være meget mere tolerante over for 

antibiotika og biocider end planktoniske 
bakterier. Vi har set her at biofilm også er 
mere tolerante overfor UV desinfektion 
på trods af at mekanismen er en anden. 
En mulig årsag til dette er at cellerne i det 
øverste lag af biofilmen absorberer det 
meste af UV lyset, hvorved mindre lys 
når de næste celler. Dette kunne forklare 
hvorfor effekten af UV til desinficering i 
Figur 3 (b) flader ud efter ca. 60 sekun-
der: Længere UV eksponering vil have 
en formindsket effekt, da lyset ikke kan 
nå cellerne i bunden af biofilmen. I den 
planktoniske opslæmning derimod, vil 
UV lyset kunne nå alle bakterierne på 
grund af lysspredning og bakteriernes 
bevægelse. Yderligere undersøgelser vil 
kunne teste denne hypotese.

Baseret på vores studier foreslår vi at 
UV behandling af biofilm kombineres 
med andre behandlingsformer, for ek-
sempel en kemisk behandling som kan 
desintegrere biofilm.

Dette arbejde er støttet af Innova-
tionsfonden inden for projektet ”BIO-
FORS”, samt Styrelsen for Institutioner 
og Uddannelsesstøtte.
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Figur 2: (a) Optisk fiber til belysning af 
prøver. (b) Fortyndingsserie hvor man kan 
tælle 17 kolonier ved en fortyndingsfaktor 
på 10-4.

Figur 3: Logaritmen til kimtallet som funk-
tion af UV eksponeringens varighed for 
planktonisk opløsning (a) og biofilm (b).
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Nødstrøm og køling
Rigshospitalet Glostrup er et af Danmarks største og mest specialiserede sygehuse. I forbindelse med en 
20% udvidelse af sygehuset har Region Hovedstaden valgt Coromatic som partner til design, konstruktion, 
vedligeholdelse og drift af hospitalets nye nødstrøms- og køleløsning.

Udfordringen

Hospitalsdrift bliver i dag i stigende grad 
digitaliseret. Opretholdelsen af sikker 
og uafbrudt drift er forretningskritiske 
funktioner for at kunne pleje patienter 
og redde liv.

– Hospitalet udvider med 25.000 m2 
og i den forbindelse fandt vi ud af at nød-
strøms- og køleløsningen ikke var stor 
nok til at dække fremtidige behov, siger 
projektleder Mie Rasmussen, Rigshospi-
talet Glostrup.

Coromatic vandt kontrakten på cirka 
100 mio. kr. Aftalen er et såkaldt Offent-
lig-Privat Partnerskab (OPP), hvor begge 
parter deler investeringen og risikoen. 

Kontrakten indeholder en Service Level 
Agreement (SLA), som løber over de 
næste 15 år til en aftalt driftspris.

– En vigtig grund til at vi valgte Coro-
matic var at de havde referencer fra 
lignende anlæg, understreger Mie Ras-
mussen. De opfyldte naturligvis også 
vores krav og har den fi nansielle styrke 
til denne type samarbejde.

Ny løsning for nødstrøm og 
køling

Coromatic er ansvarlig for sikre uafbrudt 
strømforsyning til hospitalet. Syste-
merne er derfor bygget solidt opbygget 
blandt andet med redundans på vitale 

komponenter. Solidt betyder at anlæg-
get i sig selv er meget stabilt og driftssik-
kert.

Jeg tror på at Coromatic yder et meget 
højt niveau af kompetence og knowhow 
inden for disse områder. Derfor anser jeg 
Coromatic for at være en pålidelig part-
ner for os.

En driftsløsning med et styringssy-
stem er tilsluttet anlægget, og Coroma-
tic er ansvarlig for funktionerne sammen 
med hospitalets egen tekniske afdeling. I 
tilfælde af strømudfald tilføres der strøm 
fra UPS’er og dieselgeneratorer, som 
starter op og på under 15 sekunder har 
hospitalet genoprettet forsyningen.

Fortsættes side 8
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Lars Bonderup Bjørn – en af 
landets mest erfarne erhvervs-
ledere. I foredraget ”Der går de 
vildeste rygter - virkeligheden 
er bare vildere”, kan du få ind-
sigt i, hvad virkeligheden byder 
på, når det går rigtig skævt for 
et projekt, en organisation eller 
virksomhed. 

Hvordan det er gået for det 
danske sundhedsvæsen 
de seneste 25 år, og hvilke 
indsatsområder der sættes 
fokus på frem mod 2025. 
Det vil speciallæge dr.med., 
og tidligere vicedirektør for 
Amager og Hvidovre Hospital, 
Torben Mogensen, give et 
indblik i. 

En række foredrag, der giver 
indsigt i nye teknologier:
 - Simulering og 3D
 - Fuldautomatiske  
sterilcentraler

 - Internet of Things
 - Digitalisering af eksisterende 
bygninger

 - Patientkald og kritiske 
alarmer.

Hvilke virkemidler og metoder 
arkitekterne arbejder med 
for at understøtte patientbe-
handlingen og medarbejder-
tilfredsheden. Du kan også 
blive klogere på, om cirkulært 
byggeri har en fremtid i sund-
hedssektoren, og hvordan 
Region Hovedstaden har cen-
traliseret FM-organisationen. 

FSTA’S ÅRSKONFERENCE
4.-6. oktober 2017

En konference for professionelle aktører med interesse 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.

SIKKER DRIFT

Hospitalet har i dag et eksisterende 
vandbåret køleanlæg. Coromatic byg-
ger et nyt 2.0 MW køleanlæg samt en 
ny rørdistributionsledning for ind- og 
udgående kølevand som samtidigt er 
forberedt for senere tilkobling af grund-
vandskøling (ATES), for at skabe det 
rette indendørsklima og forsyne vitalt 
hospitalsudstyr. Coromatic garanterer 
temperaturer inden for et givet interval 
og med en given energieffektivitet over 
de næste 15 år.

Gældende for både nødstøm og kø-
ling medfører kontrakten bøder med et 
stort antal teknisk defi nerede niveauer, 
hvis Coromatic ikke opfylder den af-
talte Service Level Agreement (SLA). 
For eksempel må der ikke forekomme et 
eneste, kort udfald i strømforsyningen, 
hverken i receptionen eller på operati-
onsstuerne.

Resultater

Anlægget, som Coromatic bygger, vil 
være færdigt i sommeren 2017. Udvidel-

sen af hospitalet vil begynde i 2017 og 
være færdigt i 2020.

– Samarbejdet forløber planmæssigt 
og i en god atmosfære, siger Mie Ras-
mussen. Jeg tror på at Coromatic yder 
et meget højt niveau af kompetence og 
knowhow inden for disse områder. Der-
for anser jeg Coromatic for at være en 
pålidelig partner for os.

Den største udfordring er at hospitalet 
er i fuld drift samtidig med installationen, 

og intet må gå ned. Både nødstrøms- og 
kølesystemerne anses af hospitalet som 
nødfaciliteter, da de er af afgørende be-
tydning for patientsikkerheden.

– Vi har nu sikret de fremtidige behov 
sammen med Coromatic. I lyset af vores 
samarbejde i opstarten er vi meget opti-
mistiske omkring vores fortsatte samar-
bejde over de næste 15 år med hensyn 
til driften, afslutter Mie Rasmussen.

FAKTA – RIGSHOSPITALET GLOSTRUP 2014 

Antal ambulance ankomster 307.080
Antal patient udskrivninger 16.050
Antal senge 259
Nuværende bygge areal  cirka 100.000 m2

Inklusiv udvidelse 2020 cirka 125.000 m2

Antal senge i 2020 384

Find mere information på coromatic.dk
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PATIENTTERMINALER

Nej, patientterminaler er 
IKKE for dyre!
Et stort fladskærms TV er meget billigere end en individuel patientterminal. Det er et udsagn, vi ofte hører, 
og umiddelbart lyder det jo rigtigt. Et fladskærms TV kan i dag nemt erhverves for mellem 3 og 5.000 kr., og 
de fleste hjem er da også udstyret med indtil flere af slagsen.

Et svært valg?

Patienterne på de danske hospitaler har 
i mange år haft mulighed for at se fjern-
syn under indlæggelsen. I ”gamle dage” 
foregik det i afdelingens opholdsstue, 
men i nyere tid også på den enkelte 
stue, så de mindre mobile patienter ikke 
bliver udelukket fra muligheden. I dag 
forudsætter patienterne, at der både er 
adgang til TV og radio samt i lige så høj 
grad til internettet.

Hospitalerne står overfor et valg. Skal 
man fortsat tilbyde patienterne adgang 
til de store og relativt billige TV, lade dem 
medbringe egne enheder (Bring Your 
Own Device = BYOD), hvilket tilsynela-
dende er en billig løsning, eller investere 
i dedikerede patientterminaler?

Valget er ikke så enkelt, som det umid-
delbart kan synes.

Udfordringer ved store 
fladskærms TV

Almindelige fjernbetjeninger – der kan 
være rene bakteriebomber – er en udfor-
dring. Der kan naturligvis tilkøbes desin-
ficerbare fjernbetjeninger, men det er en 
væsentlig yderligere omkostning. En af 

de store fordele ved patientterminaler 
er, at de er designet til kliniske miljøer, og 
dermed meget nemme at rengøre.

En anden udfordring med TV er, at 
fjernbetjeningerne jævnligt skal have 
skiftet batterier og desværre hyppigt 
bliver enten stjålet eller tabt. Det giver 
yderligere omkostninger, dels til indkøb 
af nye enheder i stedet for de mistede, 
og dels til den tid, som personalet må an-
vende for at hjælpe patienterne.

Både TV og patientterminaler bruger 
naturligvis strøm, men det er de færre-
ste, der er klar over, at strømforbruget 
for et TV er omkring 5 gange så stort som 
for en terminal – en betydelig yderligere 
omkostning, der bør indregnes, når man 
ser på den samlede investering.

Hvis der vælges TV fremfor patient-
terminaler, mister patienten muligheden 
for at bibeholde kontakten til sit person-
lige netværk via internettet og adgangen 
til sociale medier. En kontakt, som man 
ved, er en vigtig faktor i helbredelsen.

Med TV er der ikke mulighed for sty-
ring af komforten i og omkring hospi-
talssengen. Der skal enten installeres 
separate løsninger hertil, eller plejeper-
sonalet skal afse tid til hjælp med eksem-
pelvis læselys, gardiner samt bestilling af 
mad og drikke. Alle disse aktiviteter kan 
patienterne selv udføre på patienttermi-
nalerne, hvorved personalet aflastes og 
får mere tid til de plejemæssige opgaver. 
Med terminalerne er der endda mulig-
hed for at benytte de såkaldt kompeten-
cespecifikke kald, hvor patienterne selv 
tilkalder det ”rigtige” personale, når de 
har behov for hjælp.

Muligheden for at benytte løsninger 
som eksempelvis elektroniske spørge-
skemaer og genoptræningsprogrammer 
er ikke umiddelbart muligt, når man væl-
ger TV fremfor patientterminalerne, der 

er udviklet til også at kunne håndtere 
informationsudveksling mellem hospital 
og patient.

Udfordringer ved Bring Your 
Own Device

Med trådløse patientnetværk er det 
muligt, at patienterne medbringer de-
res egen enhed; bærbar PC, tablet eller 
smartphone. Selv om den løsning måske 
kan synes at være en mindre investering 
for hospitalet, er der flere forhold, der 
skal tages med i det endelige regne-
stykke.

Hygiejnemæssigt er der en væsentlig 
øget risiko ved anvendelse af patienter-
nes egne enheder, da der er tale om ud-
styr, der medbringer udefra kommende 
smittekilder. Risikoen for smitte er endda 
langt større end ved de store TV.

Når patienter medbringer eget udstyr 
på hospitalet er det på eget ansvar. Hvis 
enheden går i stykker eller bliver stjålet, 
dækker hospitalets forsikring ikke. Det 
kan naturligvis afholde patienterne fra at 
tage udstyret med, og så er der alligevel 
behov for en anden løsning.

Hvis patientens egen enhed skal an-
vendes til komfortstyring, vil der være 
udfordringer i forhold til, hvor enheden 
aktuelt befinder sig.

Ved patientens adgang til spørgeske-
maer, træningsprogrammer etc., vil der 
typisk være behov for at installere apps 
– men hvem har ansvaret for det? og 
hvad gør man, hvis patienten har brug 
for hjælp hertil?

Og hvordan med IT-sikkerheden, når 
det er hospitalets netværk og patientens 
enhed? – den er på plads med patient-
terminaler.

AF PETER KIRKEGAARD, CARE-CALL A/S
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PATIENTTERMINALER

Der er erfaringer på området

De seneste næsten 12 år har CARE-
CALL A/S leveret over 2.000 patientter-
minaler til de danske hospitaler – og ja, 
terminalerne er umiddelbart dyrere end 
de almindelige TV, hvis man kun sam-
menligner på indkøbsprisen. De synes 
bestemt også dyrere, end hvis patienten 
medbringer sin egen enhed. I det lange 
løb, viser det sig dog ofte, at billedet er 
noget anderledes.

Gennem årene har vi i CARE-CALL 
opsamlet en stor mængde værdifuld vi-
den og erfaring indenfor området, og vi 
kan konstatere, at der er overordentlig 
stor tilfredshed med terminalerne, på 
de hospitaler hvor de er installeret. Her 
oplever man ikke, at investeringen har 
været for stor. Man har derimod erfa-
ret, at der er en lang række fordele ved 
patientterminalerne, der kan resultere i 
besparelser på andre områder. Derved 
opvejes den yderligere investering, der 
er i forbindelse med selve indkøbet.

Det kommer ikke bag på os, der in-
troducerede terminalerne på det danske 
marked, og dengang så mulighederne 
for med tiden at tilbyde de danske ho-
spitaler et værktøj til såvel patienter som 
personale.

Gennem årene har vi sammen med 
vores tyske leverandør Bewatec udviklet 
produkterne, således at de i dag slet ikke 
kan sammenlignes med hverken de tradi-

tionelle TV eller patienternes medbragte 
tablets/smartphones. I nært samarbejde 
har Bewatec anvendt de informationer, 
vi får fra vores kunder og brugere, til at 
videreudvikle terminalerne, og nu står 
vi med et produkt, der giver hospitalsaf-
delingerne og brugerne langt mere end 
adgang til TV, radio og internet.

I dag kan terminalerne også styre an-
det udstyr på hospitalsstuen, fungere 
som platform til informationsudveksling 

mellem patienter og hospitalet samt ikke 
mindst aflaste personalet, der får frigivet 
tid til de egentlige opgaver, nemlig ple-
jen af patienterne.

Hvis man sammenligner prisen på 
fladskærms TV, patienternes egne enhe-
der og patientterminaler, svarer det der-
for til at sammenligne prisen på æbler og 
pærer med prisen på en konditorkage – 
og den sammenligning ville man jo aldrig 
foretage.

Stor fladskærm BYOD Patient terminal

Overholder kliniske rengøringsstandarder - - +

Velegnet til 1-sengs stuer + + +

Velegnet til flersengsstuer - + +

Forstyrrer ikke medpatienter - + +

Ingen risiko for bortkommet fjernbetjening eller enhed - - +

Adgang til internet (-) + +

Afvikling af apps (-) + +

Komfortstyring - (+) +

Kompetencespecifikke kald - - +

Hospitals- og afdelingsspecifikt indhold (+) (+) +

Interaktivitet – med mulighed for at styrke og involvere patienten - (+) +

Isolerer ikke patienten i forhold til omgivelserne + - +

Opfylder visionen om ”Lighed i sundhed” + - +

Standardopsætning kan ikke ændres af patienten - - +

Tilrettet hospitalets ønskede kommunikationsform (+) (+) +
- Er ikke muligt
(-) I princippet muligt, men med begrænset funktionalitet/ikke intuitivt
(+) Muligt med tilretning eller app
+ Muligt
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DESIGN

Hospitalsindretning 
designet til at lindre 
smerter
Gennemtænkt design hjælper sundhedspersonale med at få indlagte børn til at glemme bekymringer og i 
stedet fokusere på fantasi og positive tanker

AF ANN ROSENBOM

”Børn skal ikke have smerter. Derfor 
fokuserer vi meget på at smertedække. 
Dels med medicin og i høj grad også 
med drømmelege og positiv afledning. 
Derfor er det oplagt at indrette vores 
afdeling med StoryPanels. De fungerer 
både som afskærmning og afledning – 
og står altid klar lige ved hånden,” siger 
Annemarie Tang, afdelingssygeplejerske 
på børne- og ungeafdelingens sengeaf-
snit 2 på Herlev Sygehus.

For fire måneder siden blev afdelingen 
indrettet med mobile StoryPanels folde-
skærme fra Silentia til opdeling af hver af 

de otte 2-sengsstuer og en mobil gavl-
skærm til akutstuen.

StoryPanels er designet til at lindre 
smerter hos indlagte børn. Sygeplejer-
sker og læger kan bruge skærmene til at 
skabe en positiv afledning og få det me-
dicinske udstyr til at træde i baggrunden. 
Hver eneste detalje i illustrationerne har 
til formål at skabe en positiv effekt.

Familieorienteret pleje

Børne- og ungeafdelingen på Herlev 
Hospital er en af landets største og hø-
rer til på 20. sal med børnevenlig stem-
ning i stærke farver og med flotte jung-
ledyr på væggene. Her tager personalet 
imod børn og unge i alderen 0 – 18 år, 

som har akutte lidelser eller er blevet 
opereret.

”Vi har valgt StoryPanels som en natur-
lig del af, at vi fokuserer på familieorien-
teret pleje og arbejder med det på flere 
planer. Vi kan bruge skærmene konkret 
til at skærme af, til positiv afledning, når 
vi fx skal give medicin, eller til en spontan 
hyggesnak. Har vi en krævende under-
søgelse eller procedure med et barn, så 
er vi altid to personer, en til at aflede og 
en til at sørge for proceduren,” forklarer 
Annemarie Tang.

Forældrene bruger selv 
skærmene

Skærmene er mobile i stedet for monte-
ret på væggene, og det er et helt bevidst 
valg. Personalet kan nemt flytte skær-
mene derhen, hvor der er brug for dem, 
og forældrene flytter selv rundt med 
skærmene, når de vil have fred og ro om-
kring barnet. På akutstuen er der meget 
medicinsk udstyr, som kan virke over-
vældende for børn, der bliver indlagt, og 
her kan den mobile gavlskærm hurtigt 
skærme af for akutudstyret eller flyttes 
hen foran døråbningen og skærme for 
indsyn.

”Vi har kun haft skærmene i kort tid, 
så det er stadig nyt. Vi vil indarbejde 
StoryPanels i vores kompetenceprogram 
om børn og smerter, og vi vil opfordre 
forældrene til at tale med børnene om 
billederne. Forældrene er vores største 
ressource, deres erfaringer med barnets 
reaktioner i forhold til fx smerte, er vigtige 
for os. Jeg tror også, at vores dygtige Ho-
spitalsklovne kan inddrage StoryPanels til 
noget sjovt,” siger Annemarie Tang.Mobil StoryPanels skærmsektion til opdeling af 2-sengsstue.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 7   13 

DESIGN

Stabile skærme til børneafdeling

Afdelingen har tidligere haft stofgardi-
ner monteret i loftet, men de blev fjernet 
af hensyn til hygiejnen og erstattet af 
skærme med stof eller plastik.

”Men de løse skærme var både tunge 
og væltepeteragtige. Vi er en børneaf-
deling, og vi er nødt til at have stabile 
skærme, som ikke kan vælte ned over 

et barn. StoryPanels er stabile og lette at 
bruge i hverdagen – og så er de samtidig 
hygiejniske,” påpeger Annemarie Tang.

Direktør i Silentia, Henrik Fribo-Søn-
dergaard, oplever at sundhedssektoren 
efterspørger funktionelle løsninger til at 
skabe en positiv distraktion for indlagte 
børn:

”StoryPanels er et nyt værktøj til at 
skabe positiv atmosfære og få det medi-
cinske udstyr til at træde i baggrunden. 
Illustrationerne hjælper personalet med 
at skabe afledning og mindske stress og 
smerter i en uvant situation for børnene. 
Jeg har også, som de fleste andre foræl-
dre, haft børn på hospitalet, og ved, hvor 
meget det betyder,” fortæller Henrik 
Fribo-Søndergaard.

Silentia producerer og rådgiver om 
hygiejniske og fleksible skærmløsninger 
til hospitaler. Skærmene produceres i 
Sverige og tilpasses det enkelte hospitals 
behov. www.silentia.dk

På akutstuen er der meget medicinsk ud-
styr, som kan virke overvældende for børn, 
der bliver indlagt. Den mobile gavlskærm 
skærmer hurtigt af for udstyret.

”Se! Toget kører på hovedet, det ser sjovt ud. Og der er en giraf!” Den lille pige fortæller løs og glemmer helt, at hun har fået armen i gips, 
når Annemarie Tang trækker ud i foldeskærmen med de farverige planeter og sjove figurer.

FAKTA

Positiv afledning kan reducere 
smerte hos børn. Afledning vil sige, 
at man hjælper barnet med at tænke 
på noget andet, der er så spændende 
eller sjovt, at det afleder opmærk-
somheden fra smerten.
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COMMISSIONING

Sweco styrker kontrol og 
styring af byggerier med 
uddannelse i USA
Sweco Danmark A/S opruster sine kompetencer i commissioning, der er en standardiseret proces med fokus 
på kvalitet, der både kan teste, efterprøve og dokumentere at byggerier opfylder alle en bygherres krav

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Udviklingen indenfor byggeriet af hospi-
taler går mod bedre kvalitetsprocesser 
både under byggeriet og ved aflevering 
af projekterne. Byggeriet generelt har i 
mange år været præget af fejl og mang-
ler, men der arbejdes mere systematisk 
på at forbedre projekterne allerede i star-
ten.

