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Hospitalsløsninger – med fokus på 
driftssikkerhed og uovertruffen kvalitet

Hos Miele får I:

•  Førsteklasses kvalitetsprodukter med en lang levetid
•  Høj oppetid – vi har 70 udekørende fagspecialister, som hurtigt kan være fremme,   
    hvis uheldet er ude
•  Fast kontaktperson, som er jeres vej ind i Miele
•  Kurser til jeres tekniske personale, så de er klædt på til det daglige vedligehold
•  2 års fuld garanti på alle produkter og 15 års leveringsgaranti af originale reservedele.

Så uanset om jeres behov er serviceopvask, rengøring og desinficering eller vask og
tørring af tekstiler – så har vi en løsning!

Ring på 4327 1510 eller send en mail til professional@miele.com
 

Miele Professional har været en aktiv samarbejdspartner for hospitaler 
verden over i mere end 50 år. Derfor kender vi den hverdag, som I er en 
del af og de krav, som ethvert hospital stiller til en leverandør af hårde 
hvidevarer og medicinsk udstyr.

Miele Professional. Immer Besser.
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UDBUD

Hospitalsbyggeri 
reducerer risiko med 
tilpasset udbudsstrategi
Nyt Hospital Bispebjerg tilpasser kursen for udbuddet af Akuthuset til knap 1,5 mia. Efter en grundig 
risikovurdering går byggeorganisationen nu efter én totalentreprenør, der skal håndtere det komplekse 
hospitalsbyggeri.

Gravemaskinerne er allerede i fuld gang 
med at fjerne jord fra byggegrunden på 
Bispebjerg Hospital. Jordarbejdet for-
ventes afsluttet i oktober måned, og så 
er der gjort klar til, at byggeriet af det 
77.500 kvadratmeter store Akuthus kan 
begynde. 

Men først skal der findes en total-
entreprenør, der kan bygge det store 
hus. Afhængig af blandt andet myndig-
hedsbehandlingen forventes udbuddet 
af Akuthuset klar i slutningen af 2018. 
Akuthuset bliver udbudt som én stor 
totalentreprise, hvor det tidligere havde 
været tænkt at dele opgaven op i to ud-
bud; henholdsvis en totalentreprise på 
Nordblokkken og en storentreprise på 
Sydblokken.

”Vi er kommet længere i projektering 
af det omfattende byggeri og finder det i 
dag mest hensigtsmæssigt med én total-
entreprise frem for to forskellige entre-
priser, der skulle blive til ét hus. Derfor 
vælger vi nu at tilpasse udbudsstrategien 
og i øvrigt gå efter en udbudsform, der 
rummer mere plads til dialog med de by-
dende,” siger byggechef Michael South-
cott fra Nyt Hospital Bispebjerg.

Bygges i faser

Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg er 
en kompleks størrelse, da der skal byg-
ges på begrænset plads på et hospital i 
fuld drift. Oveni det kommer, at der skal 
bygges, hvor en eksisterende bygning 

med operationsgang og røntgenafdeling 
ligger i dag. For at løse den udfordring 
har projektorganisationen bag Nyt Ho-
spital Bispebjerg valgt at dele Akuthus-
byggeriet op i to overordnede faser: 
Nordblokken og Sydblokken.

Faseinddelingen er en del af en kom-
pleks rokadeplan, der betyder, at per-
sonale og udstyr kan flyttes ind i Nord-
blokken, når den er færdigbygget, og at 
Akuthuset således kan tages gradvist i 
brug i løbet af byggeperioden.

Den tilpassede udbudsstrategi har til 
formål at reducere den risiko, der poten-
tielt ligger i den såkaldte ’grænseflade’ 
mellem Nord- og Sydblokken, i forhold 
til både tid og økonomi. Denne græn-
seflade ville blive mere udfordrende 
med to forskellige entrepriser på samme 
byggeplads, og ved at alliere sig med 
en totalentreprenør, er der også mindre 
planlægning af logistikken på et hospi-
talsområde, der i forvejen er presset på 
pladsen.