Driftsrådgiver Jesper Tanggaard er 
specialist i disciplinen og han forudser, at 
i alt fald flere af de offentlige bygherrer i 
store projekter som hospitaler ser et be-
hov for commissioning under projekte-
ringen og udførelsen af deres projekter.

Der eksisterer ingen formelle uddan-
nelser i Danmark i commissioning som 
i USA. Derfor har driftsrådgiver hos 
Sweco Jesper Tanggaard gennemført en 
uddannelse i denne disciplin på Univer-
sity of Wisconsin i Madison i USA.

Jesper Tanggaard har været til eksa-
men og fået certifikat på sine kvalifika-
tioner i at gennemføre den integrerende 
proces der skal sikre, at bygherrens krav 
gennem et helt byggeri overholdes. Ud-
dannelsen bygger på ASHRAE Guideline 
0.

Det er den første samlede nedskrevne 
standardiserede proces i at udføre com-
missioning. Den opstod i 2005 og sidste 
version er fra 2013. Jesper Tanggaard: 

– Uddannelsen er baseret på aktiv 
anvendelse og øvelser med workshops 
og undervisning i at gennemføre en 
metodisk granskning og en dybtgående 
commissioning. Underviserne er uni-
versitetsprofessorer eller hentet fra er-
hvervslivet, men alle har arbejdet med 
FM og commissioning i praksis.

Det er ikke en ferietur, idet undervis-
ningen varer fra klokken 8-16, undtagen 
de to dage hvor der er 2 timers ekstra 
eksamensforberedelse. Og selvfølgelig 
foregår det hele på engelsk. Der stilles 
ikke formelle krav til forudgående erfa-
ring eller uddannelse, men det er en for-
del at have arbejdet med byggeproces-
sen og commissioning i praksis.

Der er i øjeblikket ca. 800 indeha-
vere af certificeringen, som er den ene-
ste undervisningsbaserede af sin slags. 
Certificeringen kræver at man gen-
nemfører kurset, men de eneste andre 
certificerede jeg kender til i Danmark 
arbejder også hos Sweco, så vi er vist 
førende med de formaliserede uddan-
nelser.

Der skal bygges rigtigt første 
gang

– Commissioning er en integreret, drifts-
orienteret kvalitetssikring, der tager 
udgangspunkt i de præcise og målbare 
krav, som bygherren stiller inden plan-
lægningen går i gang. Kan byggeriet 
serviceres, fungerer installationerne 
sammen uden at de kolliderer med hin-
anden, er spørgsmål man stiller allerede i 
planlægningsfasen.

Der lægges, ifølge Jesper Tanggaard, 
vægt på at styre processen fra starten og 
få afstemt forventningerne fra idéfasen 
under projekteringen, så det opfylder 
bygherrens ønsker. Formålet er at bygge 
rigtigt første gang, så alle parter tjener 
penge på et byggeprojekt.

Afgørende forskelle fra USA

ASHRAE Guideline 0 er opskriften på, 
hvordan det er udført i mange år i USA, 

hvor man ikke har AB-92 som grundlov 
for byggeaftaler:

– USA mangler en samlet, standardi-
seret byggestyring fra man udvikler en 
projektidé sammen med bygherren til 
man flytter virksomheden ind i bygnin-
gen. Der er overgange der kan være 
vanskelige i bygninger, hvor vi er kon-
traktdækket i AB-92. Den mangler man 
i USA.

Man har mange bygningsreglementer 
at holde øje med og en amtslig, regional 
eller statslig byggelovgivning, de så-
kaldte Codes. Der er forskellige sagsbe-
handlere – Code Officers – der kan god-
kende dele af eller hele byggerier. Alene 
at holde øje med det er en videnskab, 
siger han.

– I Danmark skriver man meget neu-
trale beskrivelser for ikke at blive fanget 
i at forlange et bestemt fabrikat, fordi 
man derved har udelukket konkurrence. 
I USA er det lige før man lægger sig fast 
på mærkerne ved aflevering af hoved-
projektet.

Aflevering af projektet i USA omfat-
ter specifikationer af stort set alt og man 
har et kæmpestort master specifikation 
dokument der indeholder afsnit for hvad 

Jesper Tanggaard
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COMMISSIONING

som helst. Disse specifikationer skal afleveres til bygherren 
inden man påbegynder byggeriet.

Så derovre er det en af de store aktiviteter at granske de 
afleverede specifikationer. Herhjemme køber man ofte en 
ret dyr totalentreprise uden at vide præcist hvad den inde-
holder, siger Jesper Tanggaard.

Sweco – en leder i disciplinen

Interessen i at få skabt de ønskede byggeprojekter ventes 
at vokse og Jesper Tanggaard arbejder med bygningsdrift 
og optimering som en ud af 7 medarbejdere i Sweco, der 
foreløbig har taget kursus og eksamen i disciplinen i USA:

– Vi har bevis på at kunne gennemføre en commissio-
ning efter guideline 0 og ved, hvordan vi tilretter processen, 
hvis kunden ønsker at vi træder ind i byggeriet på et senere 
tidspunkt end ved starten. Vi har kunder der ved meget om 
commissioning, kender niveauet og efterspørger vores cer-
tificering.

Vi har i Sweco FM arbejdet på at få vores driftserfaringer 
i spil i byggeprocessen, og det har vist sig at det lettest la-
der sig gøre gennem en standardiseret proces, som flere og 
flere gør til en del af byggeriet.

Derfor har vi været redaktør ved udarbejdelsen af DS-
3090 og har i samarbejde med kolleger i andre firmaer fået 
en god og informativ standard for commissioning i Dan-
mark. Det er vigtigt at holde fast i netop standarden for at 
kunne sammenligne ydelserne fra forskellige aktører inden 
for samme område.

Fremtiden for commissioning

Jesper Tanggaard er overbevist om at commissioning bliver 
et must i fremtiden:

– Vores erfaring er på linje med erfaringerne i USA, at 
tilbagevendende bygherrer er meget lydhøre overfor com-
missioning. Bygherrer der bygger første gang, har svært 
ved at forstå, hvorfor de skal tilkøbe ydelsen, men oplevel-
sen med at få overdraget en bygning med fejl og mangler 
gør de fleste modtagelige for gode råd.

Dybest set kunne man med fordel lade Commissioning 
være den styrende proces og røde tråd som bestemmer 

Fortsættes næste side
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God økonomi i commissioning
Commissioning er en proces, som skal bidrage til et fejlfrit byggeri. Sammen med akustik, brand og 
CTS er det vigtige specialer, som Midtconsult selv udfører og tilbyder andre i en hastigt voksende 
specialistafdeling med 25 medarbejdere, der oplever stadigt stigende efterspørgsel.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Nye, moderne hospitalsbyggerier er sær-
deles komplicerede, og mange forhold 
kan gå galt undervejs i byggeproces-
sen, så både entreprenører og bygherrer 
har behov for specialister, der kan kigge 
dem over skulderen inden aflevering af 
færdige byggerier – også kaldt commis-
sioning.

Midtconsult udfører både denne kon-
trol på sine egne projekter, men tilbyder 
også i stigende grad at fungere som uvil-
dig kontrollant i eksterne projekter med 
sin nye specialistafdeling, der også be-
skæftiger sig med akustik, brandsikring 
og CTS.

Status efter oprettelsen 1. april i år er, 
at den nye afdeling, der ifølge dens le-
der, ingeniør Johnny Reinholdt Mørch, 
antageligvis indeholder landets største 
afdeling for commissioning med 12 spe-
cialister der arbejder fuldtid med dette 
speciale. Interessen er voksende:

– Vi ser et ser et stort behov og et 
potentiale for disse ydelser. Behov for 

kontrol og specialister behøver ikke 
nødvendigvis skyldes sjusk eller dårlig 
projektledelse. Nybyggerier er bare su-
perkomplekse, og mange tekniske an-
læg skal spille sammen både komfort- og 
energimæssigt, siger han.

Derfor er det sundt med ekstra øjne, 
der gennemgår systemerne for at sikre 
funktion og ikke mindst den efterføl-
gende driftsøkonomi. Det er dyrt og 
tidskrævende, hvis entreprenøren eller 
bygherren efterfølgende skal bruge tid 
på at rette fejl i det færdige projekt.

Visse undersøgelser viser, at når com-
missioning har været en del af et byggeri, 
har det oftest også et lavere energifor-
brug. Salgsprisen er generelt højere for 
byggerier med et dokumenteret lavere 
energiforbrug, så der er flere fordele.

Vi oplever, at det er en blanding af 
byggevirksomheder og bygherrer, der 
bestiller rådgivning indenfor commis-
sioning, akustik, brand og CTS. Det er 
meget vigtige områder, hvor vi oplever 
stigende efterspørgsel, understreger 
Johnny Reinholdt Mørch, som selv i en 
årrække har været rådgiver i CTS og 
commissioning.

Målet med at etablere den nye afde-
ling er at bygge videre på de senere års 
positive udvikling i virksomheden, og at 
specialisterne kan koncentrere sig om 
disse fagområder.

Specialister skaber bedre 
løsninger

Den 1. januar 2017 blev Midtconsult solgt 
til den svenske koncern ÅF, der er en råd-
givende ingeniørvirksomhed inden for 
energi, industri og infrastruktur. ÅF har 
eksisteret siden 1895 og er i dag en in-
ternational koncern med omkring 10.000 
ansatte fordelt på afdelinger i mere end 
30 lande – og udfører projekter i mere 
end 100 lande. Salget var et resultat af 
Midtconsults strategi om at vækste inden 
for nye forretningsområder i tæt samar-
bejde med en strategisk samarbejdspart-
ner. Ved at kombinere Midtconsults og 
ÅF’s kompetencer er det muligt at tilbyde 
kunderne en endnu bredere vifte af ydel-
ser og specialkompetencer.

Afdelingen og de nye medarbejdere 
sætter Midtconsult i stand til at udvikle 
bedre løsninger inden for de enkelte 

samarbejdet mellem bygherre, rådgiver 
og entreprenør. Jesper Tanggaard forkla-
rer, at han har set to tendenser i USA:

Man er begyndt at kigge meget på 
klimaskærmen, og er begyndt at udføre 
commissioning på eksisterende byg-
ninger. Commissioning på klimaskærm 
giver god mening fordi der kun er en 
chance for at opdage fejl i samlingerne, 
det er når de udføres.

Derefter er samlinger og overgange 
pakket ind, og man kan kun komme til at 
se dem gennem dyre og destruktive ind-
greb. Fejl i klimaskærmen koster til gen-
gæld ekstremt store summer at udbedre, 
se bare MgO pladerne herhjemme. Må-
ske kunne den være undgået, hvis nogen 
i processen stillede de rigtige spørgsmål 
undervejs.

Recommissioning eller 
retrocommissioning

Det er to begreber for at udføre commis-
sioning på en eksisterende bygning. Det 
første anvendes om bygninger som har 
commissioning med fra opførelsen, og 
det andet anvendes ved bygninger som 
aldrig har fået det udført.

Man skulle tro at det ikke giver me-
ning på de førstnævnte, men bygningen 
er jo sat i drift ud fra den planlagte an-
vendelse, og der giver det god værdi at 
komme to år senere, og tjekke om drift-
stider, driftsrutiner og andre parametre 
egentlig passer til den anvendelse man 
har af byggeriet.

Når man justerer ind til den aktuelle 
drift, i stedet for den drift man regnede 

med at få, kan der være ganske store 
energibesparelser at hente, ofte blot ved 
at gøre opmærksom på de små ting.

Ved en recommissioning skal vi ind og 
undersøge, hvor meget dokumentation 
der findes på bygningen, om vi kan gen-
skabe de oprindelige indstillinger for an-
læg mm. Så skal vi udføre de målinger og 
test der er nødvendige, og så får man en 
fornyet ”brugsanvisning” på sin bygning, 
i form af Drift og Vedligeholdsanvisnin-
ger, indstillingsparametre og i de fleste 
tilfælde undervisning af driftspersonalet. 
Det kan man hente så store besparelser 
ved, at New York har vedtaget det som 
lov for alle større bygninger i byen.
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TENTE - 
Din stærke hjulpartner
•  Innovative systemløsninger

•  Teknisk kompetence

•  Professionel rådgivning

•  Hurtig leveringstid

•  Top mærkvare kvalitet - TENTE

•  International praktisk erfaring fra 
   1500 medarbejdere

•  Eksperter i hjul til medical industri
 - Hospitalssenge
 - Sengemøbler
 - Dropstativer
 - og meget andet...

www.tente.dk

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

NYHED!
Vi præsenterer Verdens eneste metal-fri 
enkelthjul med høj belastning.

Hjulene er ofte en hæmsko for at køre udstyr
ind i MR område. LEVINA Scan gør det 100% 
MR sikkert – metal-fri og antimagnetisk.

Kontakt os for mere info.

INTERNLOGISTIK
e-drive flex

TENTE Sverige   l  order@tente.se  l   031-464700   l www.tente.se

Utvecklad efter parametrar som de nya smartare handtruckarna använder, skapad 
i strävan efter bättre ergonomi och produktivitet. 
Lösningen är TENTEs e-drive flex.

E-drive flex är det ”5:e hjulet”, med elektronisk drivning. Den placeras under din 
produkt och styrs av ett reglage som monteras vid handtagen på din vagn. Med 
e-drive flex kan man transportera laster upp till 400 kg. Man sparar inte bara tid 
med dina dagliga uppgifter, du sparar även personalens hälsa.

E-drive flex sitter redan på transportsystem runt om i välden. På allt från bil- 
tillverkares logistikvagnar, städvagnar som rullar i varuhus, patienttransportörer 
som tyngre sängar på sjukhus mfl.

Där det finns ett behov för elektrisk drivning, där kan vi hjälpa till!

Better Mobility. Better Life.

E-drive Flex for kørsel med motorhjælp, 
kontakt os for mere info om vores 
plug-and-play løsning eller kom og få 
det demonstreret på HI-messen.

COMMISSIONING

forretningsområder, der kan synliggøre 
virksomheden overfor nuværende og 
fremtidige kunder, vurderer Johnny 
Reinholdt Mørch.

Efterspørgslen har udviklet sig meget 
positivt de seneste to år på brand og 
akustik, som er blevet så store, at de er 
inddraget sammen med CTS og commis-
sioning. 

– De fi re områder er der, hvor vi ser 
den største efterspørgsel og der, hvor vi 
vil sætte ind her og nu, men over tid kan 
det sagtens være, at vi ser fl ere områder, 

der giver mening at inddrage i vor spe-
cialistafdeling.

Vi ekspanderer indenfor alle områder 
for at imødekomme efterspørgslen. 

Der bliver stadigt mere fokus på, at 
byggerier bliver afl everet som forespurgt 
og overholder de mange love, bekendt-
gørelser og standarder, som byggepro-
jekter skal leve op til.

De fl este overdragelser har fokus på 
el, vvs og ventilation, men i forbindelse 
med commissioning får vi stadigt fl ere 
opgaver om også at følge op på akustik 
og brand. Commissioning er vidtræk-
kende og dækker over alle tekniske in-
stallationer.

Commissioning genererer mere ar-
bejde til andre fag, så fl ere udfordringer og 
opgaver skal løses. Vi kontrollerer, hvad 
der er udbudt, leveret og bygget, prøver 
de tekniske installationer af og konstaterer, 
om de fungerer efter hensigten.

Mange fejl i grænsefl ader

Der er mange grænsefl ader, hvor man i 
mange byggeprojekter ikke får testet rig-
tigt, og der vil derfor være ting, der falder 

ned mellem to stole, fastslår han. Tidligt 
i forløbet af commissioning-processen 
ser Midtconsult de forskellige entrepri-
ser igennem og konstaterer, hvor der er 
potentielle faldgruber mellem grænsefl a-
der.

– Bliver vi involveret med commissio-
ning i starten af projektfasen, kan vi for-
udse nogle af disse problemer og sørge 
for at løse dem, så vi ikke står med dem 
alle sammen, når vi tester byggeriets in-
stallationer til sidst i sluttesten.

Commissioning skal også være tro-
værdig, når Midtconsult udfører den på 
sine egne projekter. Her mener Johnny 
Reinholdt Mørch, at Midtconsult er lige 
så professionel som på eksterne projek-
ter og peger på, at Midtconsult ønsker 
at afl evere byggerier, som kunderne er 
tilfredse med.

Virker installationerne problemfrit og 
er tilkald til udbedringer minimale, ven-
der kunderne tilbage. Det må være tilfæl-
det, konstaterer han, for det går mindst 
lige så godt som virksomheden forudså i 
sin mest optimistiske fremskrivning.

– Så vi er meget tilfredse med udvik-
lingen, fastslår Johnny Reinholdt Mørch.

Johnny Reinholdt Mørch
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ULTRALYDSTEKNOLOGI

Bærbar ultralydsscanner skal 
spare tid for patienter og læger
Det skal være lettere og hurtigere for landets læger og sundhedspersonale at ultralydscanne patienter 
tidligt i patientforløbet. Derfor lancerer Philips nu sit nye bærbare ultralydssystem Lumify i Norden, der skal 
sikre en kortere ventetid på scanninger til gavn for patienterne.

Ultralydsscannere er et udbredt værktøj 
i det danske sundhedsvæsen, når sund-
hedspersonalet skal vurdere, hvad der 
sker inde i kroppen. Men hvor ultralyds-
scanningerne i dag foregår på hospitalet 
med store scannere, der primært be-
tjenes af specialister, så kan det danske 
sundhedspersonale fremover ultralyds-
scanne patienterne, hvor de vil, og når 
de vil. Det sker, når Philips nu lancerer 
Lumify på det danske marked.

Philips Lumify er en håndholdt ultra-
lydsscanner, der umiddelbart ligner en 
typisk transducer. Men Lumify adskiller 
sig ved at have et USB-stik i enden, der 
kan tilsluttes smartphone eller tablet, og 
med den tilhørende app fungerer enhe-
den som et ultralydssystem, man altid 
kan have ved hånden. Med den nye tek-
nologi bliver det dermed nemmere for 
landets sundhedspersonale at foretage 
den indledende diagnosticering af pa-
tienterne.

– Hvis alle læger i fremtiden har en 
håndholdt ultralydsscanner i lommen, 
ligesom de i dag har et stetoskop om 
halsen, så kan man hurtigt foretage de 
første, afgørende undersøgelser. Det 
sparer både sundhedspersonalet og pa-
tienterne for en masse tid, der i sidste 
ende kan være afgørende for patientens 
fremtid, siger Nille Klæbel, adm. direktør 
i Philips Danmark.

Stort vækstpotentiale

Det er især i ambulancer og på landets 
akutmodtagelser, at man hos Philips ser 
et stort potentiale for Lumify, men også 
øvrigt sundhedsfagligt personale kan 
have gavn af den nye løsning.

Philips forventer en markant vækst 
i Norden på de mobile ultralydstekno-
logier, der for alvor træder i karakter 
overfor de stationære scannere, fordi de 
kan bruges ved mange af de indledende 
undersøgelser, og i dag har en billedkva-
litet, der er ligeså god som mange af de 
store scannere.

– Kombinationen af et ultramobilt ap-
pbaseret ultralydssystem kombineret 
med en høj billedkvalitet gør lumify unik. 
Med udviklingen af app-baserede løs-
ninger kan vi nu få fordelene ved ultralyd 
ud til flere grene af sundhedsvæsnet, si-
ger Nille Klæbel og fortsætter.

– Philips vil arbejde målrettet på at 
gøre ultralydsteknologien så intuitiv og 

mobil, at flest muligt kan benytte sig af 
den og samtidig få høj diagnostisk kva-
litet.

Med de nye teknologier flyttes point 
of care til første fase af behandlingen. 
Læger kan således nemt dele scanninger 
med kollegerne på den fælles Lumify-
platform, og sparre om resultaterne. Da 
appen fungerer som enhver anden app, 
har Philips mulighed for løbende at tilføje 
nye funktioner og forbedre brugerople-
velsen.

Philips Lumify er allerede implemen-
teret i USA, hvor løsningen har fået god 
feedback og vundet flere priser.

OM PHILIPS

Philips er en førende sundhedsteknologivirksomhed, der fokuserer på at forbedre folks helbred samt muliggøre bedre resul-
tater i hele sundhedsspektret fra sund levevis og forebyggelse til diagnoser, behandling og pleje i hjemmet.

Philips udnytter avanceret teknologi og indgående klinisk og forbrugerrelateret viden til at levere integrerede løsninger. Virk-
somheden er førende indenfor diagnostisk billedbehandling, billedvejledt terapi, patientovervågning og sundhedsinformatik, 
samt forbrugersundhed og pleje i hjemmet.
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STYRING

Byggestyring fra Exigo 
revolutionerer byggeri
Exigo A/S i Århus har specialiseret sig i dybtgående kontrol og styring af store sygehusbyggerier og 
kan nu som den eneste i verden tilbyde bygherrer, rådgivere og entreprenører et hurtigt, økonomisk og 
tidsmæssigt overblik over de enkelte delområder/lokationer i et stort byggeprojekt 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Ved at kombinere flere programmer og 
bruge BIG Data kan Exigo i Århus tilbyde 
byggeriets aktører en nærmest revolutio-
nerende klarhed over kæmpebyggerier 
som supersygehuse. Den jyske virksom-
hed kan som den første tilbyde et hurtigt, 
overskueligt indblik i alle de økonomiske 
og tidsmæssige detaljer i byggerierne.

Det fastslår ejeren, civilingeniør, Ma-
ster i IT og ph.d. Kristian Birch Pedersen, 
der ser store fremtidsmuligheder i syste-
met, der dagligt vil give alle involverede 
en unik mulighed for detaljeret at følge 
de store byggeprojekter økonomisk, tek-
nisk og tidsmæssigt.

– Exigo arbejder for at øge kvaliteten, 
sikre tidsfristerne og økonomistyringen 
i byggerierne samt på at gøre informa-
tionerne på vore computere let tilgæn-
gelige og gennemskuelige for beslut-
ningstagerne. Den traditionelle måde at 
afrapportere status på byggeriets frem-
drift økonomisk og tidsmæssigt er med 
”klippe-klistre” i store Excel regneark, 
siger han.

– Vi tager nu vores projektstyrings-
værktøj Vico Office og kobler med værk-
tøjer indenfor BIG data og sætter online 
dashboards op, så vores kunder kan 
logge ind, få overblik over økonomien 
og tidsplanen dag for dag.

I de fleste brancher tages beslutnin-
ger med afsæt i dybdegående analyser 
og data for at sikre beslutninger med høj 
beslutningskvalitet.

I stedet for at tage beslutninger ude 
på byggepladserne med afsæt i mave-
fornemmelser og undgå, at den højest 
råbende alfahan får sin vilje, er vores 
datadrevne metodik det essentielle. Vi 

præsenterer og oplyser bygherre og -le-
delse om fordele og risici ved forskellige 
scenarier.

Scenarier der tager sit afsæt i data. Så 
kan bygherre tage en beslutning på et 
oplyst grundlag, der sikrer kompromis-
løse og sunde byggeprocesser. Vi er i 
fuld gang med at implementere metoden 
på et par hospitalsprojekter.

Definitivt slut med løse 
formodninger

Ved traditionel byggestyring får man lø-
bende afrapporteringer. Entreprenøren 
udfakturerer månedligt, men det er ty-
pisk svært at gennemskue indholdet og 
om det er korrekt. Exigo har udviklet et 
webbaseret system, hvor entreprenøren 
fremover skal indrapportere sin fremdrift 
fordelt på byggepladsens forskellige om-
råder/lokationer

– Opfølgningen på faktisk udført ar-
bejde foregår ved, at fagentreprenø-
rerne udfylder fremdrift i procent pr. 
aktivitet pr. område/lokation i det online 
projektstyringsværktøj. Dataene verifi-
ceres af byggeledelsen og herefter be-
regnes den earned-value som entrepre-
nørne kan aconto-fakturere hver måned, 
siger Kristian Birch Pedersen.

– Faktureringen baseres på faktiske 
mængder og fremdrift pr. lokation i ste-
det for løse estimater. Først derefter kan 
entreprenøren begynde at fakturere. 
Det er set før, at entreprenøren fakture-
rer størstedelen af økonomien i starten af 
projektet fx i funderingen.

Det kan han ikke gøre mere. Alle data 
er tilgængelige for bygherre og byggele-
delse via et login på vores hjemmeside.

De gældende 3D-modeller og tilbuds-
lister ligger til grund for de data der er 
tilgængelige. På hjemmesiden er der en 
3D-illustration, der er opdelt i delområ-

der. Klikker man på 3D-illustrationen kan 
man fx se status på et sengetårn. Hvor 
langt er byggeriet er nået og hvor stort et 
beløb kan entreprenøren udfakturere for 
den seneste måned.

Vi har gennemført et pilotprojekt og 
er ved at implementere systemet på et 
sygehusprojekt.

Med hjælp fra Alexandra Instituttet har 
Exigo gennemført en integration mellem 
projektstyringsværktøjet Vico Office og 
Microsoft Power BI samt Tableau.

Formålet er kort og godt, at stille 
svære, komplekse data til rådighed for 
dem, der skal følge med i projektet.

Der er ingen andre i hele verden, der 
kan dette inden for lokationsbaseret sty-
ring, præciserer Kristian Birch Pedersen, 
som har den filosofi, at Exigo skal for-
bedre byggeriet med tid- og økonomi-
styring i 4D og 5D.

– Kombinationen af 4D og 5D lokati-
onsplaceret planlægning og Visual Ana-
lytics er vi de eneste der kan levere. Det 
vil effektiviseret og revolutionere bygge-
riet med en unik transparens.

Exigo har bevidst investeret meget i 
udviklingen, siger han.

Slut med uoverskuelige 
kæmpeplaner

– Det er et helt naturligt step at gøre data 
tilgængelige for beslutningstagerne og 
automatisere dem. Det er her vi inve-
sterer i vores udvikling. Pilotprojektet 
har været delt op i at få det tekniske til at 
fungere og sikre at kunderne får opfyldt 
deres ønsker om tilgængelige data.

Vi har fået Alexandra Institutets ana-
lytikere til at undersøge, hvilke informa-
tioner kunderne ønsker og, hvordan de 
nørdede data kan præsenteres på en 
god måde. Kunderne kan zoome ind på 
de enkelte entrepriser, det kan være en 
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STYRING

”fi nger” på en etage i et sengetårn og se 
økonomi og fremdrift.

Man får en byggestyring, der ikke er 
set før. Man kan logge ind med en mo-
bil eller tablet og se fremdriften. Hvor 
mange timer der skal bruges på at bygge 
færdig, hvor mange timer der er brugt 
på tømrer, el og vvs samt effekten på 
økonomien, om tidsplanen er foran eller 
bagefter.

Typisk er disse informationer sovset 
ind i regneark i forskellige versioner, gi-
gantiske tidsplaner, der, når man printer 
dem ud, bliver alenlange og håbløse at 
overskue. De rigtige data og interaktive 
dashboards gør det hele mere forudsi-
geligt.

Det bliver lettere for beslutningsta-
gerne at opdage risici i tide og tage kvali-
fi ceret beslutning i stedet for at det hele 
typisk ender i brandslukning. Byggeriet 
bliver billigere og bedre, når tingene ud-
føres i den rigtige rækkefølge.

Entreprenørerne er også positive

Entreprenørerne slipper for at skulle 
regne på alle disse ting. Det er måske 
derfor vi måske lidt overraskende ople-
ver en positiv respons fra dem, men nu 
kan de koncentrere sig om at optimere 
deres metoder. De vil reelt hellere have 
en køreplan, der virker og som de kan 
køre efter.

Det afvæbner mange konfl ikter som 
byggeriet er berygtet for og er en kilde 
til sandhed, siger Kristian Birch Peder-
sen, som tidligere har vist, at bygherrer 
kan spare op mod 1.000 kr. pr. kvadrat-
meter i de store supersygehuse og totalt 
set trecifrede millionbeløb ved at rense 
3D modellerne for fejl allerede i projek-
teringsfasen.

Masser af fejl er forudsigelige og kan i 
værste fald fordyre projekterne med op 
til 2.000 kr. pr. kvadratmeter. Svigt, fejl 
og mangler koster ofte 10 pct. ekstra, 

genererer lav produktivitet, forlænger 
byggetiden og ender i stridigheder om 
ansvaret.

Med den større gennemskuelighed 
som Exigo har skabt mulighed for i kom-
plicerede byggesager håber Kristian 
Birch Pedersen at mange af disse proble-
mer kan gå over i historiebøgerne inden-
for byggeriet.
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AUTOMATION

Robotterne og automation 
vil revolutionere hospitaler
Automatiseringen kan sikre hospitalerne store effektiviseringsgevinster, bedre arbejdsmiljø og sikkerhed, 
vurderer den fynske hightech virksomhed Gibotech A/S som er blevet en leder inden for indførelse af 
robotter og automatisering i sundhedssektoren

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Mens robotter og automation har fjernet 
ensidigt, nedslidende jobs, billiggjort 
produktionen og sikret hjemtagning af 
arbejdspladser fra lavtlønslande i indu-
strien, er robotterne nu på vej ind på vo-
res hospitaler.

Sundhedssektoren kan høste præcis 
samme stordriftsfordele, besparelser, 
effektivisering, høj oppetid på investe-
ringer i maskiner, udstyr og bedre per-
sonaleudnyttelse i et mere aflastende 
arbejdsmiljø som industrien.

Det vurderer direktør Henrik Anker 
fra den fynske virksomhed Gibotech A/S 
i Odense, som på få år har udviklet sig til 
landets ledende udbyder af automation 
i hospitalssektoren med flere markante 
projekter.

Gibotechs totalleverance af automa-
tion til Region Hovedstadens to nye 
højautomatiserede sterilcentraler til 956 
millioner kr. på Rigshospitalet og Herlev 
Hospital er projekter i verdensklasse, 
som er genstand for international op-
mærksomhed.

– Vi har oprettet og specialiseret vore 
aktiviteter under navnet Gibocare mål-
rettet til hospitals og sundhedssektoren, 
hvor vi oplever støt stigende aktivitet. 
Fra salg til projekthåndtering, design af 
løsninger i sundhedssektoren kræver en 
anden måde at arbejde på end der gæl-
der i industrien.

Vi har opnået meget høj kendskabs-
grad med vore automatiske løsninger 
og er i den heldige situation, at vi har 
leveret anlæg til flere hospitaler i Dan-
mark. Lige nu i er vi i gang med de to 
store sterilcentraler og ser frem til byde 
ind på andre projekter både herhjemme 
og i udlandet.

Godt forankret i 
hospitalssektoren

Gibotechs gennembrud kom i 2012 med 
første sterilcentral på Gentofte Hospital, 
der kostede selskabet en masse lære-
penge, men til gengæld lærte virksom-
heden at arbejde med automation på 
hospitaler og det er investeringen herfra 
Gibotech nu høster frugten af, fastslår 
han.

– Vi er er blevet den førende leveran-
dør af automation i Danmark. Vi har la-
vet sterilcentralen på Gentofte Hospital, 
varemodtagelsen på Herlev Hospital og 
automatiseret blodprøvehåndteringen 
på Hillerød Hospital.

Der er ikke andre der kan vise samme 
referenceinstallationer. Det har stor be-
tydning, da hospitalerne og regionerne 
meget gerne vil se afprøvet teknologi. 
Projekterne på Rigshospitalet og Herlev 
er et gennembrud for brugen af robotter.

Vi føler de virkelig man har taget ud-
fordringen op og tænker industriautoma-
tion ind på hospitaler og givet os mulig-
hed for at levere til sundhedssektoren. 
Regionen opnår stordriftsfordele, bedre 
mulighed for uddannelse af personalet, 
synergi og en bedre udnyttelse af opera-
tionsinstrumenter. 

Det er ar absolut den største ordre i 
Gibotechs historie og et projekt der lø-
ber over 4 år. Det har været stor projekt-
mæssig udfordring at koordinere alt ind, 
men det kører rigtigt godt. Vi har leveret 
sterilcentraler, blodprøvehåndtering, va-
relogistik, så vi er godt forankret i hospi-
talssektoren.

Eksport klar i pipelinen

Gibotech fokuserer på de hjemlige ho-
spitalsbyggerier, men ser også på eks-
portmuligheder i Nordeuropa, USA og 
Asien og indgår alliancer, som kan bane 

vejen til de store markeder, så hospita-
ler internationalt kan få glæde ved at få 
automatiseret deres processer. 

– Rigshospitalet bliver et kæmpe 
showroom for os, alle kender Rigsho-
spitalet så der er meget stor fokus på 
det ude i Europa. Mange interesserede 
vil valfarte til København og se denne 
teknologi anvendt. Der eksisterer ikke 
tilsvarende.

Ud fra vore markedsanalyser er der 
ingen som er så langt fremme med in-
dustrirobotter og automation, der sikrer 
hospitalerne alt de skal bruge. Jeg tror 
de to sterilcentraler bliver en model for, 
hvordan det kommer til at være.

I mange lande er medarbejdere 
en knap ressource, det er ikke kun et 
spørgsmål om økonomi og at spare, men 
at sikre ressourcer og det, der sendes 
frem, er det rigtige og pakket ordentligt. 
En ting er lønandele, en anden at OP-
stuerne ikke kommer til stå stille.

Vi er blevet meget mere fokuserede 
på det, der leveres til OP-stuerne, og 
sikre at der er de rigtige værktøjer til rå-
dighed og at hospitalerne opnår øget ef-
fektivitet ved at lade automatikken tage 
over og være kontrolinstans for, at det er 
det rigtige udstyr der altid sendes frem.

Et bredt erfaringsgrundlag

Projektstyring, konstruktion og design 
af løsninger, der hjælper brugerne i 
det daglige, fjerner ensidigt arbejde og 
skaber gode, ergonomisk designede 
arbejdspladser, optimerer transport og 
håndtering internt med logistikken i 
øjenhøjde hører til Gibotechs kompe-
tencer.

Vor industrielle tilgang har gjort, at vi 
har lavet unikke løsninger, med bånd-
transportere, plukkesystemer, fødning 
af vaskemaskiner med vaskestativer, 
containere m.m. Vi har investeret 5 år og 
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AUTOMATION

mange kræfter i at lære at automatisere 
og levere til hospitalerne.

En kernekompetence er en stor kon-
struktionsafdeling der ved, hvordan man 
bygge disse ting. Alt tegnes, designes 
og indkøres her. Vi har stor softwareaf-
deling, genererer anlægsfl ader og inter-
faces, konstruktører tegner alt selv. rul-
lebaner, sakseborde, robotgribere etc.

Vi hyrer ikke en eneste ekstern, men 
ansætter vore egne medarbejdere, fordi 
vi tror på, at vi skal opretholde en høj 
ekspertise hos vore egne medarbejder 
for at sikre kvalitet og ressourcer for at 
løse opgaverne, siger Henrik Anker.
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Fleksible tætninger til 
biovidenskabelige anlæg
Et stigende antal designere, entreprenørfirmaer og operatører af laboratorier, renrum og lukkede, biologisk 
sikrede anlæg standardiserer med Roxtecs tætningssystem. Kabel- og rørgennemføringerne dækker flere 
behov og krav til beskyttelse mod kontaminering og lækage.

Roxtec, der er en global producent af ka-
bel- og rørtætninger, har udviklet løsnin-
ger, som er testet og godkendt til at yde 
certificeret beskyttelse mod en række 
risici. Tætningssystemet er modstands-
dygtigt over for luft- og gastryk, eksplo-
sionstryk, gasser, brand, røg, vand, støv 
og støj samt elektromagnetisk interfe-
rens (EMI). Det danner også barriere 
mod skadedyr og gnavere. Ved at bruge 
Roxtec-tætninger i tryk- og forurenings-
kontrollerede områder får biovidenska-
belige virksomheder driftssikkerhed. 
Samtidig undgås, at farlige gasser og 
partikler trænger ind i miljøet.

Trykstyring

Tætningerne fra Roxtec er gastætte, så 
der er fuld kontrol over luftstrømmen. 
Det er afgørende at kunne opretholde 
et positivt eller negativt tryk i rum, hvor 
folk arbejder med smitsom virus. Tæt-
ningsløsningerne er testet for at sikre en 
stabil drift i de kontaminerede områder 
med formaldehyd, brintoverilte og klor-
indioxid, så de er med til at reducere va-

lideringsperioderne. De kan også bruges 
til at forhindre kontaminering i at trænge 
ind i renrum.

Utallige anvendelsesmuligheder

Roxtec-tætninger monteres omkring 
kablerne eller rørene i rammer, som er 
fastgjort til konstruktionen via svejsning, 
boltning eller støbning. Rammerne fås til 
enhver type af konstruktion i forskellige 
materialer såsom pulverlakeret eller rust-
frit stål med en ren overfladebelægning. 
Systemet er tætnet med en komprime-
ringsenhed. Tætningsløsningerne fås 
i mange udgaver og kan bruges i både 
bygningskonstruktioner, dekontamine-
ringsudstyr, skabe og kabinetter.

Fleksibel efter størrelse

Roxtec Multidiameter er et innovativt og 
fleksibelt modulbaseret produkt med af-
tagelige lag. Det mekaniske system kan 
tilpasses kabler og rør af forskellig stør-
relse, så der skal kun et par dele til at få 
en barriere, der sikrer mod brand, vand, 
gas og anden kontaminering.

Tætning af vægge og gulve

Det er hurtigt og nemt at montere Rox-
tec-gennemføringer i vægge, gulve og 
lofter for at beskytte følsomme områder. 
Det er ikke nødvendigt at lave mange 
huller, da det er muligt at føre alle kabler 
og rør gennem samme åbning. Tætnin-
gerne fås til underjordisk brug og til ef-
termontage omkring eksisterende kabler 
og rør.

Roxtec G-serie

Roxtec G er f.eks. en kabel- og rørtæt-
ning med stålramme til støbning eller 

svejsning. Gennemføringen kan an-
vendes sammen med en GE-forlænger-
ramme i galvaniseret stål til at dække 
hele dybden af en tyk væg. Roxtec GH er 
derimod fremstillet til boltning på stål- el-
ler sandwichelementvægge/-gulve. Den 
rektangulære stålramme tillader en høj 
pakketæthed til kabler og rør. Den kan 
også bruges med en forlængerramme.

Roxtec UG-løsninger

Roxtecs UG-tætninger (under terræn) 
beskytter steder mod indtrængen under 
både normale og oversvømmede for-
hold. Deres evne til at modstå kræfter 
såsom kabelbøjning bidrager til at gøre 
dem modstandsdygtige over for konstant 
vandtryk og beskytter dem mod risikoen 
for partiel udladning. Roxtec UG-løsnin-
ger fås til både flere og enkelte kabler og 
rør. De kan også monteres i miljøer med 
rindende vand. Tætningerne er ideelle til 
kabler, der føres gennem fundamenter, 
og de bruges til at opretholde optimale 
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KONTAMINERING

driftsbetingelser, der eliminerer fugt og 
beskytter mod korrosion og gnavere.

Tætninger til skabe, paneler og 
udstyr

Roxtecs kompakte løsninger fungerer 
som erstatning for traditionelle kabelfor-
skruninger med enklere styring af høj ka-
beltæthed i udstyr, kabinetter og forde-
lerskabe. Der kan spares masser af tid og 
plads, når designere kan planlægge efter 
én udskæring i stedet for mange huller, 
og montørerne kan fokusere på tætning 
af markant færre mulige lækageveje. 
Montørerne sætter også pris på at kunne 
bruge preterminerede kabler og ikke at 
skulle bruge tid på – med risiko for fejl – 
at skære og genmontere stik. Det brede 
udvalg af tætninger giver også mulighed 
for at sikre potentialudligning, jording og 
beskyttelse mod lynnedslag.

Tætninger til rustfri stålrør

Der fi ndes tætningsløsninger fra Roxtec 
til et eller fl ere metalrør, der føres gen-
nem fundamenter eller gulve. Systemets 
vandtætte og brandsikrede løsninger 
skaber omfattende sikkerhed og opret-
holder et trygt miljø.

Fremtidssikret

Roxtec-tætninger kan åbnes, så der er 
fl eksible muligheder for sene designæn-
dringer. Det er også muligt at planlægge 
efter reservekapacitet ved at tilføje eks-
tra tætningsmoduler helt fra starten af. 
Det giver effektiv forberedelse af anlæg-
gets opgraderinger.
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Camfil hilser ISO 16890- 
standarden velkommen
Ren luft er en menneskeret. At trække vejret er essentielt for liv. Det er det allerførste vi gør, når vi bliver 
født. Det er et instinkt, og vi forventer, at luften er ren. Men vi sætter ikke instinktivt spørgsmålstegn ved 
kvaliteten af den luft, vi indånder.

Men i de senere år har forskere og me-
dier regelmæssigt rapporteret om sam-
menhængen mellem menneskers sund-
hed og dårlig luftkvalitet.

Mange nationale og internationale 
organisationer har fokus på problemet. 
Som de sundhedsmæssige og økono-
miske konsekvenser bliver mere synlige, 
bestræber de sig på at udfærdige nye 
standarder og øge kendskabet.

Det er vores ansvar som virksomhed 
i branchen at støtte disse globale initia-
tiver, der gør det muligt for os at trække 
vejret ubekymret. Vores ambition er at 
skabe interesse, informere og øge be-
vidstheden om indendørs og udendørs 
luftforurening.

I december 2016 offentliggjorde Inter-
national Organization for Standardization 
(ISO) en ny standard for luftfiltreringsin-
dustrien. ISO 16890 definerer testpro-
cedurer og klassificering af luftfiltre, der 
anvendes i generelle ventilationssyste-
mer. Den nye standard muliggør global 
harmonisering, fordi den erstatter to ek-
sisterende standarder; ASHRAE 52.2 for 
USA og EN779:2012 for Europa. Begge 
standarder sameksisterer i Asien og Mel-
lemøsten.

ISO 16890-standarden blev valgt med 
100% tilkendegivelse af alle deltagende 
lande i verden og blev offentliggjort i 
midten af december som EN/ISO 16890, 
dvs. en europæisk version. Derefter 
har hvert land haft seks måneder til at 
omskrive den til en national standard, i 
Danmark hedder den DS/EN ISO 16890-
1:2016.

Begge standarder vil gælde sidelø-
bende indtil juni 2018, hvor EN779:2012 
udløber.

Der er vigtige forskelle mellem ISO 
16890 og de eksisterende standarder.
•  I flere henseender er de nye testpro-

cedurer mere krævende end ved de 

eksisterende standarder. Dette vil føre 
til filtre med højere ydeevne, forbedret 
indendørs luftkvalitet (IAQ) og bedre 
beskyttelse af menneskers helbred.

•  Den nye testprocedure er mere lig 
med virkelige betingelser for filterets 
ydeevne.