Overholder den økonomiske 
ramme

I byggeprojektets rådgivergruppe har 
der tidligere været uenighed omkring 
det estimerede byggebudget. Derfor har 
bygherreorganisationen på Bispebjerg 
brugt de seneste måneder på sammen 
med rådgiverne at gå projektet igennem 
med en tættekam, og økonomien ser for-
nuftig ud:

”Vi har været igennem en omfattende 
proces for at validere, at det, der nu lig-
ger på bordet, ligger inden for den øko-
nomiske ramme, der er udstukket. Og 
det er faktisk lykkedes os uden at skulle 

Nyt Hospital Bispebjerg tilpasser udbudsstrategien for at reducere risici. Byggegruben til 
første del af Akuthusbyggeriet står færdig til oktober. Foto: Byggeriets Billedbank
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skære vigtige funktioner ud af projektet,” 
siger en tilfreds byggechef Michael Sou-
thcott.

Han forklarer, at budgettet er redu-
ceret ved eksempelvis at optimere den 
bærende konstruktion mellem etager, 
ved at finde bedre og i øvrigt billigere 
facadeløsninger samt andre tekniske 
ændringer.

Politisk tilfredshed

Lars Gaardhøj (Socialdemokratiet) er for-
mand for byggeprojektets politiske føl-
gegruppe, og han udtrykker tilfredshed 
med fremdriften af byggeriet. Han glæ-
der sig over, at projektet nu ligger inden 
for den økonomiske ramme:

”Det er ingen hemmelighed, at der har 
været lidt blæst omkring der her byggeri, 
og det glæder mig, at der nu ligger en 

plan for udbuddet. Det er et rigtig spæn-
dende projekt, som jeg har fulgt længe, 
og jeg glæder mig til at se det realiseret, 
så vi kan få en et nyt moderne hospital 
på Bispebjerg til glæde for patienter, på-
rørende og personale,” siger Lars Gaard-
høj.

For yderligere informationer

Michael Southcott, byggechef,  
Nyt Hospital Bispebjerg, 
michael.southcott@regionh.dk, 
24 20 70 89

Louise Voss Bendixen, 
kommunikationskonsulent, 
Nyt Hospital Bispebjerg, 
lben0046@regionh.dk, 
23 29 02 28

FAKTA

•  Akuthuset i Nyt Hospital Bispebjerg er delt op i to overordnede byggefaser : Nordblokken og Sydblokken.

•  Nordblokken skal bygges fra 2018-2020, og rummer de fleste af de ”tunge funktioner” i hospitalet, såsom røntgen og opera-
tionsrum. Nordblokken kan tages i brug i 2021.

•  Sydblokken er anden del af byggeriet af Akuthuset og omfatter alle sengetårne, ambulatorier med behandlingsrum, kontorer 
og hjælpefaciliteter.

•  Det samlede Akuthus forventes at kunne modtage patienter i 2023.

•  Akuthuset i Nyt Hospital Bispebjerg udbydes som en samlet totalentreprise i slutningen af 2018.

•  Region Hovedstadens Center for Ejendomme bygger Nyt Hospital Bispebjerg, der er finansieret af Kvalitetsfonden med 
2,95 mia. kroner.

•  Region Hovedstaden investerer de kommende år 20 mia. kr. i hospitalsbyggerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra Statens Kvali-
tetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.

”Vi tilpasser udbudsstrategien og går i øv-
rigt efter en udbudsform, der rummer mere 
plads til dialog med de bydende,” siger byg-
gechef Michael Southcott fra Nyt Hospital 
Bispebjerg. Foto Byggeriets Billedbank

Akuthuset forventes at kunne åbne dørene for patienter i 2023. Illustration: KHR Arkitekter

mailto:michael.southcott@regionh.dk
mailto:lben0046@regionh.dk
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OFFENTLIGT UDBUD

Stil relevante krav i 
de offentlige udbud

I en verden med større teknisk komplek-
sitet inden for bygninger og ejendomme 
– og med et samtidigt krydspres på de 
offentlige udgifter – er det mere vigtigt 
end nogensinde, at de offentlige bygher-
rer er helt afklaret med ønskerne til de 
store byggerier – eller vælger en rådgi-
ver, der er ekstremt skarp på det pågæl-
dende område.

Lad os tage sundhedssektoren og vo-
res egen branche som eksempel. Hvad 
betyder det for sygehussektoren i Dan-
mark, når der kommer fl ere CTS-entre-
prenører med større variation, erfaring 
og kompetencer, og hvordan navigerer 
man i det som bygherre?

Prækvalifi kationerne sætter 
standarden

På grund af størrelsen udføres de største 
fagentrepriser som EU-udbud. Som en 
del af prækvalifi kationsfasen udfyldes 
blandt andet ESPD-erklæringer, hvor der 
stilles krav til teknisk- og fi nansiel for-
måen.

Det er ganske fornuftigt, for udbuds-
materialet er bygherrens mulighed for 
at stille krav til de deltagende virksom-
heder, og dermed for udvælgelse af den 
rigtige leverandør til de mere og mere 
komplekse opgaver. Men hvordan stiller 
man de rigtige og relevante prækvalifi ka-
tionskrav, når man udbyder avancerede 
og tekniske entrepriser på et supersyge-
hus?

Stil relevante krav

Det kan se tilforladeligt ud, når offentlige 
bygherrer stiller forskellige kriterier op 
i udbudsmaterialet. Men stiller de altid 
de rigtige krav, og fokuserer de altid på 
de rigtige faktorer. Lad os tage et par ek-
sempler:
1)  Er det okay at stille krav til omsætning, 

egenkapital og soliditetsgrad – uden 
at tydeliggøre, hvilken type teknisk 
forretning, som tallene dækker over?

2)  Er det okay at stille krav til referencer 
– uden at skele til forskellen i kom-
pleksiteten i referenceprojekter fra 
simple opgaver på detailbutikker og 
skoler kontra sygehusbyggeri?

3)  Er det okay at vælge leverandører ud 
fra det samlede medarbejderantal – 
uden at se på det antal specialkom-
petencer, der er relevante for den 
pågældende opgave?

Fokusér på det rigtige

Det sidste spørgsmål er et af de vigtigste 
at fokusere på for bygherren i udvæl-
gelsesprocessen. For at kunne løse en 
opgave med fl ere parallelle byggeetaper 
er det nemlig nødvendigt, at entrepre-
nøren har de relevante kompetencer i 
virksomheden, når opgaven går i gang. 
Ellers risikerer en bygherre at vælge en 
sårbar leverandør, der er ekstremt af-
hængig af en komponentleverandørs 
assistance og support i forbindelse med 
udførslen. Det skaber logisk set en høj 
risiko for fejl, mangler og forsinkelser i 
byggeriet.

Derfor skal bygherren stille relevante 
krav og bede om relevante nøgletal i 
udbudsmaterialet – eksempelvis inden 
for CTS-arbejder ved Bygningsautoma-
tikentreprisen og for el-arbejde ved El-
entreprisen osv.

Bygherren og rådgiveren skal også 
huske at vurdere på kompleksiteten og 
relevansen i de referenceprojekter, der 
oplyses fra de bydende entreprenører. 
Er de fx udført eller kun noteret i ordre-
bogen?

Kvalitet er ofte et parameter som 
vægtes i tilbudsevauleringen men kva-
liteten i leverancen er ofte en objektiv 
individuel vurdering. Hvad opfatter byg-
herren som god kvalitet? Er det ensartet 
fabrikat for alle produkter eller en be-
stemt løsningsmodel? Vær konkret og 
synliggør målet med kvaliteten overfor 
entreprenørerne.

Kan være dyrt at vælge billigst

Offentlige byggerier fi nansieres af vores 
alle sammens penge, og derfor skal vi 
være omhyggelige med, hvordan vi bru-
ger dem. Men hvis man kun fokuserer 
på laveste pris i udvælgelsesfasen, kan 
det ende med at blive dyrt i det samlede 
sygehusbyggeri, der typisk er i milliard-
klassen.