•  Klassificeringen er relateret til filter-
ydelsen ved tre forskellige størrelser 
af partikelfraktioner: PM1, PM2.5 og 
PM10 samt Coarse (til grovfiltrering).

•  Af de fire filtergrupper i ISO 16890 
(ePM1, ePM2.5, ePM10 og Coarse) 
filtrerer ePM1 meget fine partikler (ud-
stødningsgasser / ultrafine partikler), 
kendt for at være mest skadelige for 
menneskers sundhed. De andre klas-
ser har ubetydelig udskilning af disse 

små partikler. Det er kun ePM1-klassi-
ficerede filtre med en partikeleffekti-
vitet på mindst 50%, der har en filtre-
ringseffekt på disse mindste partikler.

•  Den nuværende standard EN779:2012 
fokuserer på filterets start-effektivitet 
ved 0,4µm. I dag kan et F7 filters ef-
fektivitet ligge fra minimum 35% op til 
ca. 55% i afladt stand!

•  ISO16890 opdeler den gennemsnitlige 
effektivitet i PM-klasserne i grupper 
med 5% intervaller. Eksempelvis bliver 
et F7-filter (EN779:2012 – 54% effekti-
vitet ved 0,4µm) til et ePM1 60% ved 
ISO16890, og et F7-filter (EN779:2012 
– 35% effektivitet ved 0,4µm) bliver til 
et ePM2,5 70% ved ISO16890.

Figur 1. ISO16890: Klassificeringstabel
Filtre i klasse ISO ePM1 55-60% anbefales til bygninger som skoler, hospitaler, kontorbyg-
ninger, lejligheder og boliger (tidligere anbefaling, P-mærket F7 i henhold til EN779:2012).
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Få lys der giver livskvalitet
Du har sikkert mærket, hvordan solskin og lys kan påvirke dit humør. Med de nyeste teknologier og 
belysningsprodukter på markedet kan du få den fornemmelse indenfor hele året rundt. På DNU i Aarhus 
og Psykiatrisk Afdeling i Vejle har de oplevet, hvordan lys kan gøre en forskel.

Lys handler ikke bare om at kunne se. 
Lys har indflydelse på vores døgnrytme 
og dermed for immunforsvar og vel-
være. Det ved de på Psykiatrisk Afdeling 
i Vejle, hvor det kunstige lys har en afgø-
rende betydning for patienterne. 

Lyset kaldes dynamisk døgnrytmelys 
og tilpasser sig automatisk årstid og tids-
punkt på døgnet. Det vil sige, at dagen 
starter med et højt lysniveau og et højt 
indhold af klart, blåt lys, mens det hen 
på dagen bliver mindre blåt og mere af-
dæmpet, blødt og hyggeligt – ligesom 
solens rytme.

Lyset har gjort en stor forskel på af-
delingen. Her er der lavet døgnrytme-
belysning i blandt andet gangarealer, 
fællesområder, vagtstuer og på patien-
ternes værelser og mange andre steder. 
Alle steder med forskellige formål. For 
personalet kan det handle om at holde 
sig friske, mens det for patienterne kan 
handle om at genfinde deres naturlige 
døgnrytme.

– Personale og patienter siger, at det 
nye lys har en god indvirkning – det bi-
drager eksempelvis til at finde ro om af-
tenen, siger Heine Fabricius Rasmussen, 
specialkonsulent for byggeri i Region 
Syddanmark.

Han forklarer, undersøgelser viser, at 
op mod 80 procent af de indlagte pa-
tienter har en døgnrytme, som er for-
styrret. Det betyder, at patienterne kan 
have vendt op og ned på dag og nat, 
have svært ved at falde i søvn, vågner 
for tidligt eller sover midt på dagen. Det 
dynamiske døgnrytmelys skal bidrage til, 
at patienterne i løbet af indlæggelsen fin-
der tilbage til deres naturlige døgnrytme.

– Lyset skal hjælpe dem med at vågne 
om morgenen og blive klar til dagen og 
omvendt hjælpe dem med naturligt at 
falde i søvn om aftenen, siger Heine Fa-
bricius Rasmussen.

De nye bygninger ligger i naturskønne 
omgivelser, og det bærer arkitekturen 
også præg af. Derfor blev der ikke kun 

stillet krav til lysets virkning – men også 
designet.

– Det betød, at vi ikke bare kunne 
vælge et standard amartur. Derfor er det 
meste specialdesignet med runde arma-
turer, så det passer ind i de organiske 
former, som ses flere steder i byggeriet, 
forklarer belysningskonsulent Torben 
Conradsen fra Solar.

Alle belysningsarmaturer på stedet 
styres via DALI, som betyder, at lyset kan 
styres individuelt på de enkelte lokali-
teter. DALI-protokollen er udarbejdet i 
samarbejde med diverse producenter, 
så alle forandringer, udvidelser osv., kan 
ske let og enkelt.

Lys til Danmarks største 
sygehusprojekt

Godt 70 kilometer derfra ligger Det Nye 
Universitetshospital i Aarhus – det stør-
ste sygehusprojekt i Danmark. Her har 
Solar leveret lys til over 100.000 kvadrat-
meter. En stor opgave, som har krævet 
tilpasning og særlige løsninger.

– Vi er ikke afhængige af én enkelt le-
verandør. Derfor kan vi skræddersy og 
sammensætte de produkter og løsnin-
ger, som passer bedst til opgaven, siger 
Torben Conradsen fra Solar.

Han påpeger, at den store erfaring 
også spiller en vigtig rolle.

– Det handler om at kunne tilpasse sig 
hver enkelt opgave. Vi har en solid erfa-
ring – både når det kommer til plejehjem 

Gang i patientområdet på Psykiatrisk Afdeling i Vejle – Rundt DALI armatur med farvet lys 
som kan simulere dagslysets døgnrytme samt mulighed for særlig natbelysning.

FAKTA OM PSYKIATRISK 
AFDELING VEJLE

De 17.000 kvadratmeter er bygget 
sammen med Vejle Sygehus

Solar har leveret cirka 1.900 belys-
ningsarmaturer

Cirka 600 armaturer er med RGBW 
– det vil sige døgnrytmelys
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og sygehusprojekter. Hver sted er der 
specielle behov, som vi skal hjælpe med 
at opfylde med vores tekniske viden.

Logistikken er vigtig

Det enorme projekt i Aarhus handler om 
mere end de rigtige produkter. For med 
op til otte etager ligger der en særlig logi-
stikopgave bag. Det nytter eksempelvis 
ikke noget, at tusindvis af dele bliver le-
veret i samme kasse på stueetagen, når 
noget skal bruges på tredje sal, mens 
noget andet skal bruges i en helt anden 
bygning. Derfor hjælper Solar også med 
forskellige services undervejs i projektet, 
som gør arbejdet lettere og mere effek-
tivt for installatørerne.

– Vi kan pakke de rigtige komponen-
ter og sende det til de rigtige steder på 

de rigtige tidspunkter. Så det, der skal 
bruges på anden sal om fire måneder, 
bliver leveret på anden sal om fire måne-
der. Og det, der skal bruges klokken seks 
om morgenen, bliver leveret om natten, 
så det står klar, forklarer belysningskon-
sulent Torben Conradsen. 

Byggeriet har været i gang i flere år, 
hvilket betyder, at der også sker meget 
inden for teknologi og udvikling. Der-

for skal en god samarbejdspartner også 
være i stand til at ændre i projektet un-
dervejs, mener han.

– Vi følger med i udviklingen og laver 
de nødvendige ændringer undervejs, så 
kunden står med det bedste slutprodukt 
til sidst.

Find din inspiration på 
www.solarlight.dk

Sengestue på Psykiatrisk Afdeling i Vejle – Rundt DALI armatur med farvet lys som kan si-
mulere dagslysets døgnrytme. Samt mulighed for særlig natbelysning.

Gangareal på DNU – Downlights 
med svævende ring og opal af-

skærmning, som skaber et blødt og 
imødekommende miljø.

HVORFOR VÆLGE 
DØGNRYTMELYS?
•  Forskning viser, at lys har stor 

betydning for vores søvn og vores 
tilfredshedsfølelse. Herunder også 
tilfredsheden med vores arbejds-
miljø.

•  Forskning viser også, at lys med høj 
farvetemperatur øger den mentale 
aktivitet hos mennesker og forbed-
rer arbejdsindsatsen, mens varmt 
lys gør os afslappede.

•  Lys hæmmer produktionen af 
søvnhormonet melatonin hos 
mennesker, og derfor er vi mere 
aktive om dagen end om natten.

•  For mennesker, der arbejder om 
natten, er døgnrytmelys en særlig 
gevinst. Lyset kan indstilles, så 
medarbejdere ikke producerer så 
meget søvnhormon og dermed 
bliver trætte eller falder i søvn.

•  I lokaler, hvor der ikke kommer 
naturligt lys ind, kan døgnrytmelys 
have en positiv effekt på arbejdet.
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BELYSNING

Riegens bliver til SG Armaturen 
i ny stærk konstellation
Igennem årtier har Riegens A/S været en markant leverandør af energirigtige belysningsløsninger til de 
danske hospitaler. Det vil Riegens fortsat være – nu under navnet SG Armaturen.

Belysningseksperten Riegens A/S har 
med sine belysningsløsninger sikret en 
række danske hospitaler energibespa-
relser, super korte tilbagebetalingsti-
der samt belysningsløsninger, som er 
nemme at installere og vedligeholde. 
Dette vil virksomheden fortsætte med i 
fremtiden under det nye navn SG Arma-
turen.

I 2015 blev Riegens opkøbt af nor-
ske SG Armaturen. Efter i en årrække at 
havde været ejer af investeringsselska-
bet ’Erhvervsinsvest’, blev Riegens igen 
en familieejet virksomhed.

SG Armaturen er stiftet i 1989 af Sven 
Gunvaldsen – heraf navnet SG – og har 
gennem de sidste 25 år etableret sig, 
som en markant spiller på det norske be-
lysningsmarked indenfor boligbelysning. 
Virksomheden har hjemme i Lillesand i 
det sydlige Norge. Ligesom Riegens, er 
fokus på høj kvalitet, design, innovation 
og energibesparende løsninger.

Målet med sammenlægningen af Rie-
gens og SG Armturen er at gøre det nye 
selskab til en komplet belysningsleveran-
dør på det europæiske marked.

”Som ejer har vi arbejdet tæt sammen 
med Riegens i snart to år, og vi oplever 
at vores veje krydses ofte. Vi komple-
menterer hinanden og tiden er nu inde 
til at slå de to virksomheder sammen til 
en stærk og komplet belysningsleveran-
dør”, siger Eivind Gunvaldsen, hovedak-
tionær og koncernchef i SG Armaturen.

Det nye SG Armaturen vil tilbyde et 
nærmest komplet produktprogram til alt 
fra private boliger til større projekter som 
for eksempel skoler, industri, kontorhuse 
og sygehuse.

Selskabet vil bestå af cirka 300 ansatte 
og med selskaber i Norge, Danmark, 
Sverige, Finland, Tyskland, Belgien, 
Frankrig og England. I Lillesand er et nyt 
hovedsæde med 10.000 m2 lager netop 
blevet indviet.

”SG har en god position i markedet, 
og vi ser at vi kan stå endnu stærkere på 
projektmarkedet med et bredere pro-
duktprogram”, siger administrerende di-
rektør Claus Jarlsgaard Jensen i Riegens.

”Vi vil kunne tilbyde et højt service-
niveau i markedet samt lagerlægning af 
en lang række produkter. Vi vil fortsat 
udvikle de belysningsløsninger, som vi 
er så gode til”, fortæller administrerende 
direktør Claus Jarlsgaard Jensen.

Fabrikken i Odense vil fortsat være en 
fl eksibel leverandør af projektbelysning. 
Videns- og kompetencecenter for hele 
koncernen vil ligeledes være i Odense.

”Udviklingen i LED teknologi har mar-
kant overhalet lysstofrør og er den ab-
solut mest effektive lyskilde i dag. Det 
er ikke ualmindeligt at se besparelser 
på helt op til 70%”, fortæller Peter Ne-
ergaard Andersen, som fortsat vil være 
ansvarlig for hospitalsbelysningsløsnin-
gerne i det nye SG Armaturen.

”Vi glæder os til at komme ud og vise 
de nye belysningsløsninger og møde jer 
på årets FSTA messe i Kolding”, slutter 
Peter Neergaard Andersen.



 En rigtig væg...

Slagfast
Fiberforstærkningen giver fermacell 
en skjult styrke og gør materialet til 
det ideelle valg til vægge i stærkt be-
færdede områder, såsom på skoler 
og på hospitaler.

1

Høj bæreevne
En enkelt skrue i 12,5 mm fermacell 
kan bære op til 30 kg, og en skrue 
med plug kan bære op til 50 kg.

2

Fugtbestandig
Materialet kan modstå konstante 
fugtniveauer på op til 80% relativ 
luftfugtighed.

3

Lydisolerende
fermacell er velegnet til vægge, 
lofter og gulve, hvor der er brug for 
en god lydisolering. 

4

Brandsikker
Alle pladetykkelser er klassificeret 
som K110, A2-s1, d0. Med et-lags 
løsninger og enkel underkonstruk-
tion opnåes nemt EI60 (BS/BD60). 

5

... er slank og har nul huller
Med fermacell kan der bygges smalle vægge, der giver flere kvadratmetre uden at gå 

på kompromis med styrke, lydisolering mm. En fermacell-væg vil holde til alt det, den 

udsættes for under normale brugsbetingelser - det faktum bakkes op af 20 års brud-

garanti. 

FIBERGIPS FAKTA

fermacell Fibergips består af 
80% gips og 20% papirfibre. De 
naturlige råstoffer blandes med 
vand og presses under højt tryk 
til en homogen masse - uden 
tilsætning af bindemidler. 

Resultatet er stærke plader uden 
tilsætningsstoffer, der med et 
enkelt lag giver de samme forde-
le, som traditionelle 2-lags løs-
ninger. 

fermacell Fibergips kan an-
vendes overalt, hvor der ellers 
anvendes almindelig kartongips 
eller træplader.

www.fermacell.dk

Fermacell Scandinavia n Kirkevej 3 n 8751 n Gedved n Denmark
Telefon: +45 39 69 89 07 n Email: info-fermacell.dk@xella.com n www.fermacell.dk
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GIPS

Store besparelser med 
Fermacell fibergips
Fibergipsplader er ikke dyrere end kartongips når der skal opbygges vægge på hospitalerne, og giver ifølge 
Fermacell yderligere besparelser qua en væsentlig hurtigere opsætning – ligesom der kan spares store 
beløb på drift og vedligehold i mange år efterfølgende

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Montage af fibergipsvægge er målt i 
håndværkertimer 40-46 pct. billigere 
end opsætning med kartongips, ifølge 
akkorderingsprislisten fra 3F. Der skal 
således kun opsættes et enkelt lag Fer-
macell, men to lag kartongips på en skil-
levæg med stålregler, oplyser Jens Nord-
dal fra Fermacell.
Der er mange andre parametre, der 
gør fermacell attraktiv. Bl.a. er lydiso-
leringen bedre med Fermacell, der kan 
nøjes med 60 cm afstand mellem de lyd-

overførende stålregler, mens afstanden 
med kartongips er nede på 45 cm. Der-
med sparer man 25-30 pct. stålregler og 
tilsvarende CO2-udledning.

Skruefastheden er også en kæmpe 
fordel, når der skal installeres vvs, el, 
skærme og alt det øvrige vægmonterede 
hospitalsudstyr. Det kan skrues direkte 
i fibergips uden dyre specialplugs eller 
støtteplader bagved. Det giver en billig 
og hurtig montage.

Fibergips er så robust, at Fermacell 
tilbyder 20 års brudgaranti, og man skal 
være hårdhændet for at få væggen til at 
revne eller slå et hul i den, vurderer Jens 
Norddal:

– Jeg ser praktisk talt aldrig reklama-
tioner og udskiftninger på vægge, som 
normalt er et issue på hospitalerne. 
De travle portører behøver derfor ikke 
frygte, at de påkører og beskadiger en 
væg med Fermacell.

Skejby har måtte udskifte kartongips 
pga risiko for skimmel for et millionbe-
løb, da opbygningen blev udført i fug-
tige omgivelser, hvilket meget ofte sker 
når det regner ude på byggepladserne. 
Fermacell har slet ikke samme udfor-
dring.

Pladerne har cellulosefibrene indlejret 
i gipsen og er ydermere primet. Derfor 
er overfladen ikke nær så modtagelig for 
skimmel. Havde man derfor valgt Fer-
macell, havde man ikke haft disse udfor-
dringer på Skejby, påpeger han.

Mere plads med fibergips

– Private virksomheder har set fordelen 
ved smalle konstruktioner i fibergips, 
brudgaranti og mindre vedligehold. Vi 
leverer til hotelkæden CabInns hotel-
kompleks i Ørestaden med 550 værelser 
og på Kalvebod Brygge med 1200 værel-
ser, der bliver Nordeuropas største hotel.
CabInn i Århus, Vejle og København 
har brugt Fermacell og sparet så meget 
plads, at de kan indrette to værelser eks-
tra på hver etage. De nye sygehusbyg-
gerier kan på samme måde sikre sig eks-
tra rum til patienter inden for de afstukne 
rammer, siger han.

Men hospitalerne har ikke helt fået øje 
på fibergipsens fordele bortset fra Her-
lev, Køge og Sydvestjysk Hospital. Jens 
Norddal tror det skyldes traditioner og 
lidt konservatisme ude på tegnestuerne.

– Måske bliver indkøberne forskræk-
kede, når de ser at fibergipsplader koster 
det dobbelte af kartongips pr. kvadrat-
meter og fravælger dem uden tanke for, 

Hjørring Rådhus
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GIPS

at der skal to lag kartongips til en væg og kun et 
enkelt lag Fermacell fi bergips.

Der er udelukkende gode argumenter for at 
bruge fi bergips. Regionerne burde forlange mere 
holdbare vægge i hospitalerne. Med slagfaste 
vægge giver det en besparelse på drift og vedlige-
hold, der er væsentlig i regionernes budgetter.

Vi oplever en kraftigt stigende interesse fra alle 
andre byggerier som skoler, institutioner, hoteller, 
virksomheder etc., siger han. Fermacell stadfæster 
holdbarheden ved at yde 20 års brudgaranti.

Et miljøvenligt produkt

Fermacell består af cellulosefi bre udelukkende fra 
genbrugspapir, der er støbt ind i et lag gips, hvoraf 
halvdelen består af recirkuleret gips. Pladerne 
presses under 6000 tons tryk, hvilket giver en ro-
bust og homogen plade, der leveres i handy stør-
relser på 90 gange 120 cm og vejer 15 kg.
Dette giver en ergonomisk korrekt byggeplade 
til gavn for håndværkerne i hele byggeperioden.

Fermacell producerer også gulve, lofter, facade-
beklædning i håndterbare dimensioner, understre-
ger Jens Norddal.

– Efter vort sidste interview i HDA havde jeg på 
min LinkedIn-profi l mange beskeder fra potentielle 
kunder, der ønskede at vide mere om fordelene 
ved fi bergips, som vi har leveret til fl ere hospitaler. 
Jeg er overbevist om at hospitalerne nok skal blive 
mere interesserede.

Mit bedste bud er, at Fermacell fi bergipsplader 
kan billiggøre byggeriet med 20 pct., men den helt 
store økonomiske gevinst kommer senere med 
store besparelser på den efterfølgende drift og 
vedligehold, siger Jens Norddal.

Salgsdirektør Jens Norddal
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KOMMUNIKATION

Er enestuer kun godt nyt 
for hospitalerne?

I mange år har det været kutyme, at der lå mindst to, gerne flere patienter på en sengestue. Sådan er det 
ikke længere. Alle nye supersygehuse og nyt hospitalsbyggeri indrettes med enestuer. Der er mange 
fordele ved at give hver patient sin egen stue, men der er også en skyggeside: Patientisolation. Patienter på 
enestuer er under mindre opsyn, og det stiller andre krav til personalet.

AF JOURNALIST HANNE HYLDBORG

Der er flere årsager til, at enestuer vin-
der frem på de nye supersygehuse og i 
det nye hospitalsbyggeri. Det sker både 
af patienthensyn, og fordi det giver me-
ning i det sundhedsøkonomiske regn-
skab. Risikoen for infektionsspredning 
og fejlmedicinering er således lavere, når 
der kun ligger en patient på stuen. Der 
er også mere ro, så patienterne sover 
bedre, hvilket kan medvirke til kortere 
indlæggelsesforløb. Samtidig kan der 
foretages flere behandlinger på selve 
stuen, så behovet for særlige undersø-
gelsesrum nedbringes.

Alt i alt er der rigtig mange fordele ved 
enestuer for både patienter, personale 
og hospitaler. Men der følger også en 
række problemstillinger med i kølvandet 
på den nye udvikling.

Mindre opsyn

– Det uformelle, vågne øje fra personale, 
medpatienter og deres pårørende for-
svinder, når patienten ligger alene på sin 
stue. Der er ingen, der lige hjælper med 

at hente et glas saft, eller bremser den 
ny opererede der er på vej ud af sengen. 
Der er heller ingen, der undrer sig, hvis 
Hr. Hansen ikke er kommet tilbage fra 
toilettet efter et kvarter, eller begynder 
at hive efter vejret under middagsluren, 
forklarer Jesper Mathiesen, Nordic Port-
folio Manager i Ascom.

– Patienter på enestuer er alene og un-
der mindre opsyn. Det er et faktum, og 
man taler da også allerede om begrebet 
”den isolerede patient”. Det er en ny og 
stor udfordring, hospitalerne står med, 
som reelt udgør en trussel mod patient-
sikkerheden, siger han.

Flere skridt

Den nye indretning stiller andre krav til 
plejepersonalet. Ud over at overvåge 
flere individuelle sengestuer skal syge-
plejerskerne også dække større afstande, 
når patienterne spredes over flere stuer. 

– En øget bemanding kunne løse pro-
blemet, men der er ingen udsigt til flere 
hænder på hospitalerne. Selv hvis der 
blev frigivet tid fra andre opgaver, får 
plejepersonalet svært ved at overvåge 
det store antal enestuer. Det kræver sim-

pelthen nogle flere teknologiske hjælpe-
midler, siger Jesper Mathiesen og peger 
på muligheden for at inddrage flere typer 
patientkald, end hospitalerne traditionelt 
har været vant til.

Patientinitierede kald kan ikke 
stå alene

Ifølge Jesper Mathiesen er der tre måder 
at initiere patientkald på: Patientinitie-
rede kald, datainitierede kald og adfærd-
sinitierede kald. I dag anvendes ofte kun 
patientinitierede kald som fx traditionelt 
patientkald på hospitalerne, og det un-
derstøtter hverken personalet eller pa-
tienterne på enestuerne godt nok.

– Patientkald med tale kan være en 
god løsning, som både giver en ople-
velse af umiddelbar kontakt for patien-
terne og aflaster personalet. Denne type 
patientkald blev tidligere fravalgt på fler-
sengsstuerne af hensyn til patienternes 
privatsfære, men det fungerer fint på 
enestuer, siger Jesper Mathiesen, som 
dog fraråder, at løsningen står alene, 
da den ikke sikrer ene-patienterne godt 
nok.
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KOMMUNIKATION

Kald fra medicinsk udstyr og 
overvågningssensorer

– Det er jo ikke de kald, patienterne selv 
aktiverer, der er udfordringen, men alt 
det de ikke initierer. Der er mange po-
tentielle risikosituationer, når man ligger 
alene på en sengestue. Derfor er det 
nødvendigt også at inddrage dataini-
tierede kald og adfærdsinitierede kald, 
som kommer fra sensorbaseret overvåg-
ningsudstyr.

Datainitierede kald kan være fra me-
dicinsk måleudstyr, som automatisk 
sender en alarm til personalets håndsæt, 
hvis patientens tilstand ændrer sig. Det 
gør nogle hospitaler allerede brug af, 
men der er meget store muligheder for 
at udbrede dette, og også udbygge det 
med nye typer udstyr som fx kamera og 
scannere ved sengen, der overvåger pa-
tientens åndedræt.

Gode erfaringer fra plejesektoren

Adfærdsinitierede kald er alarmer, som 
automatisk sendes til personalets hånd-

sæt, når der er ændringer til en patients 
foruddefinerede adfærdsmønstre. Her 
kan hospitalerne med fordel kigge på æl-
dresektoren, hvor man har stor erfaring 
med at bruge sensorbaseret adfærds-
teknologi, som afgiver en alarm, hvis 
beboeren stiger ud af sengen, våd-seng 
alarmer, bevægelsessensorer på bade-
værelset og ved udgangsdøren mv.

– Det er velafprøvede løsninger, som 
også har en vigtig funktion i forhold til at 
beskytte patienter på hospitalerne, især 
dem der ikke kan klare sig selv, som fx ny 
opererede. De har brug for ekstra vågne 
øjne, og her er automatiseret distribution 
af medicinske alarmer og adfærdsdata 
en stor hjælp for personalet. De kan ikke 
sidde ved sengekanten hele tiden, men 
ved hjælp af sensorudstyr kan patientens 
tilstand kommunikeres når og hvor som 
helst, siger Jesper Mathiesen.

Godt beslutningsgrundlag

– I en travl hverdag med kun de mest 
nødvendige ressourcer til stede skal der 
konstant prioriteres, og dette tydelig-

gøres yderligere, når patienterne ligger 
på enestuer og kun har en træksnor el-
ler knap som kontakt til omverdenen – 
især hvis patientkaldløsningen er simpel 
og uden mulighed for at differentiere 
kaldet. Det giver endnu mere pres på 
personalet. Hvem skal først tilses, når 
to patienter kalder? Hvad er vigtigst – 
den igangværende patientopgave eller 
det nye patientkald? Jo flere værdier og 
informationer personalet har adgang til, 
desto bedre rustet er de til at træffe kva-
lificerede valg.

I princippet er det muligt at detektere 
alt, men det mener Jesper Mathiesen 
hverken er i patienternes eller persona-
lets interesse.

– Overvågningen må altid afhænge 
af patientens profil. Det store udbytte 
kommer, når man kombinerer de tekno-
logiske muligheder og udnytter dem i 
forhold til den enkelte patient, siger han. 
Han anbefaler derfor, at overvågnings-
udstyret ikke pr. automatik er tilsluttet på 
alle sengestuer, men er let tilgængeligt, 
så personalet nemt kan tilslutte det, hvis 
det vurderes nødvendigt.
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LOGISTIK

Handy Transportvogne 
skaber høj effektivitet
Der er i høj grad god økonomi, effektivisering og bedre arbejdsmiljø og ergonomi i kundetilpassede 
logistikløsninger. Virksomheden leverer både standard og individuelle, skræddersyede løsninger til 
opmagasinering og transport der dækker alle hospitalernes behov

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN. 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Når hospitalerne møder et stigende po-
litisk krav om at behandle flere patienter 
for de samme penge samtidigt med, at 
medarbejderne skal forblive længere på 
jobbet, så stiger behovet for effektiv og 
ergonomisk transport og håndtering.

Handy Transportvogne A/S i Kolding 
er en innovativ metalvirksomhed der har 
specialiseret sig i at udvikle specialde-
signede løsninger som forbedrer den in-
terne logistik, skaber højere effektivitet, 
reducerer nedslidning af personalet og 
sikrer økonomiske besparelser.

Gevinsten er ofte så stor, at udgiften til 
en individuel, skræddersyet løsning hur-
tigt tjener sig ind, fastslår direktør Henrik 
Sig, indehaver af Handy Transportvogne 
der oplever en kraftig vækst i interessen 
fra landets hospitaler.

Den interne transport er et indlysende 
sted at effektivisere, fastslår Henrik Sig, 
der i 2004 købte virksomheden og har 
gearet kraftigt op for aktiviteter og in-
novation. Han satser mere målrettet på 
at levere specialdesignede løsninger til 
hospitalerne. 

Handy Transportvogne tilbyder stort 
set alt i specialdesignet, rullende ma-
teriel, men er også leveringsdygtig i en 
bred vifte af stationære løsninger gerne 
udført i rustfrit stål til opmagasinering el-
ler udstyr og indretning af køkkener og 
laboratorier m.m.

Unik rullende løsning

Et eksempel på den store betydning af 
specialdesigns er udvikling af en unik 
transportløsning til Sygehus Sønderjyl-
land, der både skåner personalet mod 

dårlige arbejdsstillinger og letter indsam-
ling af køkkenservice.

Henrik Sig vurderer, at en transport-
løsning udviklet til Dansk Retursystem 
til håndtering af flasker også er oplagt 
til hospitalerne. Det består af en række 
sammenkoblede vognbure med styring 
på alle fire hjul, der giver en unik manøv-
redygtighed og drives frem af en special-
trækker ”Handy One”.

Vogntoget kan manøvre i snævre, kro-
gede passager og foretage 90 graders 
sving ved døråbninger uden at støde ind 
i vægge eller karme. Vognbundene løfter 
sig automatisk i takt med at de tømmes 
og sænkes, når vognene fyldes, så per-
sonalet undgår de dybe, belastende løft.

Designet har forbedret arbejdsmil-
jøet og effektiviteten. Beregningerne fra 
Dansk Retursystem viser, at virksomhe-
den alene i kraft af denne specialdesig-
nede løsning har sparet to årsværk uden 
at personalet skal løbe hurtigere.

– Vi er specialister i individuelle løs-
ninger der tilgodeser helt specifikke be-
hov. Vi kan sagtens levere produkter fra 

et katalog, men der er absolut størst inte-
resse for de kundetilpassede løsninger, 
der tilfører kunderne merværdi, fastslår 
han.

Prototyper til praktiske tests

Henrik Sig lægger vægt på at løsnin-
gerne udvikles i et tæt samarbejde med 
kunderne. På den måde løses behovene 
på det enkelte hospital optimalt og det 
enkelte hospital vil opleve at det får det 
største udbytte af virksomhedens eks-
pertise.

– Vi udvikler transportløsninger med 
rullende materiel, der giver en effektiv 
logistik. Det kan omfatte utroligt meget, 
da hospitaler benytter vogne alle vegne 
til intern transport. Vi udvikler løsninger 
til stort set alt, der kan sættes hjul under.

Rullende materiel kan være alt fra en 
sygeplejerske der skal fra A til B på et 
løbehjul, med modulborde. Mange ho-
spitaler har et udvalg, der arbejder med 
logistik, så vi går meget gerne i dialog for 
at løse deres logistiske problemer.
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Optimal udsugning under operationen
Medical Scandinavia, Wexøe A/S, har i samarbejde med 

Aarhus Universitetshospital  udviklet en styreboks til 
diatermisug. Systemet er udviklet for at sikre en optimal 

og effektiv udsugning under operationen.

Yderligere information:

www.wexoe.dkwww.mscan.dk

Medical Scandinavia_Wexøe_180x128,5.indd   1 18/09/2017   13.17
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I stedet for at købe fl ere hundrede 
vogne fra et katalog, kan vi udvikle en 
prototype der opfylder alle kundens be-
hov som de kan få mulighed for at teste 
i praksis, så de kan konstatere, om den 
fungerer som forventet eller skal modifi -
ceres yderligere.

Løsningerne bliver stadigt mere moto-
riserede for at sikre høj ergonomi og ef-
fektivisering. Vi har udviklet en løsning, 
hvor man kører ”Skabsvogn” op på et 
motoriseret ”fejeblad” og kan transpor-
tere den videre.

Hospitalerne får glæde af den erfaring 
vi har høstet fra maskinfabrikker, træin-
dustrier, plaststøberier og ikke mindst 
medicinal- og levnedsmiddelindustrien. 
Mange af disse løsninger kan med min-
dre ændringer også fungere optimalt i et 
hospitalsmiljø, siger Henrik sig.

Robotstyret transporter

Handy Transportvognes leverancer af 
udstyr til hospitalerne omfatter som 
omtalt også stationære løsninger til op-
bevaring af instrumenter, hjælpestoffer, 

mad såsom modulborde, skabe, reoler, 
køkkenudstyr, hæve sænkeborde til la-
boratorier, udstyr til sterilcentraler m.m. 
Virksomheden har også en stor aktivitet 
med at dække udskiftning af materiel der 
er slidt op.

Innovationen hos Handy Transport-
vogne går klart i retning af at forbedre 
ergonomien ved en højere grad af mo-
torisering og automation af det rullende 
materiel. Et af de nyeste skud på stam-
men er en optimering af mobile hospi-
talsrobotter, som fabrikken udbygger ud 
fra hospitalernes individuelle behov.

En nyskabelse er en selvkørende MIR-
hospitalsrobot monteret med en overdel, 
så den kan samle journaler, blodprøver, 
transportere forbrugsstoffer og udstyr 
m.m. Der er tale om en robot af samme 
type som kører på Herlev Hospital. 

Virksomheden satser på at blive en 
foretrukken leverandør af kundetilpas-
sede løsninger til intern logistik og Hen-
rik Sig forventer stærk fremtidig vækst:

– Vi ønsker hospitalerne bruger os, så 
vi er midt i et fremstød, så de får større 
fokus på de mange oplagte muligheder 

der ligger i specialdesignede løsninger, 
der kan optimere den interne logistik.
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Organisationsudvikling, 
forskning og øget kundeværdi
Som et vigtigt led i JRV’s positive udviklingsproces sættes der ekstra fokus på revurdering af vores 
afdelinger. Dette skal skabe merværdi og styrke os på den lange bane. 

AF JOSEFINE KRISTINE LEONHARDT,

SALGS- OG MARKETINGASSISTENT HOS JRV A/S

I år 2018 kan JRV fejre 50 års jubilæum, 
en epoke der skal fejres med at øge fo-
kus på vores nuværende ventilationsaf-
deling. For at tilsikre JRV’s progressive 
fremdrift, har vi i den seneste tid lagt 
ekstra stor vægt på den strategiske op-
bygning af vores organisation. Dette in-
debærer blandt andet, at vi har besluttet 
at puste nyt liv i vores ventilationsafde-
ling, der skal varetage og styrke os på 
området. Når projektet til oktober sæt-
tes i søen, er det med en nyansat venti-
lationsleder bag roret. I fællesskab med 
medarbejderne i ventilationsafdelingen 
skal han sætte vind i sejlene, løfte og vi-
dereføre arbejdsopgaver inden for både 

montage, service- og valideringsefter-
syn, rådgivning og ventilationsentrepri-
ser. Vi tror på, at denne beslutning kan 
give JRV nogle nye inputs udefra, som 
fremadrettet kan skabe merværdi for 
rådgivning og service af vores kunder, 
siger Salgs- og Produktionschef i JRV, 
Daniel Rasmussen.

OP Vent2 på programmet

Den nye ventilationsafdeling skal des-
uden have en central rolle i at håndtere 
og imødekomme kravene fra hospitals-
området. Hospitalerne har allerede et 
solidt kendskab til fl ere af vores produk-
ter såsom punktsug, slangeovertræk, 
sugeskærme og kildefi ltre, og vi ønsker 
at fastholde den relation, fortæller Daniel 
Rasmussen. Ud fra et historisk perspek-

tiv leverede vi desuden frem til år 2010 
et solidt antal af LAF-anlæg til operati-
onsstuer, fordelt på både private og of-
fentlige hospitaler. Sundhedsstyrelsen 
har dog sat en midlertidig kæp i hjulet, da 
de mener, at LAF-anlæg ikke er en mere 
fordelagtig løsning end et TAF-anlæg. 
Dog bevidste projektet, OP Vent – Ener-
gieffektiv ventilation på operationsstuer 
(Nr. 345-019), der blev gennemført ved 
hjælp af fl ere operationsforsøg fra år 
2013-2015, det stik modsatte. Her blev 
JRV’s LAF-system tilfældigt udvalgt som 
participant. Undersøgelserne viste ty-
deligt, at LAF kan spare hospitaler for 
energi, samtidig med at der opretholdes 
høj hygiejne og renere luftkvalitet, der 
sikrer og effektiviserer operationerne. 
Dette betyder reducerede driftsomkost-
ninger samt mindre risiko for genindlæg-
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gelser og omoperationer, der medvirker 
til nedsættelse af de samfundsøkono-
miske omkostninger. OP Vent projektet 
endte ikke blot med at berige med ny 
brugbare viden til videre forskning, men 
også med en fornem nominering til EL-
FORSK Prisen 2016. Med disse forelø-
bige resultater er det med stor glæde, 
at dette års FSTA konference har taget 
det næste skridt ved at tage OP Vent ind 
som en del af dagsordenen, siger Daniel 
Rasmussen. Overlæge Søren Overga-
ard fra Odense Universitetshospital og 
Servicechef Poul Ertzinger fra Sygehuse 

Sønderjylland opererer som konferen-
cens bærende kræfter, når det handler 
om den yderligere forskning i OP Vent. 
Under deres torsdagsforedrag præsen-
teres OP Vent2, som skal grave os endnu 
længere ned i forskningen om LAF og 
TAF. Her er der igen tale om en række 
operationsforsøg, hvor der stadig måles 
energiforbrug, partikler osv. En af de helt 
store forskelle beror i, at operationerne 
til OP Vent2 skal foretages med perso-
ner, hvor man tidligere har haft dukker 
som patienter på operationsbordet. Li-
gesom den første OP Vent rapport er 

vi fortsat en del af denne efterfølgende 
forskning, som vi håber kan åbne øjnene 
og gøre vigtigheden af et LAF-system 
på OP-stuer endnu tydeligere. I JRV er 
vi stolte over at repræsentere og være 
med til at fremme dansk forskning og 
ikke mindst dansk produktion. Jeg glæ-
der mig på egne, JRV’s, hospitalernes 
og ikke mindst samfundets vegne, at vi 
nu igen ser et stærkt initiativ til at få slået 
LAF fast i folks bevidsthed, fortæller Da-
niel Rasmussen.

Højt vidensniveau er JRV’s force

Som deltager i OP Vent projektet bidra-
ger JRV med sin dybe indsigt og erfaring 
i LAF-systemet samt dens funktion som 
en kilde til renere luft på stuerne. Der-
til følger også nogle af vores innovative 
løsninger, hvori vi ser nogle væsentlige 
konkurrencemæssige fordele. Her hen-
tyder vi blandt andet til vores egen tek-
nikbro, der giver mere frirum for læger 
og sygeplejersker under operationer, 
da alt nødvendigt udstyr kan placeres 
på broen. Når vi monterer LAF med en 
teknikbro, åbnes muligheden for at mon-
tere gas, ilt, det ønskede antal stik samt 
hæve-/sænkefunktion, der skaber bedre 
ergonomi for personalet. Hele broen er 
desuden udformet sådan, at der kan ar-
bejdes fra alle sider, og lejet kan vendes 
og drejes efter ønske. Til systemet er det 
naturligvis også muligt at få integreret 
vores OP3000 system, der allerede fi n-
des som selvstændige enheder fl ere ste-
der i landet, siger Daniel Rasmussen. Jeg 
glæder mig til at høre foredraget og del-
tage i den efterfølgende debat ved årets 
konference. Forhåbentlig kan vi på den 
måde udveksle faglig viden og inspirerer 
hinanden til bedre løsninger for hospita-
lerne, slutter Daniel Rasmussen.
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Hygiejnevenlige vs. 
energirigtige radiatorer 
– Er det et dilemma?

Effektivitet, gode patientforløb, reduktion af smittefare, optimering af processer, energieffektivitet, pæn 
arkitektur, sikring af optimale hygiejne… Der er mange faktorer der spiller ind i renoveringsarbejdet eller 
ved nybyggeri af et sygehus. I sidste ende handler det om mennesker, og det er derfor ikke optimalt at 
skulle indgå kompromiser for at få enderne til at mødes. Heldigvis er produkter, der er udviklet specielt til 
de følsomme miljøer på sygehuse, ved at være standard.

På den netop afholdte nordiske hygiejne-
konference i Trondhjem var der stor fokus 
på selve den bygge- og indretningsmæs-
sige side af det infektionspræventive ar-
bejde. Nogle af hovedpunkterner under 
den tre dage lange konference var:
–  større involvering af hygiejne- og ren-

gøringspersonale i selve byggeproces-
sen

–  fokus på ukomplicerede løsninger, der 
kan forbedre hygiejnen

–  forebyggelse af infektioner i stedet for 
brandslukning

–  miljøet og arkitekturen spiller en væ-
sentlig rolle

De ovennævnte punkter tilføjet et ge-
nerelt krav om energieffektivitet danner 
sammen baggrunden for udvikling af 
en række nye løsninger og produkter, 
der skal være med til at skabe optimale 
rammer for patienter, personale og pårø-

rende på fremtidens sygehuse. Hudevad 
har siden 2011 arbejdet intenst med at 
udvikle en serie af radiatorer, der kan 
leve op til de hygiejnekrav, der stilles til 
et godt sygehusbyggeri.

Rengøringsintensive radiatorer 
gemmer på bakterier

Udfordringen har indtil nu været det 
grundlæggende design og funktions-
princip i en radiator. Groft sagt og meget 
forenklet er en radiator to stykker plade, 
som svejses sammen og fyldes med 
varmt vand. Luften i mellemrummet mel-
lem de to plader varmes op og stiger til 
vejrs, hvorefter ny luft trækkes ind i bun-
den (konvektion).

For at øge varmeafgivelsen udstyres 
mange radiatorer med bølgede kon-
vektorplader, der får luften til at hvirvle 
rundt. Resultatet er en meget behage-
lig og effektiv, men absolut ikke særlig 
rengøringsvenlig eller hygiejnisk varme-
kilde. Problemet er aflejringen af støv 
og bakterier mellem konvektorpladerne. 
Det er vanskeligt at rengøre denne form 
for radiatorer effektivt, og da visse bak-
terier kan overleve i op til 24 måneder 
uden næring på overflader, er det essen-
tielt, at rengøringen omfatter både front, 
bagside og mellemrum, hvilket er særde-
les tidskrævende.

Den vigtige rumtemperatur og 
akkumuleret energi

Det har derfor været naturligt at søge 
efter andre varmekilder som for eksem-

pel lofts- eller gulvvarme. Ulempen med 
gulvvarme er den træge temperaturre-
gulering som følge af den store beton-
masse, der skal opvarmes eller nedkø-
les, når rumtemperaturen ændres. Det 
betyder, at en stor mængde akkumuleret 
energi afgives som varmetab, hvilket tæl-
ler negativt i energiregnskabet. Desuden 
fjernes en del af varmekomforten i yder-
perioderne, hvor brugerne vil føle tem-
peraturen som for varm eller for kold. 
En radiator med et lavt vandindhold er 
den optimale løsning, da en temperatur-
regulering sker på minutter og med et 
minimum af akkumuleret energi, hvor-
for rumtemperaturen kan holdes stort 
set konstant hele døgnet. På et sygehus 
med mange radiatorer kan der være en 
betydelig besparelse at hente på energi-
kontoen ved at anvende radiatorer med 
lavt vandindhold.