Risikoen opstår blandt andet hvis den 
valgte leverandør mangler kompetencer 
og ikke kan afl evere opgaven uden væ-
sentlige mangler. Det kan typisk være 
forsinkelser, udfordringer med dårligt 
luft-skifte, fejlbehæftet lysstyring, ustabil 
varme eller manglende køl. Alle sammen 
elementer, der skaber enorm utilfreds-
hed hos brugerne og som forøger drifts-
udgifterne.

Gør det rigtigt fra starten

Et kompliceret og samfundskritisk syge-
husbyggeri skal ikke kun måles på anlægs-
fasen, men også på den efterfølgende 
drift. Godt indeklima for medarbejdere 
og patienter er afgørende for hverdagen, 
ligesom effektiv energistyring er vigtig 
både for klimaet og driftsøkonomien.

Prækvalifi kationsfasen er derfor eks-
tremt vigtig for at sætte den rigtige kurs 
i de danske sygehusbyggerier – og for 
at kunne styre kvaliteten og økonomien 
både på den korte og den lange bane.

Derfor skal udbudsmaterialet udfor-
mes korrekt – ikke mindst ved at stille 
relevante krav og fokusere på de rigtige 
elementer og tildelingskriterier. Dermed 
får vi blandt de mange erfarne og nye 
leverandører af fx CTS-ydelser valgt de 
rigtige og kvalifi cerede virksomheder til 
at udføre opgaverne på vores fælles an-
lægsprojekter og byggerier.

Derved sætter vi fokus på kvaliteten i 
byggeriet, den oplevede værdi for bru-
gerne og den samlede økonomi for sam-
fundet. Og det må være dét, der er pej-
lemærkerne i udbudsprocessen – frem 
for kortsigtede løsninger, der risikerer at 
få den modsatte effekt på alle parame-
tre.

AF SALGSDIREKTØR ALLAN VINTHER, 

DOMINUS A/S
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BYGGESAGSBEHANDLING

Byggesagsbehandling af 
brand og statistik bliver 
hurtig, let og mere smidig
Med den nuværende byggesagsbehandling kan sagsbehandlingen tage 4-6 uger eller flere måneder, men 
nu er der udsigt til at rådgivere som ÅF Buildings Denmark kan medvirke til at speede processen op til få 
dage eller klare godkendelsen fra dag til dag, oplyser master i Brand Flemming Villads Jørgensen

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Langsommelig byggesagsbehandling 
ventes at blive en saga blot sidst i 2018 
eller starten af 2019, når en ny certifice-
ringsordning træder i kraft med det nye 
bygningsreglement BR18. Ifølge dette 
skal der fremover tilknyttes en certifice-
ret brandrådgiver og en certificeret sta-
tiker.

Det betyder, at bygningsmyndighe-
den i kommunerne ikke længere skal 
gennemgå og behandle de projekter, 
hvor sådanne certificerede eksperter er 
tilknyttet. Det vil ifølge Flemming Jør-
gensen give et anderledes hurtigt og 
smidigt byggeforløb:

– Det vil gøre det nemmere for en 
bygherre og entreprenør at få en byg-
gesag igennem i kommunen og sikrer 
en ensartet vurdering af den samme sag 
fra kommune til kommune. Ordningen 
vil desuden fremme selve byggesagsbe-
handlingen, siger Flemming V. Jørgen-
sen fra ÅF.

For at blive certificeret skal man be-
sidde visse kompetencer uddannelses-
mæssigt fra akkrediterede uddannel-
sesinstitutioner såsom universiteter og 
tilsvarende. Flemming Jørgensen har en 
master i brand og skal op til en yderli-
gere test og prøve for at blive certificeret 
brandrådgiver til hospitalsbyggeri, der 
rangerer i de højeste og mest krævende 
klasser 3 og 4.

Klasse 1 og 2 til sammenligning om-
fatter typisk hhv. enfamiliehuse og lidt 
større byggerier som etagebyggeri, min-

dre butikker, kontorbyggeri, der ikke 
behøver certificerede rådgivere. Klasse 
3 omfatter plejehjem, daginstitutioner, 
indkøbscentre m.m.

Klasse 4 er projekter, hvor man skal 
have foretaget en tredjepartsvurdering. 
Det gælder typisk ved højhusbyggeri og 
ved de lidt større sygehusbyggerier.

Kravet for at blive certificeret i brand-
klasse 3 og 4 er, at man har mindst 7 
års erfaring for at komme i betragtning. 
Indtil videre er ingen certificeret, fordi 
der mangler at blive godkendt et certifi-
ceringsorgan, som kan godkende ansø-
gerne.

Fra 31. december 2019 kan bygge-
sagsbehandlere således ikke længere 
udføre teknisk byggesagsbehandling 
af brand og statik og fra 1. januar 2020 
skal der være certificerede rådgivere for 
brand og statikere klar til at udføre arbej-
det.

ÅF Building er på vej

– Så snart der kommer et akkrediterings-
organ, vil ÅF Building Danmark ansøge 
om at blive certificeret til at være certi-
ficerede brandrådgivere og statikere og 
vil stå klar til at yde denne service over-
for kunderne. En række medarbejdere i 
vor afdeling for brand og konstruktion vil 
blive certificerede.

Vi er 7 kolleger indenfor brand og af 
de flere end 50 medarbejdere i konstruk-
tionsafdelingen er der nok en halv snes 
stykker der skal certificeres.

Vi har stor erfaring med hospitalerne 
og er gearet til at gå ind i klasse 4, så man 
behøver derfor ikke at skifte rådgiver un-
dervejs. Når kunderne henvender sig til 

os, får de en færdig pakke af rådgivning 
inden for sygehusbyggeri.

Lovgivningen er trådt i kraft, og så 
snart der er certificeringsorgan klar, er vi 
med. Det betyder, at kommunerne ikke 
længere skal se vore byggesager igen-
nem. Det kan sagtens blive før 2020 at 
vi kan yde denne service. Det kan måske 
blive i år, men starten af 2019 er måske 
mere realistisk.

DANAK sørger for at akkreditere cer-
tificeringsorganer, de er ansat af staten, 
dvs Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at 
varetage opgaven. Man ansøger således 
om at blive certificeringsorgan hos DA-
NAK, hvorpå man efter godkendelse kan 
certificere rådgivere.

Det ping-pong man har haft med myn-
dighederne for at få projekter godkendt 
bliver lettere. Fremover er det den cer-
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BYGGESAGSBEHANDLING

tificerede rådgiver, der har ansvaret for 
at alt er i orden. Ændringer der opstår 
under byggeprocessen har ofte skullet 
forelægges myndighederne, men frem-
over kan vi selv foretage det forudsat 
lovgivningen er overholdt.

Godkendelse fra dag til dag

Intentionerne er at få en mere smidig 
byggeproces også myndighedsmæssigt. 
Kommunerne har en byggesagsbehand-

lingstid, men fremover bliver det meget 
hurtigere, når rådgiveren klarer sagsbe-
handlingen og godkendelsen, vurderer 
Fleming Jørgensen:

– Fremover skal myndighederne blot 
se hvordan byggerier gribes an og blå-
stemple det. Resten er overladt til de 
certificerede rådgivere. Den tilknyttede 
rådgiver følger byggeriet hele tiden og 
ændringer kan godkendes fra dag til 
dag, hvis det følger lovgivningen. Tid-
ligere har byggesagsbehandlingen i 
kommunerne taget lang tid og været en 
hæmsko.

– Inden man går i gang med byggeriet, 
skal man sende en starterklæring til myn-
dighederne med tilknyttede brandrådgi-
vere og statikere. Når myndighederne 
har sagt god for den og set, at de er certi-
ficerede, udstedes byggetilladelse.

Undervejs i byggeprocessen udarbej-
der rådgiverne deres dokumentation og 
afleverer den først, når man skal have en 
ibrugtagningstilladelse. Før skulle man 
sende dokumentation ind og kommunen 
skulle bruge tid på det.