Loftsstrålevarme kan være et udmær-
ket alternativ energimæssigt, men pro-
blemet er, at den afgivne varme rammer 

Radiator med konvektor)

Hudevad Mundum radiator på Rigshospita-
let – forseglet mod væggen
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hovedet og ikke krop og fødder, hvilket kan give ube-
hag og manglende opfattelse af komfort.

Kan man både blæse og have mel i 
munden?

Igennem fl ere år har det været accepteret at placere 
en plan frontplade på radiatoren eller udstyre den 
med kompaktudstyr og kalde den for ”hygiejnemo-
del”. Man kan da også argumentere for, at denne 
type radiator er lidt mere hygiejnisk end helt konven-
tionelle radiatorer. Hudevad har dog i fl ere år arbejdet 
intensivt med at omsætte retningslinjerne for godt sy-
gehusbyggeri, hygiejne- og arkitekturkrav samt ener-
gioptimering til et radiatorprogram, der gør op med 
disse ”lige ved og næsten” løsninger. I samarbejde 
med arkitekter, Ph.d. i molekylær biologi Pia Kiil Niel-
sen, samt via praksisforsøg på Kolding Sygehus og 
Århus Universitetshospital, er rengøringsvenlighed, 
rengøringspraksis, bakterievækst og infektionsrater 
blevet testet og analyseret og forskellige radiatorers 
design optimeret. Resultatet er en yderst hygiejnisk 
radiatorserie med lavt vandindhold tilpasset alle typer 
af rum, varmeydelser og rengøringskrav på sygehuse, 
plejehjem og andre infektionsfølsomme indretninger.

Karakteristisk for alle radiatorerne i hygiejneserien 
er – udover den plane front – at antallet af overfl ader 
er forsøgt minimeret eller gjort komplet tilgængelige 
for rengøring. Derudover er hulrum og mellemrum 
for to af radiatorernes vedkommende enten fjernet 
helt ved at indbygge radiatoren i andre byggekom-
ponenter eller ved at forsegle den fuldstændigt mod 
væggen.

På to andre radiatorer i programmet er tilgangen til 
bagside og mellemrum gjort mulig ved at radiatoren 
vippes eller svinges ud fra væggen, så alle fl ader hur-
tigt og effektivt kan rengøres.

De nye radiatorer er allerede leveret eller foreskre-
vet til fl ere danske sygehusprojekter.

Principskitse: Forskellen i reaktionstid på gulvvarme og radiatorvarme

Hudevad P5 Swing på CPSC – Landbohøjskolen
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Servicen er det afgørende
Den italienske virksomhed Steelco S.p.A. har stor succes i Danmark, og for at kunne supportere de 
danske og andre nordiske kunder lokalt etablerede koncernen sidste år et dansk selskab. Steelco Denmark 
A/S leverer i øjeblikket desinfektionsudstyr og dampproduktion flere steder i Danmark. Den danske 
salgsdirektør tilskriver succesen selskabets fokus på og viden om service. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

Steelco Denmark A/S leverer, servicerer  
og validerer vaske-, desinfektions- og 
steriliseringsudstyr fra virksomhedens 
italienske moderselskab Steelco S.p.A. 
på både det danske marked og dele af 
det skandinaviske. Selskabet er netop 
nu i gang med leverancerne af desin-
fektionsudstyr til Region Hovedstadens 

kommende sterilcentraler på Rigshospi-
talet og Herlev Hospital. Men det er ikke 
det avancerede udstyr, firmaets salgsdi-
rektør fremhæver, når man spørger om, 
hvad der er Steelco Denmark A/S’ sær-
kende.

– Vores udstyr til sterilisation og des-
infektion er velkendt på det danske 
marked. Steelco har nu så stor en mar-
kedsandel, at vi har etableret det danske 
datterselskab for at kunne fastholde og 
udbygge vores service og komme tæt-

tere på vores kunder. Så selv om vi er 
nyetablerede som dansk selskab, så træk-
ker vi på en lang erfaring med at servicere 
kunder inden for vask, desinfektion og 
sterilisering, påpeger salgsdirektør Kas-
per Carlsen fra Steelco Denmark A/S.

Et andet eksempel, der kræver stor vi-
den, er installationen af otte store damp-
generatorer på Københavns Universitet. 
Dampen produceres tæt på autokla-
verne, så man ikke behøver at anvende 
husets centrale dampforsyning.

Desinfektionsudstyr fra Steelco er ankommet til Rigshospitalets nye sterilcentral og er klar til at blive installeret. 
(Foto: Steelco Denmark A/S)
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DLW Flooring leverer fortsat millioner 
af m2 linoleum hvert år til hospitaler over 
hele verden. I Danmark er vi naturligvis 
med som leverandør af linoleums- og 
vinylgulve på de nye hospitalsbyggerier 
f.eks:
• Rigshospitalet Nordfløjen
• Nyt Herlev
• Nyt Hvidovre
• Glostrup Hovedpine Center
• DNU Skejby
• Esbjerg
• Horsens

DLW Flooring stærke fordele
•  Den første producent af linoleum, som 

er blevet certificeret Svanemærkning 
efter de nye skærpede licenskrav.

•  130 års erfaring med produktion af 
linoleum og fast leverandør til hospitaler 
gennem årtier

•  Naturprodukt som er godt for 
indeklimaet, antibakterielt og ekstremt 
slidstærkt

•  Det mest gennemtestede produkt til 
hospitalsgulve

•  120 farver og mønstre – også med 
træ-prægning for at opnå healing 
feeling

Flot og inspirerende ny hjemmeside på dansk
DLW Flooring har netop introduceret deres nye 
danske hjemmeside www.dlwflooring.dk

Linoleum
stadig et hit på hospitaler

DLW Flooring_1737_180x128,5.indd   1 13/09/2017   09.30
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Italiensk producent – nordisk 
knowhow 

– Det er helt afgørende for os, at medar-
bejderne er trænet i at servicere alt det 
udstyr, vi leverer. Vi skal både kunne 
rykke hurtigt ud, hvis noget akut opstår, 
og kunne varetage den løbende vedlige-
holdelse og ikke mindst revalidering af 
udstyret. Men vi hjælper også vores kun-
der med at opbygge en lokal support- og 
servicefunktion, hvor vi uddanner kun-
dernes medarbejderne i vores udstyr, 
siger Kasper Carlsen.

Både processen med at desinficere 
og sterilisere instrumenter og det udstyr, 
der bruges til processen, er underlagt 
strenge hygiejnekrav. Derfor er service 
og revalidering af desinfektionsudstyr 
m.v. så afgørende.

– Steelco S.p.A. leverer alt fra enkelt-
stående udstyr som instrument- og skop-
vaskere, vognvaskeanlæg, autoklaver 
m.m. til komplet indretning af sterilcen-
traler til en lang række hospitaler over 
hele Europa. Vi trækker på erfaringerne 
med at opbygge og indrette sterilcentra-
ler, og vi arbejder som et eksempel sam-

men med arkitekterne for at optimere 
kapaciteten af en dansk sterilcentral. 
 Steelco har en kombineret vaskedesin-
fektor med separat kammer til tørring og 
kan på den måde fordoble kapaciteten 
på den samme bredde i lokalet, fortæller 
Kasper Carlsen.

Indgående kendskab til 
farmaceutisk industri

Han understreger, at det er afgørende, 
at det danske team har den erfaring og 
de kompetencer, som kræves for kunne 
samarbejde med de fagpersoner, som 
designer de danske sygehuse. 

– Arbejdet med de to sterilcentraler 
i Region Hovedstaden og andre store 
projekter giver os endnu mere erfaring, 
så vores team sammen med vores ita-
lienske producent kan sikre de danske 
kunder den bedste projektafvikling og 
efterfølgende en effektiv og problemfri 
desinfektions- og steriliseringsproces, 
siger salgsdirektøren. 

Steelco har ud over specialviden om 
desinfektion og sterilisation også fokus 
på den farmaceutiske industri. Eksem-

Kasper Carlsen

pelvis har Steelco Denmark A/S dyb 
erfaring og kendskab til GAMP projekt-
håndtering samt regulativer inden for alt 
fra GMP til 21CFR part 11 datahåndte-
ring.
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Et godt afløbssystem 
bidrager til en god 
hygiejne
Hygiejne er som bekendt en væsentlig 
del af arbejdet med patientsikkerhed, 
da spredning af smitte udgør en risiko 
for patienternes helbred, for længere 
indlæggelse og for personalet. Når man 
bygger nyt eller renoverer er der derfor 
fokus på mulighederne for at forbedre 
hygiejnen og undgå smittefare.

Blandt andet er det vigtigt, at gulve 
og andre flader er tilgængelige og lette 
at gøre rene, og at affald og spildevand 
håndteres betryggende.

Dette stiller store krav til afløbssyste-
mets holdbarhed og anvendelighed. 
Derfor har mange af landets førende 
hospitaler, heriblandt Århus Universi-
tetshospital Skejby, Odense Universi-
tetshospital, Herlev Hospital, Sygehus 
Sønderjylland og Aalborg Sygehus valgt 
BLÜCHER afløbssystem i rustfrit stål. 
BLÜCHER afløbssystem omfatter gulv-
afløb til let og svær belastning, afløbs-
render samt afløbsrør og fittings, så alle 
afløbsopgaver kan løses.

Rustfrit stål har en hel glat overflade, 
som sikrer maksimalt flow og forhindrer 
bakterievækst. Det er tilmed et korrosi-
onsbestandigt og rengøringsvenligt ma-
teriale med en levetid på op til 50 år, tåler 
høje temperaturer og er ikke brændbart. 

Tilmed er rustfrit stål 100% genanvende-
ligt. Rustfrit stål er dermed et oplagt valg 
til afløbssystemet, både fra et økonomisk 
synspunkt set over byggeriets samle-
delevetid og miljømæssigt.

BLÜCHER afløb til vinylgulve anven-
des ofte på sengestuer, i baderum m.m. 
og fås både som traditionelle runde af-
løb og som elegante baderumsrender. 
Begge dele uden høje kanter og egnet til 
kørestolsbrugere.

Indbygningsvandlåsen til boligafløb 
har en ekstrem høj selvrens ningsevne og 
kræver derfor sjældent rensning. Derud-
over har vandlåsen et skråt håndtag, så 
skidt og snavs ikke sætter sig fast. Hvis 
vandlåsen endelig skal gøres ren, kan 
den nemt skilles ad og skylles helt ren.

I hospitalskøkkener har man stor 
glæde af BLÜCHER’s afløbsrender og 
køkkenbrønde, som er hygiejniske af-
løbsløsninger i rustfrit stål, der hver dag 
medvirker til, at mange mennesker kan 
spise sikkert. Med indbygningsvandlås 
og sikurv er der også let adgang til at 
fjerne køkkenaffald.

Ønsker du at undgå spredning af bak-
terier i lufttætte rum, kan du her vælge 
afløb fra BLÜCHER med gastæt overdel.

BLÜCHER® EuroPipe indeholder et 

komplet program af afløbsrør og fittings, 
som giver en optimal løsning til rørsyste-
met også i høje bygninger. På flere områ-
der er push-fit systemet i rustfrit stål flere 
længder foran andre systemer og giver 
både rådgiver, installatør og bygherre 
en omkostningsbevidst, brandsikker og 
miljøvenlig løsning. Blandt de mange 
tilbehørsdele til rørsystemet findes rotte-
stop med eller uden renselem til stående 
afløbsledninger.

Den lave vægt gør det let og hurtigt 
at installere. Rørene kan kan oftest in-
stalleres af én mand alene og kan nemt 
skæres til på pladsen. Dette kombine-
ret med den høje levetid gør, at du med 
BLÜCHER® EuroPipe reducerer både tid 
og omkostninger.

Herlev Hospital har gennem mange 
år valgt BLÜCHER til deres afløbssy-
stemer. VVS-Mester Egon Rasmussen 
forklarer hvorfor: ”Da vi i starten af halv-
femserne påbegyndte ombygninger og 
renoveringer på hospitalet, faldt valget 
på BLÜCHER afløbssystem i rustfrit sy-
refast stål, fordi deres sortiment dæk-
ker hele området for krav til resistens og 
størrelser for afløb på hospitalet. Endvi-
dere kan BLÜCHER specialfremstille af-
løbsrender, hvilket er nødvendigt for os 
i de fleste tilfælde på grund af specielle 
bygningskonstruktioner. Andre fakto-
rer, der ligger til grund for, at vi har valgt 
BLÜCHER, er bl.a. brandsikkerhed, mu-
lighed for indstøbning i gennemføringer 
og lægning i jord.”

Også Funktionsleder i Teknisk Afde-
ling på Glostrup Hospital, Claus Chri-

BLÜCHER® WaterLine baderumsrende til 
vinylgulve med rist COPENHAGEN VINYL 
er en elegant og praktisk løsning til bade-
rum.
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stensen, vælger BLÜCHER afløbsløs-
ninger: ”Da vi til stadighed er underlagt 
strenge kvalitetskrav, det være sig Dansk 
Standard samt Amerikansk Standard 
(JRC), er det af allerstørste vigtighed at 
benytte et kvalitetsprodukt, der klarer 
belastningen fra de kemikalier og opløs-
ningsmidler, der benyttes på hospitalet. 
Endvidere er produkternes lave vægt en 
stor fordel ud fra et arbejdsmiljømæssigt 
synspunkt, da man herved ikke bela-
ster bevægeapparatet under faldrørsar-
bejde.”

BLÜCHER® EuroPipe afløbsrørsystem i 
rustfrit stål håndteres og samles let af én 
mand alene – og har en levetid på adskillige 
årtier.

BLÜCHER® Channel afløbsrender og køkkenbrønde er hygiejniske afløbsløsninger til 
 hospitalskøkkener
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Avidicare udvikler ny 
effektiv ventilation
Hospitalerne risikerer at træffe forkerte valg med LAF og TAF de næste mange år, fordi grundlaget er 
videnskabeligt omdiskuteret, mener direktør Marco Baroni fra svenske Avidicare AB, der nu tilbyder 
hospitalerne en hybrid ventilation til reduktion af luftbåren bakteriel forurening under navnet Opragon

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Vort Opragon-system er hverken LAF 
eller TAF i den betydning disse begreber 
anvendes. Vi mener noget helt andet 
med begrebet TAF end det traditionelle 
turbulent Air Flow. Vort system bygger 
på temperatur kontrolleret luftstrømme, 
siger Marco Baroni.

TAF for os betyder Temperature Con-
trolled Airflow.

Avidicare køler luften over operations-
lejet 1,5-2 grader længere ned end ude i 
operationsrummet. Derved bliver luften 
tungere, så der opstår en naturlig og ef-
fektiv nedadgående luftstrøm af afkølet 
luft fra loftet til gulv alene drevet af tem-
peraturforskellen, såkaldt UDF, Unidire-
cional Flow.

Opragon opnår samme gode resulta-
ter som LAF i midten af ventilationsom-
rådet og med 30 pct. mindre luftstrøm 

og energiforbrug. Det er designet som 
et rundt loftsystem med otte dyser der 
fjerner partikler omkring operationslejet, 
hvor belastningen er kritisk.

Samtidig renses luften i hele OP-stuen 
gennem omkringliggende dyser der af-
giver Hepa-filtreret, ren luft. Det er nær-
mest en hybrid mellom LAF och TAF der 
fjerner bakterier i hele operationsstuen.

Opragon-systemet fylder mindre end 
LAF og sikrer, at der er lige så rent ude i 
rummet som i selve operationsfeltet. 

At få renset luften i hele operations-
stuen er, ifølge Marco Baroni, af afgø-
rende betydning, da man ellers risikerer 
smittespredning fra instrumenter og im-
plantater der bruges direkte i patientens 
åbne sår.

Svaghederne ved ventilation

– Et traditionelt firkantet LAF-ventilati-
onsfelt er ikke stort og kraftigt nok til at 
beskytte både patienter, instrumenter og 

implantater der ligger klar ved operati-
onsfeltet. Hygiejnen ude i kanterne af et 
LAF-operationsfelt er ikke perfekt, siger 
Marco Baroni.

Der er høj risiko for at de kontamine-
res af luftbårne partikler og netop pla-
ceringen af instrumenter og implantater 
i en risikozone på operationsstuen er et 
problem der tages for lidt hensyn til un-
der operationerne, vurderer han.

– Kirurgiske instrumenter og implan-
tater er pakket sterilt, men når paknin-
gen er brudt i forbindelse med brugen 
af   disse er det vigtigt, at miljøet har et 
højt hygiejnisk niveau, således at de ikke 
bliver forurenet efter at den beskyttende 
pakning er blevet brudt og inden de an-
vendes i det kirurgiske område.

LAF-systemer skal bygges så store, at 
der er plads til instrumenterne i opera-
tionsfeltet, da de ellers står i en beskidt 
zone. Vort Opragon sysem tager højde 
for dette problem og sikrer, at hele den 
omgivende luftmasse i operationsstuen 
er Hepa filtrereret.

Derved behøver læger og sygeplejer-
sker ikke længere bekymre sig om instru-
menterne befinder sig i en risikozone på 
operationsstuen. De kan koncentrere sig 
fuldt ud om deres arbejdssprocesser.

Ultra ren luft i hele 
operationsrummet

Avidicare er en forskningsvirksomhed 
med stærke investorer med Skandina-
viske Enskilda Banken, SEB og Industri-
fonden (Sverige) som de to største ejere. 
Avidicare udvikler systemer til styring af 
luftbårne bakterier og virusforurening på 
hospitaler.

Siden 2007 har Avidicare udført luft-
bårne mikrobiologiske koncentrations-
forsøg på hospitaler og opbygget en 
database med hygiejne-resultater under 
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operationer, der dækker talrige scena-
rier, operationsformer, ventilationssyste-
mer og operationsrum. 

Ifølge virksomheden er konklusionen, 
at Opragon opretholder ultraren luft i 
alle dele af operationsstuerne med en et 
forureningsniveau langt under 10 CFU / 
m3 som defi neret af Lidwell. et al og som 
er standardgrænsen ved infektionsføl-
som operation i Sverige og mange andre 
lande.

– Vi har installeret Opragon-systemet i 
mere end 120 operationsstuer i Sverige. 
Vi valideres efter den svenske normgiv-
ning TS-39:2015, (hvor der måles i selve 
operationsfeltet), mindre end 50 cm fra 
feltet, på instrumentbordet og i periferien 
udenom. Flere end 1000 målinger doku-
menterer, hvor mange bakterier der er i 
de forskellige zoner. I snit har vi 89 pct. af 
målningarna mindre end 5 CFU/m3.

Systemet på vej ud i verden

Systemet er installeret i Sverige og Norge 
samt på vej ud i Europa og USA, hvor vi 
forventer et gennembrud. Holland, der 
er et lille, men meget vigtigt land, fordi 
de tager infektionshygiejnen ekstra seri-
øst og er mere vidtgående i sine krav end 
resten af verden.

Avidicare har installeret Opragon på 
et stort universitetshospital og er blevet 

det foretrukne system på seks OP-stuer 
på en verdenskendt klinik, der udeluk-
kende udfører ortopædi i Holland. For 
hygiejne vil få en helt anden betydning 
fremover, forudser Marco Baroni:

– Med den voksende bakterieresi-
stens vi oplever, har hospitalerne i frem-
tiden ikke antibiotika til at slå infektioner 
ned med og skal operere uden. Så har 
vi et helt andet problem end hidtil. Når 
vi bygger operationsstuer i dag, skal de 

derfor måske kunne operere uden anti-
biotika.

Uden den reneste ventilation og det 
tætteste tøj hos personalet vil der op-
stå smittespredning. Operationsstuer til 
hjertekirurgi eller nye hofter og knæ med 
infektionsfølsomme implantater bør sik-
res bedre i operationsrummet.

Derfor markedsfører vi nu Opragon i 
Danmark, siger han.
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KONEs hermetiske døre 
sikrer optimal hygiejne
Hospitalsdøre skal leve op til strenge krav fra de danske hospitaler. KONE har i en årrække specialiseret 
sig i døre og people flow løsninger, der lever op til de danske standarder og bidrager til et optimalt 
behandlingsforløb.

På hospitaler skal døre opfylde mange 
krav om sikkerhed, klima, trafik og ikke 
mindste hygiejne. Ventilation og over-
tryk på operationsstuer, laboratorier 
og andre kritiske renrumsmiljøer stil-
ler blandt andet store krav til dørenes 
lukning. KONE tilbyder tre forskellige 
tætsluttende lukkende hermetiske sky-
dedøre: M5, M5 Flush og M11. Alle 
dørene er designet til at sikre en fuld-
stændig lufttæt dørlukning ind til opera-
tionsstuer, laboratorier og renrumsmil-
jøer. Dørene har en slidstærk og fleksibel 
gummipakning, der holder bakterier og 
snavs ude. Derudover er overfladen på 
dørprofiler, paneler og håndtag afrun-
det uden skarpe kanter, så bakterier 
ikke samler sig på vandrette flader. KO-
NEs hermetiske døre har et æstetisk og 
funktionelt design. Når dørene lukker, 
tvinges de ind mod vægpanelet i dør-
åbningen og sænkes samtidig mod det 
eksisterende gulv. Er gulvet lidt ujævnt 

slutter gummipakningen også tæt. Ud 
over at spærre for smittekim dæmper 
døren støj med op til 34 db inde på ope-
rationsstuen.

Skydedøre tager ikke meget plads og 
er en ideel løsning, når pladsen er trang. 
De findes både som enkelt eller toføljet 
og åbningen kan foregå manuelt eller 
automatisk..