Mange kommuner har ikke selv haft 
kompetencerne, men hyrer rådgivere 
ind fra det private til at se det igennem, 
hvilket gør byggeriet dyrere og langsom-
mere.

Intentionerne er, at det skal være nem-
mere og hurtigere at bygge.

ÅF kan gå ind i alle projekter

Jeg er selv ingeniør og master i brand fra 
DTU og er en af de første, der bliver cer-
tificeret. Vi er 3 medarbejdere, der kan 
godkendes til at lave tredjepartsgodken-
delser. Vi behøver ikke være projekte-
ringsrådgiver på mange opgaven, men 
kan godt blive involveret som rådgiver 
på brand og statik til at checke andre 
rådgiveres projekter igennem.

Sygehusbyggerier går fremover fra 
klasse 3 til 4, når man skal udføre brand-
teknisk analyse. De nye sygehuse be-
finder sig i klasse 4, når projekterne skal 
godkendes. Der kan også ske ændringer 
undervejs, så man skal fra klasse 3 over 
i klasse 4. Her kan man henvende sig til 
ÅF og vore certificerede teknikere for at 
få løst problemerne, siger Flemming Jør-
gensen, der er en af landets mest erfarne 
brandteknikere.

Flemming Villads Jørgensen
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Elektronisk regulering af kastelængden 
i nye fancoil typer øger komforten og 
sænker energiforbruget

Konventionelle kassette-fancoils til ind-
bygning i en nedsænket loftkonstruktion, 
har som regel en kvadratisk opbygning 
med fire sammensatte og retvinklede 
profiler i en såkaldt 4-vejs kassette. Da 
luften primært udblæses i fire retninger, 
resulterer dette i systemafhængige skyg-
gezoner. Dertil kommer at udblæsnings-
profilerne kun kan ændres manuelt, når 
man ønsker at tilpasse udblæsningsvink-
len til den ønskede luftmængde og rum-
geometri. Profilernes position justeres til 
det oftest anvendte driftpunkt, som for 
eksempel det mest anvendte ventilator-
trin ved køling. Afvigelser fra dette drift-
punkt fører uundgåeligt til en anden ka-
stelængde og lufthastighed og dermed 
til en anden temperaturfordeling i rum-
met. I værste tilfælde falder den kolde 
tilførselsluft hurtigt ved lave ventilator-
hastigheder, hvilket betyder, at der ikke 
er en effektiv rumgennemstrømning.

På tankstationer og i butikslokaler, 
hvor ansatte og kunder er i bevægelse 
en stor del af tiden, er komforten som 
regel ikke en væsentlig afgørende fak-
tor – dette gælder også ved en mulig høj 
lufthastighed, eller en køligere luftstrøm 
i opholdszonen. Er man derimod i kon-
torlokaler, lægepraksisser, sygehuse, 
hoteller, konferencerum eller lignende, 
så forholder det sig helt anderledes. Her 
opholder folk sig længe i ro og det er der-
for vigtigt, at der foregår en ensartet og 
komfortabel luftkonditionering ved alle 
ønskede køle- og varmebelastninger. I 

denne sammenhæng betyder delbelast-
ningen ikke et enkelt driftpunkt, men 
derimod et forholdsvis bredere drifts-
område, fordi forskellige luftstrømme er 
nødvendige for at opretholde den øn-
skede rumtemperatur afhængigt af den 
interne og ydre belastning. F.eks. kan be-
lastningerne i et mødelokale hurtigt æn-
dres afhængigt af solindfald og antallet 
af personer i lokalet. I undersøgelsesrum 
eller i laboratorier bidrager ved siden af 
mennesker også de medicinske appara-
ter for den dynamiske belastningsprofil.