Hygiejnisk håndfri betjening

Aktiveringen af skydedørene sker med 
et tryk på en censor, men de fås også 
med aktivering i KONES smart dør-tek-
nologiserie. Her sker aktiveringen ved 
at føre en hånd forbi sensoren. Dermed 
undgås kontaktflader, der kan overføre 
bakterier.

Materialet er HPL, et robust høj-
trykslaminat, mens dørrammen er udført 
i aluminium eller rustfrit stål. De hermeti-
ske døre kan leveres med vindue i døren 

eller helt i glas med en smal ramme for at 
sikre udsyn og lysindfald.

Dørene kan modstå 30 minut-
ters brand, og opfylder dermed EN 
1634-standarden, EU-standarderne og 
ISO 9001:2000. De er desuden TÜV-
godkendte, kører på almindelig 230 V og 
bruger kun 80 W under åbning.

Skydedørene leveres op til 2,4 me-
ter brede og 2,5 m høje, og den store 
fordel ved dem er, at de kører parallelt 
med væggen, hvor de optager mindst 
plads. Det er en indlysende fordel frem 
for svingdøre, når patienter ankommer i 
senge, kørerstole etc.

Til mindre kritiske rum tilbyder KONE 
sit gængse program, som består af en 
bred vifte af både skydedøre, men også 
svingdørsautomatik.

Skannerrumsbeskyttelse

KONE er den eneste producent på mar-
kedet, der leverer døre med blybeskyt-
telse i karm og dørblad, der er forsynet 
med et op til 2 mm blyindlæg til brug i 
røntgen- og OP-stuer, der også bremser 
al skadelig stråling til omgivelserne, så 
både brand, lyd, strålingsfare og hygi-
ejne og æstetik er tilgodeset.

– KONE er de eneste der kan forene 
disse funktioner i en enkelt dør. Vi har 
lavet dem på Hillerød Hospital og Ålborg 
Universitetshospital.Døren kan installe-
res i eksisterende ombygning, hvilket vi 
blandt andet har gjort på Ålborgs Univer-
sitetshospital ind til deres operationsrum 
og på Hillerød Hospital ind til deres skan-
nerum.

Gennemsigtige brandsikkerhed

KONE kan levere brandskydedøre i 
glas, som er brandklassificeret og god-
kendt ifølge E I2-30. Den fås også som 
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brandskydedør godkendt som branddør 
ifølge den europæiske EN EI30 standard. 
KONE har også udviklet en almindelig 
brandskydedør som EI30, hvor der er 
krav om brandbeskyttelse i hospitals-
gange.

Den findes som både enkelt og dob-
beltfløjet skydedør i alle standard RAL 
farver og ligner en almindelig skydedør, 
men kan modstå brand i ca. 30 minutter. 
I modsætning til andre fabrikater har dø-
ren fra KONE altid glas, der sikrer udsyn 
og lysindfald.

People Flow

– Det har en stor betydning for både pa-
tienter og personale, at det er nemt og 
hurtigt at komme rundt på et hospital. 
Både valget af elevatorer, rulletrapper, 
turnstiles, døre og porte bidrager til at 
patienterne får det optimale behand-
lingsforløb, siger Frank Uffe Jensen, 
konsulent for døre- og porte i KONE. 
-Driftssikkerhed er ekstremt vigtigt på 
hospitaler og er et af de parametre, vi 
har fokus på i vores levering. I KONE er 
vores vision at levere den bedste people 
flow oplevelse. Vi har en stor viden om, 
hvordan mennesker bevæger sig i en 
bygning som et hospital og kan hjælpe 
med at skabe en naturlig og smidig trans-
port af mennesker og varer. 

Turnstiles til adgangskontrol

– Vi leverer døre til sikkerhed og i forbin-
delse med let adgangskontrol. Vi har tur-
nstiles, som er en ca. 1 m høj glasplade, 
der kører eller vipper til siden. Det er en 

overskuelig måde at styre den interne 
trafik på, som er blevet meget udbredt i 
de seneste år.

Med turnstiles, som vi har leveret til 
mange lande, kan trafikflowet indendøre 
reguleres effektivt uden at skulle lukke 
af med vægge eller døre. De separerer 
adgangsforholdene og er måden man 
effektivt kan styre sit trafikflow på i store 
bygninger, siger Uffe Frank Jensen.

En omfattende servicepakke

KONE, tilpasser alle løsninger til hver 
enkelt kundes situation og behov. De 
kan tilbyde både installation af nye døre, 

porte, turnstiles, elevatorer og rulletrap-
per samt service og reparation.

– Vi adskiller os meget fra alle andre 
dørproducenter ved at kunne reparere 
alle brands på markedet, fordi vi har en 
stor teknikerstab, som er uddannet til 
at servicere vores eget og konkurrentes 
mærker. Vi har et stort centralt lager i 
Tyskland, som kan supportere reserve-
dele til alle disse mærker fra dag til dag. 
Desuden har vi døgnbemandet vagt og 
servicecenter, som er lokaliseret på vo-
res hovedkontor i Herlev. Det giver vo-
res kunder tryghed, da vi altid er til at få 
fat på og hurtigt kan rykke ud ved tilkald,  
siger han.
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DAMPA producerer 
flotte hygiejniske lofter
DAMPAs drive for at genindtage positionen som markedsleder i metalloftsbranchen har været umulig 
at misse de seneste år. Blandt andet har de udmærket sig ved smukke hygiejniske lofter til hele 
sundhedsvæsnet. DAMPA står for god og bæredygtig kvalitet, lofter der har en utrolig lang levetid, er 
driftssikre og vedligeholdelsesvenlige.

DAMPA aluminiumslofter er allerede in-
stalleret på de fleste af landets sygehuse 
og hospitaler, fordi de giver et rent og 
roligt arkitektonisk look, og de leverer en 
enestående akustisk performance med 
den akustiske filt der er limet på bagsi-
den. Dette gør DAMPA lofter ideelle til 
alle dele af hospitalsdriften, fra skade-
stuen og lægevagten hvor støjen kan nå 
øredøvende højder, til patientstuer hvor 
ro og renlighed skal være i højsædet. 
Lofterne lever op til hygiejnekravene om 
at skulle kunne rengøres mindst en gang 
om dagen, og filten i loftspladerne er 
drysfri. DAMPAs hygiejniske lofter kan 
endvidere bruges i steril og renrum, som 
laboratorier og operationsstuer. Disse 
hygiejnelofter, der lever op til de skær-
pede krav, er bl.a. installeret hos kunder 
som Novo Nordisk og Lundbeck.

De hygiejniske lofter kan også mon-
teres som smarte, driftsvenlige DAMPA 
klimalofter, hvor varme- og kølekilden er 
integreret i selve loftspladen. Lofterne 
sikrer et behageligt indeklima, fjerner 
støj- og trækgener som kan opleves ved 
konventionelt anlæg. Alt dette er essen-
tielt for et godt arbejdsmiljø. DAMPA kli-
malofter lever op til alle energikrav i BR 
2020, så det er en investering der også 
holder i fremtiden.

Den driftsøkonomiske 
loftsløsning

DAMPA lofterne er billige i drift, da de 
kan de- og genmonteres gentagende 
gange uden at der er tegn på slid. Hvor 
man traditionelt skal have hele rækken 
ud for at skifte en enkelt loftsplade, skil-
ler DAMPA sig her stærkt ud, ved at 
have lavet en løsning, hvor man kan ud-
skifte de enkelte loftsplader individuelt. 

Dette er medvirkende til den impone-
rende  levetid på helt op til 25 år – og ved 
den korrekte håndtering synes levetiden 
at være for evigt.

Udviklingen stopper ikke

Målsætningen er at blive totalleveran-
dør. Derfor er udviklingen af ”Det Intel-
ligente Loft” påbegyndt. Loftet skal være 
driftsvenligt samt driftsøkonomisk med 
lyddæmpning, lys, køling og diffus ven-
tilation, alt sammen pakket ind i stilfuldt 
design med unik fleksibilitet.

De første tiltag er sat i gang og DAMPA 
er i gang med leverancer på projekter 
med integreret LED belysning, leveret 
som ”plug & play” løsninger – projekter 
med diffus ventilation samt flere køle-
lofts projekter.

Rent arkitektonisk er friheden i desig-
net med metallofter meget givende, og 
ledelsen i DAMPA udtrykker et bræn-
dende ønske om, at invitere, innovere 
og provokere arkitekterne til nye, med-
rivende løsninger på nye, spændende 
projekter.

White arkitekter A/S / Signe Find Larsen
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Centraliseret 
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og Effektiv

Brug vores erfaringer indenfor medicinsk 
luft- og vakuumløsninger til hospitaler. 

Stol på et betroede navn for vakuum. 
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Byg et rum i rummet
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia Skærmsystem er en 
patenteret skærmløsning, som 
bidrager til optimal hygiejne, 
� eksibilitet og praktisk 
håndtering. 
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Mistral designet til fremtidens
patient- & personalebehov

Duelco A/S - Aalborg
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Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5  |  6400 Sønderborg

 Tlf.: 70 10 10 07       

 Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk
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LEDELSE

Se virkeligheden i øjnene

Som ejer og leder er målet at drive en 
sund organisation/ virksomhed – hvor 
dine medarbejdere er dine roere i en båd 
og hvor du er styrmanden med succes.

I når ingen steder uden dine medar-
bejdere og I når ikke det rigtige sted hen 
uden dig som styrmand.

Du skal arbejde med følgende forud-
sætninger, hvis du vil være en god styr-
mand, der når det rette sted hen.
•  Dine medarbejdere ser også det du ser
•  Du kan ikke spå om fremtiden
•  Uden et mål at gå efter – er det lidt 

tomt
•  Den største drive er fællesskabet
•  Fællesskab kræver samtale og samar-

bejde om at forstå
•  Alle arbejder med forskellig bag-

grundsviden
•  Antistress-faktorer
•  Løsningen

Dine medarbejdere gør og ser 
også det du gør og ser

Alt hvad du gør opfattes af medarbej-
derne som den ”rette måde i organisa-
tionen/virksomheden” – ligesom børn, 
der kun mener at mor/fars måde at gøre 
tingene på er den rette.

Du er en rollemodel. Hvis du har travlt 
og løser alle opgaver, i den rækkefølge, 
de kommer til dit bord, arbejder sent, 
kommer for sent til aftaler, kun deltager 
i halve møder, taler lidt/meget er sur el-
ler fortæller gode historier, tager hurtige 
gode beslutninger, undgår at skulle tage 
beslutninger – så bliver dine medarbej-
dere også sådan. Med mindre de har en 
erfaring om, at det kan være anderledes 

og de foretrækker en anden måde at 
gøre/være på. For så finder de et andet 
sted at levere deres energi.

Så hvis I har behov for at blive mere 
effektive på et eller flere områder, så start 
med at se, hvordan du selv agerer i hver-
dagen – og lav om på dine egne måder 
– så alle kan se, at det er den nye måde 
at arbejde på, når du en dag stiller dig 
frem og fortæller, hvilke nye ting, I skal 
gøre fremover. Du skal selv have startet 
på dette inden tiden eller i det mindste 
efterlyst det et par gange, så alle ved, at 
det interesserer dig.

Du kan ikke spå om fremtiden

Men alligevel skal du gøre som om du 
kan, for at du kan vælge og styre en ud-
vikling. Hvis du ikke udvikler din organi-
sation/virksomhed, så vil det i disse nye 
tider hurtigt blive afviklet af konkurrence 
fra andre på det globale marked. Dine 
planer er et startpunkt, men skal udvikles 
løbende, når dine forudsætninger sættes 
under pres, må ændres lidt eller meget. 
Presset kan komme fra indefra, men star-
ter for det meste udefra. Det kan være 
øget konkurrence, dyrere råvarer, krav 
om sikkerhedsinvesteringer/miljøinve-
steringer, behov for investeringer i ud-
styr/kompetencer og listen er lang.

Men dine forudsætninger er dit vig-
tigste redskab til løbende at kunne til-
passe dine aktiviteter. Interessant er det 
samtidig at udvikle en model, der base-
ret på dine forudsætninger, kan hjælpe 
dig med at gennemskue de økonomiske 
konsekvenser at de tilpasninger du laver 
overalt i virksomheden og samtidig til at 
vurdere de nye muligheder, der også kan 
være en del af presset (positivt) på dine 
forudsætninger.

Uanset udefra kommende ændringer 
eller ej, så vil der altid være et mål om at 
blive endnu bedre til at udføre de opga-
ver, der udføres i dag endnu bedre.

Uden et mål at gå efter – er det 
lidt tomt

Vi er naturligt drevet af, at skulle nå no-
get – alle behov for at nå noget er næ-
sten lige gode. Men hvad vi drives af er 
vidt forskelligt – og heldig for det. En 

organisation, der virkelig skal præstere 
skal være bestå af personer med vidt for-
skellige personlige kompetencer. Det er 
er mange gode teorier om. Alle ved dog 
hvordan, der ikke sker noget når alle skal 
bestemme eller når ingen tør tage beslut-
ninger. Dertil kommer at nogle fokuserer 
på til stadighed at nå større mål (masku-
lint) og andre fokuserer på at organisatio-
nen har det godt (feminint). Lidt firkantet 
udtrykt og det har ikke nødvendigvis no-
get at gøre med den kønnet på den en-
kelte person. At udnytte de personlige 
kompetencer i virksomhedens dagligdag 
er det bedste resultat for såvel virksom-
hed som medarbejdere. Så derfor er det 
vigtigt at sammensætte holdet korrekt og 
ikke være bange for at tilpasse organisa-
tionen løbende, når sammensætningen 
ikke er optimal.

Den største drive er fællesskabet

Når flere brænder for det samme mål 
opstår der synergi og ekstra energi og 
drive. Alle der trækker i samme retning 
kan præstere noget ekstra for fællesska-
bet. Men på samme vis går det, når in-
gen ved hvor vi skal hen eller hvem der 
har ansvar for at gøre hvad og til tider 
også hvornår. Synlige mål og synlig koor-
dinering og et fuldt kendskab til hverda-
gens processer er et væsentligt parame-
ter, når der skal arbejdes sammen. Ingen 
kendte mål for den enkelte eller grupper 
af medlemmer – ingen synlig koordine-
ring og manglende kendskab til hvorfor 
noget udføres og hvilken afhængighed, 
der er imellem processer og hvem, der 
er afhængige af hvem og hvad, kan føre 
til det største kaos uagtet den bedste 
mening hos den enkelte medarbejder. 
Dette skaber tilmed frustration og gives 
til tider også skylden for at være en af år-
sagerne til stress.

Alle trækker i samme retning – 
synergi, inspiration

At opnå noget, man ikke kan, hvis man 
havde prøvet alene, men kun kan fordi 
man er en del af en gruppe, er noget 
ganske særligt. Således at det også i 
virksomheden, når man når et resultat, 
som man ved man har en andel i. Men 

AF ADM. DIR. LENE STEVNSBORG,  

SIMPLIFY A/S
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Det perfekte leje er fl eksibelt, 
holder i årevis – og giver jer de 
bedste arbejdsbetingelser

Vælg det perfekte 
leje, så patienten 
er rigtigt lejret

+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/lejer

■  Behandlingslejer 
■  Transport- og akutlejer 
■  Undersøgelsesstole 
■  Speciallejer  
■  Taburetter

Dansk 
kvalitet, 
leveres 

efter mål

Har du overvejet 
konsekvensen af fejl i 
dit projektmateriale?

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

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

Mange danske sygehuse er tilfredse 
med vores metode til projektstyring.

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

Ann_exigo_ann_2.indd   1 21/01/16   12.30

LEDELSE

det forudsætter at man kan se forbindel-
sen mellem eget arbejde og det opnåede 
resultat. Der skal være synlige sammen-
hænge imellem hverdagens opgaver og 
de resultater, der er en del af visionen 
og strategien. Mål der sikrer stabiliteten, 
retningen og udviklingen – helt ned på 
den enkelte afdeling/medarbejder.

Uden status, mål og retning, som der 
følges op på til afdelingsmøder, ledel-
sesmøder og bestyrelsesmøder rykker 
virksomheden sig kun fremad ved held. 
Det kræver styring af sikre udviklingen. 
Du ved noget – andre ved noget andet 
og i virksomheden gemmer dig sig store 
mængder af data om aktiviteter og ud-
viklingen heri igennem tiderne. Disse 
data skal bruges, nå der skal arbejdes 
med strategien, mål, retning og mulighe-
der og risiko.

Fællesskab kræver samtale og 
samarbejde om at forstå

Men det er ikke nok med nedskrevne 
mål – de skal være kendte og anerkendte 
som vigtige og lidt udfordrende. En eller 
form for belønning, når de samlede mål 
nås – en fælles fest eller lignende – for-
stærker samarbejdet.

Leantavler er et muligt redskab til at 
synliggøre mål og forbedringer – men 
er ikke det eneste saliggørende. Det er 
vigtigt, at alle forholder sig til målene og 
løbende kommer med ændringer, der gi-
ver mere værdi at styre efter. Rutine tav-
lemøder ødelægger mere end de gavner, 
når ingen længere synes at de bringer ny 
viden. Så skal mål ændres.

Vi er ikke alle ens – nogle er til detal-
jer, andre til de store linier, nogle til tal og 
andre til verbale formuleringer (skriftlige 
eller mundtlige) dette taler også for både 
og imod Leantavler. Men også for brug af 
mange andre redskaber, så som flowteg-
ninger, skriftlige vejledninger, foredrag – 
og en kombination som E-learning.

Alle arbejder med forskellig 
baggrundsviden

Ud over forskellige personligheder mø-
der alle op med vidt forskellige faglig 
erfaring, livserfaring, uddannelse, livssi-
tuation og opdragelse. Nogle har større 
erfaring med samarbejde med andre 
personer af samme eller vidt forskellige 
baggrunde. Alle faktorer, der er vigtige 
for den enkeltes velbefindende og der-
med energi og engagement i dagens 
opgaver. Det er nemmest at tilgodese i 
større virksomheder, hvor stillinger ofte 

har karakter af specialistfunktioner, hvor 
den enkelte kan få lov til at fokusere på 
det den enkelte brænder mest for. I min-
dre virksomheder udfører den enkelte 
både planlægningen, gennemførelsen 
og den afsluttende rapportering.

Antistress-faktorer

Nogle virksomheder vælger at arbejde 
positivt med følgende Antistress-fakto-
rer.

Stress er et resultat at alle livsfakto-
rer, men følgende elementer kan indar-
bejdes i hverdagen og løsne det fælles 
spændingsniveau og dermed en stres-
opbyggende kultur.
•  Den enkeltes accept af, at arbejdsop-

gaver måske kan udføres hurtigere, 
men tager tid lige nu

•  Latteren er en befriende energibombe
•  Alle gør deres bedste, nogle skal blot 

instrueres i at arbejde på en anden vis
•  Alle forstår forskelligt – ord/tegnin-

ger/film/praktik

Løsningen

•  Inddrag ovennævnte elementer i din 
daglige ledelse og planlægning af virk-
somhedens fremtid.

•  Det er ikke noget du klarer fra den ene 
dag til den anden.

•  Hvis du mener, at det ligger udenfor 
dine naturlige arbejdsområder – så 
skal du ansætte kompetencer eller 
hente dem udefra – i form af rådgiver, 
der kan støtte dig med at sætte ram-
merne for ledelsen af netop din virk-
somhed.

•  Det eneste, der ikke må ske, er at du 
ikke tager dette alvorligt – så har du en 
båd uden styrmand.
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Besøg www. FSTA.dk – og  bliv 
informeret om årsmødet 2017

www.fsta.dk

MEDICINHÅNDTERING

Severo elektrisk 
Pilleknuser v3.0
Et effektivt redskab i forbindelse med medicinhåndtering

Severo elektriske pilleknuser er et enkelt 
og effektivt redskab til knusning af piller/
tabletter. Pillerne knuses på 8 sekunder 
til et fint pulver.

Severo pilleknuser knuser medicinen 
direkte ned i det medicinbæger, der skal 
anvendes ved patienten, og tabletterne 
kan efter knusning også let dispenseres 
via en tynd ventrikelsonde. Ved arbejds-
processen går der ikke noget medicin 
tabt, så den doserede medicin gives kor-
rekt.

Knusning af piller/tabletter sker i et 
lukket system, så der ikke sker forure-
ning til miljøet. Herved undgås risiko for 
inhalation af medicinstøv og hudkontakt 
med medicinen.

De enkelte dele af pilleknuseren kom-
mer ikke i berøring med den medicin, 
der bearbejdes, så pilleknuseren er efter 
knusning af piller/tabletter straks klar til 
bearbejdning af medicinen til næste pa-
tient uden forsinkende rengøring.

Brugen af Severo pilleknuser er en-
kel:
1.  Anbring pillerne i et medicinbæger
2.  Sæt medicinbægeret i pilleknuseren

3.  Anbring plastikrondel oven på medi-
cinbægeret (forhindrer støv til miljøet 
og undgår kontakt med pilleknuserens 
stempel)

4.  Pres plastikrondellen med metal-
stemplet ned i medicinbægeret

5.  Luk låget på pilleknuseren (pilleknuse-
ren begynder automatisk at arbejde og 
er færdig på 8 sekunder)

6.  Løft låget og tag medicinbægeret ud 
med de knuste piller (Pilleknuseren er 
nu klar til næste forarbejdning af piller)

Severo tabletknuser er en yderst effektiv 
måde at knuse tabletter på uden risiko 
for overbelastning af brugerens hånd og 
arm. Manuel knusning af piller gentagne 
gange kan betyde stor belastning af spe-
cielt hænder og håndled.

Severo pilleknuser er udført i et lille og 
bærbart design og har et indbygget gen-
opladeligt batteri, så den kan anvendes 
uafhængig af adgang til strøm.