Mere effektivitet med EC-
motorer

Den optimale tilpasning af ventilatorha-
stigheden til behovene og en stille og 
samtidig energieffektiv drift kan allerede 
nu opfyldes af EC-motorer. Både bru-
gernes ønske om mere energieffektivitet 
og de gældende ErP2018-retningslinjer 
har ført til, at den økonomiske motortek-
nologi nu bygges ind i mange moderne 
fancoil-enheder. Besparelserne bliver især 
effektive ved delbelastning. Fancoils skal 
arbejde med en mindre hastighed (for 
eksempel ved lav personbelastning eller 
ved årstidernes skiften) for at opnå den 
afkølende effekt, der er beregnet. Havde 
det været en 5-trins regulering, så havde 
man været nødt til at anvende den næ-
ste højere blæserhastighed for at imøde-
komme køleefterspørgslen. Men ved en 
EC-motor kan man nøjagtigt tilpasse luft-
mængden til behovet, og det ved et lavere 
strømforbrug samt et lavere lydniveau 
end ved AC-motoren. Derudover har EC-
ventilatorer samtidig mindre elektrisk tab 
end AC-motorer. Derfor kan man pga. 
EC-teknologien regne med at man opnår 
ca. en halvering af strømforbruget sam-
menlignet med AC-motoren. (Dette er 
dog afhængig af den aktuelle driftsmåde)

Konstruktiv optimering

Men den variable hastighed er ikke til-
strækkelig til at opfylde de høje standar-

der, der findes med hensyn til komfort. 
Dette kræver også forskellige konstruk-
tionsmæssige egenskaber, der kan give 
en trækfri indblæsning og en ensartet 
temperaturfordeling når luftstrømmen 
samtidig justeres.

1.  Radialsymmetriske indblæsnings-
dyser for en bedre rumgennem-
strømning

Ensartet temperaturfordeling, dvs. hvor 
man undgår at skyggezoner opnås ved 
hjælp af en radial-symmetrisk fordeling 
af indblæsningsdyserne (figur 1). Sam-
tidig er den runde form af diffusoren, 
medvirkende til at luftudledningen ikke 
forefindes i en så koncentreret udledt 
mængde luft, som ved 4-vejs teknolo-
gien, dvs. at risikoen for trækfænomener 
allerede her er væsentligt reduceret.

2.  Induktionseffekt reducerer 
 strålingstemperaturen

Det er vigtigt at den indblæste lufttem-
peratur ikke afviger for meget i forhold til 
rumtemperaturen, i modsat fald kan det 
være medvirkende til at der forekommer 
træk. Derfor er det væsentligt at den 
afkølede luft i enhedens indblæsning 
opblandes med rumluften så tæt på en-
heden som overhovedet muligt. Denne 

AF APPLIKATIONSINGENIØR, B.SC.  

CARSTEN SCHJOLDAGER, FLÄKTGROUP A/S

Fig. 1. Med den radial-tangentielle ind-
blæsning undgår man skyggeområder. An-
vendes SWIRL-diffusoren fra DencoHappel 
er kastelængden endda også større end 
ved typiske 4-vejs fancoils.
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opblanding foregår for eksempel i hul-
rummet i indblæsnings-delen, som med-
virker til en induktionseffekt. Rumluften 
suges ind i mellemrummet og blandes 
med indblæsningsdyserne med den af-
kølede luft fra fancoilen (Fig. 2). Den 
deraf øgede indblæsningstemperatur 
reducerer ikke alene risikoen for træk, 
men er også medvirkende til at Coanda-
effekten udnyttes, hvilket afspejles i en 
bedre kastelængde og i en bedre rum-
gennemskylning.