Arbejdsprocessen er støjsvag (52dB)

Severo elektriske pilleknuser forhand-
les af: JB-Medico ApS, Tlf: 70 20 58 86, 
www.jbmedico.com
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RENGØRING

I-Mop kan erstatte 
analoge mopper
Ligesom iPhone og andre smartphones har erstattet de gamle analoge telefoner, så vil I-Mop måske i nær 
fremtid erstatte de gamle analoge mopper. Det er i hvert fald håbet for et relativt nyt mærke på det danske 
marked for rengøringsmaskiner, Adiatek, som nu importeres af firmaet Curant Teknik ApS. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

På flere hospitaler i Danmark kører der 
allerede nogle gule High Tech udseende 
rengøringsmaskiner, og flere vil snart 
dukke op. En del hospitaler – bl.a. Aahus 
Universitetshospital – har nemlig afgivet 
ordrer på nogle nye rengøringsmaskiner 
af det italienske mærke Adiatek. Og da 
italienerne altid gør noget ud af designet, 
så forstår de Lamborghini-gule maskiner 
bestemt at gøre opmærksom på sig selv.

– Men det er naturligvis ikke desig-
net, der er det vigtige, ler direktør Finn 
Schmidt Holm fra firmaet Curant Teknik 
ApS.

For ligesom rigtige kendere først kig-
ger ned i Lamborghiniens motorrum, så 
er det maskinen og dens funktion, der 
har fået den danske importør til at tro på 
en stor fremtid for Adiatek i Danmark.

Ti gange mindre organisk 
materiale 

– En rengøringsmaskine skal naturligvis 
først og fremmest være god til at gøre 
rent, og det har faktisk undret mig, hvor 
lidt fokus der er på gulvrengøring på 
danske hospitaler, siger Finn Schmidt 
Holm ærligt.

En ATP-måling af gulve, som er ren-
gjort på traditionel måde, viser ofte fra 
ca. 150-180 RLU, mens en tilsvarende 
måling efter rengøring med en I-Mop 
fra Adiatek typisk viser ca. 6-10 RLU-en-
heder. ATP-målinger viser, som navnet 
siger indholdet af ATP (Adenosin Tri-
Phosphat) på en flade. RLU står for ’Rela-
tive Light Units’ og anvendes, fordi ATP-
indholdet måles med et luminometer.

ATP findes i alle celler, og derfor siger 
en ATP-måling ikke decideret noget om 

antallet af levende og patogene mikro-
organismer men måler blot mængden af 
’organisk materiale’. ATP-metoden har 
derfor været kritiseret for ikke at være 
nøjagtig nok til måling af hygiejne og in-
fektionsrisiko. Men netop til gulve er me-
toden den rigtige, fordi den også giver et 
billede af, hvor meget ’snavs og sæbere-
ster’ – dvs. organisk materiale, der er på 
gulvet efter rengøringen. 

Ergonomi og miljø er afgørende 
parametre

Uanset hvor godt en maskine gør rent, så 
skal den betjenes af mennesker. Og Finn 
Schmidt Holm mener, at det allervigtig-
ste er at passe på de mennesker, som 
skal betjene maskinerne.

– I-mop er naturligvis ikke en moppe, 
men en lille rengøringsmaskine. Men 
den har moppens lethed og fleksibili-
tet, så den uden at belaste kroppen hos 
rengøringsassistenten kan komme til alle 
vegne under fx senge og skabe. Men 
samtidig gør den aktivt rent – akkurat 

som de større maskiner, som betjenes 
siddende eller stående, siger han.

Ergonomi og betjeningsvenlighed er 
i højsædet, men miljøet er også en af-
gørende faktor for Adiateks produkter. 
Både el- og vandforbruget er holdt på 
et minimum. Fx bruger I-Mop kun 1 liter 
vand for hver 100 kvadratmeter gulv, og 
da den er væsentligt hurtigere at bruge 
til rengøring end en moppe, belaster den 
både miljø og arbejdsmiljø mindre.

Ud over I-Mop har Adiatek en lang 
række rengøringsmaskiner på paletten. 
Både de store ride-on-modeller og de 
lidt mindre, der betjenes gående, har en 
batterikapacitet, der gør, at de kan ar-
bejde længe mellem opladningerne. De 
mindre modeller har Lithium-batterier og 
kan oplades under brug. Det betyder en 
effektiv udnyttelse af maskinen til gavn 
for driftsøkonomien.

W:  adiatek.dk
M:  adiatek@adiatek.dk
T:  53 76 76 44



56   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 7

Får du vort nyhedsbrev?

Bestil det her:
hs@scanpublisher.dk

SAMARBEJDE

Synergi mellem nord og syd
KEN Hygiene Systems har indgået et strategisk samarbejde med spanske Matachana. Samarbejdet skal fra 
den 1. november styrke begge virksomheder både på produktsiden og på ’de bløde værdier’. 

AF JOURNALIST GORDON VAHLE, 

SCIENCEJOURNALIST.DK

– KEN Hygiene Systems og Matachana 
har arbejdet sammen i mange år, og nu 
tager vi endnu et skridt og indleder et 
formelt strategisk samarbejde, fortæller 
Sales and Product Manager i KEN Hygi-
ene Systems, Martin Marum.

Han understreger, at det/r kun er tale 
om et samarbejde, hvor de to virksomhe-
der først og fremmest vil udnytte hinan-
dens stærke sider og derved opnå større 
fælles viden og synergi.

– Det er absolut ikke et økonomisk 
samararbejde, men vi har snarere skabt 
et team, hvor vi hver især kan bidrage 
med forskellige kompetencer, så vi sam-
men kan løfte flere opgaver og blive 
endnu bedre til at betjene vores kunder, 
siger Martin Marum, der peger på større 
markedskendskab, mere bæredygtig-
hed, bredere produktsortiment og ud-
veksling af ekspertise, som de fire ben, 
samarbejdet står på.

Kendskab til flere markeder

KEN Hygiene Systems er naturligvis 
stærke her i Norden men har også stor 

viden om det asiatiske marked. Mata-
chana er godt inde i det sydeuropæiske 
marked, og de to virksomheder vil kunne 
supplere hinanden med kontaktnet og 
viden om, hvordan man bedst gebærder 
sig de forskellige steder.

– Der er stor forskel på, hvordan ho-
spitals- og sundhedssektoren fungerer 
i de forskellige lande. Derfor tager det 
tid og kræver ressourcer at komme ind 
på nye markeder. Dette samarbejde kan 
måske hjælpe begge virksomheder til 
hurtigere og nemmere at åbne de rigtige 
døre, forudser Martin Marum.

Grønt er det nye sort

I Danmark er vi rigtigt langt med at ud-
vikle produkter og processer, der bela-
ster miljøet mindst muligt.

– Bæredygtighed er måske endnu ikke 
helt så meget i fokus i de sydeuropæiske 
lande, men det er stærkt på vej. Om gan-
ske få år bliver det en afgørende konkur-
renceparameter – også i de sydeuropæi-
ske lande – at kunne levere produkter, 
som bruger så lidt vand, CO2 og el som 
muligt. Processerne skal gå hurtigt, og 
udstyret skal fylde så lidt som muligt. Alt 
dette er vi langt fremme med hos KEN 
Hygiene Systems, og vi vil sammen med 
Matachana kunne udvikle endnu mere/

bedre bæredygtige løsninger, påpeger 
Martin Marum.

Service og validering fortsætter

På produktsiden er det oplagt, at Ma-
tachanas autoklaver og KEN Hygiene 
Systems’ udstyr til vask, desinfektion og 
sterilisation vil kunne supplere hinanden, 
og KEN vil med samarbejdet udbygge 
sin rolle som innovativ totalleverandør af 
robot-automatiserede sterilcentraler.

– Vi vil fra 1. november være Mata-
chanas nye distributør i Danmark og 
Sverige, ligesom vi vil overtage service 
på eksisterende Matachana-autoklaver. 
De Lautenschläger-autoklaver, vi har le-
veret indtil nu, vil vi selvfølgelig fortsætte 
med servicere, supportere og validere, 
understreger Martin Marum.

Den spansk-danske alliance bygger på 
flere års tillidsfuldt samarbejde om blandt 
andet produktudvikling og produktion, 
og det er tanken, at dette samarbejde 
skal udbygges, så produktionen på Ma-
tachanas spanske og italienske fabrikker 
og på KENs danske og slovakiske ditto 
kan foregå endnu mere kosteffektivt og 
rationelt i fremtiden.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 7   57 

ARBEJDSMILJØ

Sygehus Sønderjylland: 

Specialudviklede vogne 
giver bedre arbejdsmiljø
I samarbejde med Handy Transportvogne, har Sygehus Sønderjylland fået udviklet en unik 
transportløsning, der skaber bedre arbejdsstillinger og letter køkkenpersonalets indsamling af service efter 
måltiderne.

De indlagte på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg skal have 
det godt. Faktisk skal de have det så godt, at deres madord-
ning netop er blevet opgraderet fra almindelig bakkeser-
vering, hvor alle får det samme, til à la carte bestilling samt 
roomservice. I forbindelse med det nye bespisningskoncept 
blev Handy Transportvogne, der er specialister i unikke kun-
detilpassede logistikløsninger, hyret til at udvikle den optimale 
transportvogn.

– Vi havde behov for, at vores måltidsværter nemt og sik-
kert kunne flytte tunge servicevogne uden at overanstrenge 
sig ved at gå og skubbe dem i de uhensigtsmæssige stillin-
ger, som de gjorde. Nu har vi en løsning, hvor man ikke skal 
trække eller skubbe manuelt, og fordi føreren er placeret foran 
på vognen, mindskes risikoen for at påkøre noget, siger Rikke 
Larsen, der er servicechef på Sygehus Sønderjylland i Sønder-
borg.

Udviklet i fællesskab

Sygehusets nye transportvogne består hver især af en såkaldt 
translet – en trehjulet scooterlignende trækker – samt en lad-
vogn, der kobles efter. Men inden det færdige produkt kom 
til at se ud, som det gør i dag, blev det penduleret frem og 
tilbage flere gange mellem køber og sælger, og netop fleksible 
samarbejder, hvor der udvikles i fællesskab med kunden, er et 
af Handy Transportvognes kendetegn.

– Efter en indledende dialog med Handy Transportvogne, 
fik vi en vogn på prøve i en måned. Så gav vi feedback, og 
de tilrettede nogle ting, inden vi fik den retur til endnu en te-
strunde. Efter en sidste omgang småændringer blev resulta-
tet, som vi ønskede. I dag letter de nye vogne virkelig arbej-
det for vores måltidsværter, der oplever en væsentlig mindre 
belastning af blandt andet arme, skuldre og ryg i forhold til 
tidligere, forklarer Rikke Larsen.

Custom made

Individuelle tilpasninger ligger i DNA’et i størstedelen af 
Handy Transportvognes løsninger, og vognen til Sygehus 
Sønderjylland i Sønderborg er ingen undtagelse. Forrest på 
transletten er der for eksempel monteret et bakkebord, der er 
særligt udviklet med henblik på roomservice til patienterne.

– Vores udgangspunkt er altid kundens behov, frem for de 
færdige produkter vi har på hylderne, og netop derfor har vi 
noget særligt at tilbyde. Vi udvikler i samarbejde med kun-
den, og som det også var tilfældet med vognen til Sygehus 
Sønderjylland i Sønderborg, så stopper vi ikke med at tilpasse 
produktet, før resultatet sidder lige i skabet, siger Anne-Mette 
Isbrandt Madsen, Internal Sales and Administration Manager 
ved Handy Transportvogne.

Handy Transportvogne A/S har siden 1949 udviklet og pro-
duceret udstyr til intern transport, opbevaring og håndtering i 
blandt andet industrien, sundhedssektoren og fødevarebran-
chen. Virksomheden er specialiseret i kundetilpassede løsnin-
ger, der understøtter effektive arbejdsgange, og tilbyder des-
uden 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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Antistatiske Rulleborde

WWW.WALBOM.DK · Tel. +45 32 46 11 60 · E-mail walbom@walbom.dk

- kontakt os for 
yderligere information

•	Kundespecificerede	løsninger

•	Stor	bæreevne

•	Aluminiumsstel	eller	stålstel	i	alle	farver

•	Laminatbordplader	i	hvid	eller	lys	grå

Tilbydes	også	i	ESD	udgave.

ARBEJDSMILJØ

Tekstilbaseret ventilation 
forbedrer akustikken
En ny svensk undersøgelse slår fast, at lydmiljøet på arbejdspladser påvirker medarbejdernes 
velbefi ndende. Et godt indeklima med god akustik er vigtigt for trivslen og koncentrationen og mindsker 
stressniveauet blandt medarbejderne.

Lydabsorberende løsninger til loft og 
vægge kan være med til at mindske ef-
terklang og minimere støj i kontorlokaler 
o.lign. Støj er det, man i daglig tale kal-
der for uønsket lyd, dvs. en lyd, der irri-
terer, forstyrrer eller skader. Et veldimen-
sioneret ventilationsanlæg skal derfor 
være støjsvagt. Tekstilkanaler har som 
følge af deres bløde overfl ade en positiv 
indvirkning på rumdæmpningen, da de 
fungerer som en slags lydbafl er i loftet 
og absorberer og bryder en del af den 
lyd, der refl ekteres i det ventilerede rum.

Fremragende akustiske 
egenskaber

Netop disse gode egenskaber var med 
til at sikre KE Fibertec ordren til Walkden 
High School i Manchester, UK. Skolens 
nye byggeri blev opført som en del af 
BSF, Building Schools for the Future (sko-
lebyggeri for fremtiden), og KE Fibertec 
leverede tekstilkanaler til indblæsning 
af store mængder frisk luft i alle under-
visningslokaler uden støj- eller trækge-

ner. Tekstilkanalerne bidrog således til 
at skabe et godt og sundt indeklima for 
både elever og ansatte.

For at garantere, at der ikke ville 
komme unødvendig støj fra ventilations-
kanalerne i klasselokalerne, bad det råd-
givende ingeniørfi rma om at få udført en 
støjtest. De ønskede at vide, hvor megen 
støj der bliver absorberet af tekstilkana-
ler.

KE Fibertec kontaktede University of 
Southampton for at få udført testen, så 
det kunne konstateres, hvor stor rum-
dæmpningen gennem tekstilkanaler 
ville blive. Resultatet af undersøgelsen 
var med til at sikre, at tekstilkanaler blev 
foreskrevet til Walkden High School og 
til yderligere fem skoler.

Læs mere om løsningen til Walkden High 
School på ke-fi bertec.dk/walkden.

En tekstilkanal fra KE Fibertec er et både 
miljørigtigt og energibesparende alter-
nativ til stålkanaler. Fordelene er bl.a. 
følgende:

•  Støjsvage – helt ned til 25 dB(A)
•  Let materiale og dermed lave trans-

portudgifter
•  Trækfri luftfordeling (ingen døde zo-

ner)
•  Effektiv og ensartet fordeling af frisk 

luft
•  Ren luft, da systemerne frafi ltrerer 

urenheder i indblæsningsluften
•  Enkle at montere og demontere
•  Kan vaskes i almindelig vaskemaskine 

– ingen grobund for mikroorganismer
•  Miljøgodkendte materialer
•  Godkendt efter nyeste danske brand-

normer (DS 428, B-s1, d0)
•  Kan leveres i et utal af specialfarver
•  Skræddersyede kanaler, der matcher 

lokalets design

KE Fibertec har leveret tekstilbaseret 
ventilation til mange forskellige komfor-
tinstallationer, hvor ønsket om trækfri, 
støjsvag og effektiv ventilation blev kom-
bineret med godt design. 



Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

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

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

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

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

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

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

Hermetiske 
døre til opera tions  - 

stuer med blyindlæg for  
beskyttelse af strålekanoner.  

Forebygger strålingsfare i røntgen-
afdelinger.

Hermetisk 
tætte 
døre

Email: frankuffe.jensen@kone.com www.kone.dk

Kone_87,5x83,5.indd   1 15/11/2016   15.40

www.kone.dk 22 70 31 09frankuffe.jensen@kone.com

Få et godt 
indeklima & 
en effektiv 
varestrøm 
med KONEs 
døre & porte 
til hospitaler

®

Tele :  4576 7628

Mail : email@bin-x.com

Web: www.bin-x.com

BIN-X - DGT ApS

Møllevej 9, K.1

2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

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

WATER TREATMENT

ü̈

ü̈
ü̈
ü̈
ü̈

Miljørigtig vandbehandling

... uden brug af miljøbelastende kemi.

M E D I C A L
S C A N D I N A V I A

www.mscan.dk
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Besøg

www.cotedor.dk

Cote dOr NY_180x85.indd   1 16/12/15   09.49

ARBEJDSMILJØ

Optimal udsugning 
under operationen 
Udviklingen i brugen af elkirurgi på ope-
rationsstuerne er gennem fl ere år steget 
meget. Der skæres i patienternes hud og 
kirtelvæv med meget præcise kirurgiske 
instrumenter og det foretages i mange 
kirurgiske specialer. For at overholde 
gældende krav til arbejdsmiljøet (AT-
vejledning, ventilation på faste arbejds-
steder – A.1.1.) og den øgede fokus på 
den potentielle farlige røg der udvikles 
ved anvendelse af el-kirurgi har Medical 
Scandinavia og Wexøe A/S i samarbejde 
med Aarhus Universitetshospital udvik-
let en styreboks til diatermisug. Systemet 
er udviklet for at sikre at en optimal og 
effektiv udsugning under operationen. 
Systemet kræver at der etableres et cen-
tralanlæg udelukkende for røgsug.

Alarm aktiveres

Diatermiapparatet tilsluttes den mær-
kede stikkontakt og betjeningspanelet 
aktiveres i AUTO, sugeslangen fra dia-
meterhåndtaget tilsluttes diatermisuges 
kobling. Når kirurgen aktivere diater-

miappartet registrerer automatikken det 
øgede strømforbrug, og suget starter. 
Når kirurgen stopper med at brænde/
skære reduceres luftmængden i et for-
udbestemt tidsinterval, indtil suget stop-
per. Denne cyklus gentages hver gang 
diatermiapparatet aktiveres. Ønskes der 
kontinuerligt sug sættes betjeningspane-
let i Manuel.

Enheden overvåger samtidig at der er 
tilstrækkeligt sug til rådighed i anlægget. 
Ved utilstrækkelig eller manglende sug 
vil en alarm aktiveres. Alarm er både en 
rød lysdiode, samt lydgiver.

Selve styreboksen monteres over 
nedhængt loft typisk i nærheden opera-
tionssøjlen hvor betjeningspanelet, alar-
menhed og kobling er monteret.

Medical Scandinavia leverer den kom-
plette løsning, som indeholder styre-
boks, motorventil, betjeningspanel, DIS-
udtag (Ø22 mm konus), slange og di-
verse fi ttings.

Styreboksen kan justeres og tilrettes, 
så den passer til ethvert behov.
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TENTE præsenterer verdens eneste 
metal-fri enkelthjul med høj belastning
Hjulene har ofte været en hæmsko for at køre udstyr ind i MR område.
Det nye LEVINA Scan gør det 100% MR sikkert – metal-fri og antimagnetisk.

På grund af høj magnetisme i MR-rum, 
findes der tre metoder til at gøre det mu-
ligt at få udstyr ind i rummet – reduceret 
magnetisme, anti-magnetisk eller metal-
fri.

Reduceret magnetisme

Udstyr kan laves af en kombination af 
syntetisk materiale og rustfrit stål som 
f.eks. vores LEVINA 5380.

Anti-magnetisk

Her kan der bruges messing som metal-
dele. Desværre er messing ikke et stærkt 
metal, derfor bliver det ofte til reduceret 
belastning.

Som anti-magnetisk hjul findes f.eks. 
vores LINEA Scan.

Metal-fri

Den bedste metode hvor alt er i metal-
frie komponenter. Her er du sikker på at 
få MR mærkatet på udstyret.

Her præsenterer vi vores nye LEVINA 
Scan, der opfylder alle krav til dette.

LEVINA Scan

•  100% metalfri og antimagnetisk
•  Diameter 100 og 125 mm
•  Verdens højeste belastning 80 kg
•  Fås som drejelig og med bremse
•  Garanterer MR mærkning

•  Giver udstyrsleverandører mere fleksi-
bilitet

Udstyr som f.eks. PC-borde, senge, 
dropstativer, rullestole, iltapparater m.m. 

Yderligere information

70108210 
www.tente.dk



• 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 

 

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

INFECTION CONTROL

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644

Adiatek_57x57.indd   1 23/01/2017   10.08

NETVÆRK

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

PRODUKTIVITET

Effektivisering 

via forenkling

– en metode, der virker  
uden investering

e-mail: lene@simplify-it.dk · www.simplify-it.dk
Tlf: 7025 9535 · Mobil: 2129 7090

Simplify_57x57.indd   1 14/03/2017   08.48

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

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

www.steelcospa.com

Steelco_57x57.indd   1 23/08/2017   08.53
MEDICO

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

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

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com

JB Medico_57x57_v1.indd   1 31/08/2017   12.47



PERSIENNESYSTEMER

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

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.



Modulopbyggede rum til 
hospitaler 

Vægge, lofter, indvendige døre og vinduer, 
indbygnings- og gennemstiksskabe, lægevaske mm.

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. Vi tilbyder renovering af 
eksisterende rum samt opbygning af nye.

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.

Mød os på FSTA 
årskonferencen i Kolding 
og besøg vores nye 350 m² 
store Showroom i 
Vallensbæk Strand.

Simonsen & Weel
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