3.  Kastelængderegulering giver ens-
artede rumlufttemperaturer

For at der selv ved lave luftmængder 
opnås en tilstrækkelig kastelængde, så 
skal luftudstrømningens tværsnit være i 
stand til at kunne blive reguleret. En ind-
stillelig indblæsning gør det muligt, selv 
ved et bredere driftsområde, at holde 
kastelængden konstant. Dette er en 
betingelse for at opretholde en ensartet 
temperaturfordeling i hele rummet og 
for at forhindre temperaturlagring eller 
en kold luftstrøm ved lav belastning. Ud 
over tværsnittet af indblæsningsdysen så 
bør indblæsningsvinklen også være ind-
stillelig, for at muliggøre en effektiv kø-
ling og opvarmning med loftsenhederne

Indblæsning med kontrol af 
kastelængden

I den patenterede SWIRL®-profi l (fi g. 
3) har DencoHappel udviklet et radial-
tangentielt indblæsningsarrangement 
med de under pkt. 1-3 beskrevne egen-
skaber. Ved siden af de væsentlige kon-
struktive systemkomponenter er der en 
elektronisk regulering, og nogle udløbs- 
og udblæsningsvinkler justeres i hen-
hold til belastningen og driftstilstanden 
ved opvarmning eller afkøling.

Dette sikrer trækfri indblæsning og 
samtidig høj køleevne og kolde tempera-
tur-lommer i hjørnerne undgås såvel som 
høje lufthastigheder eller store tempera-

turforskelle i opholdsområdet (se fi g. 4 
og 5).

Disse foranstaltninger øger indeklima-
komforten, og selve klimatiseringen op-
fattes som værende mere behagelig end 
ved en traditionel 4-vejs kassetteenhed. 
I kombination med EC-motorer opfylder 
systemet således særligt de høje krav 
med hensyn til termisk komfort, støj og 
el-effektivitet i alle anvendte belastnings-
områder. De væsentlige egenskaber er:
•  Homogen temperaturfordeling i rum-

met, undgåelse af koldluftslommer og 
temperaturlagdelinger.

•  Lav lufthastighed i opholdszonen.
•  Lavest mulige omdrejningstal giver 

den mest lydsvage drift.
•  Bedst mulige konstante kastelængde 

ved alle driftssituationer, som under-
støtter Coanda-effekten.

•  Mindste temperaturdifferens imellem 
indblæsningsluften og rumluften.

•  Optimal justering af luftstrømmen 
(dvs. blæserhastigheden) efter beho-
vet (energieffektiviteten).

Lavt lydniveau – høj hygiejne

Da man designede den nye kassette-
enhed blev følgende egenskaber opti-
meret: Højkvalitetsplastik bidrager til at 
reducere støjemissionerne. Den vigtig-

Fig. 2. En cirkulær hvirvelstrøm med in-
duktionseffekt sikrer en  hurtig reduktion 
af temperaturforskellen mellem tilluft og 
rumluft.

Fig. 3. Kassette fancoil med ringformet, 
regulérbar indblæsningsprofi l (SWIRL-
diffusor).

Fig. 4. Sammenligning af trækrisici efter DIN EN ISO 7730 ved 480 m3/h ved hhv. den 
klassiske 4-vejs kassette fancoil (til venstre) og en tilsvarende enhed med SWIRL-diffusor 
(til højre) perspektivisk opfattelse med lodrette skæreplaner. 

ste opgave for designerne var imidler-
tid brugen af lukkede porøse materialer 
til at opfylde de høje hygiejnekrav, især 
til det medicinske anvendelsesområde. 
Afrundede geometrier samt store radier 
forhindrer snavs i at stoppe og gør det 
lettere at rengøre enheden. En konden-
satbakke med konstant gradient sikrer 
en pålidelig fjernelse af kondensatet. 
Alle interne komponenter, såsom f.eks. 
ventilatorhus, kondensatbakke, ventila-
torhjul, fi lter samt indløb og udløb er la-
vet af desinfektionsresistent plastik og er 
mikrobiologisk ikke-metabolisérbar.

På grund af de beskrevne konstrukti-
onstiltag opfylder DencoHappels HyCas-
sette-Geko med hvirveldiffusor kravene i 
VDI 6022. Sammen med den reducerede 
fare for træk (eller forbedrede komfort 
ifølge DIN EN ISO 7730) og den jævne 
temperaturfordeling er kassetteenhe-
derne med den nye indblæsningsprofi l, 
udover at være egnede til aircondition af 
kontorer eller butikker især også egnede 
til brug på hospitaler, plejehjem og andre 
faciliteter, fordi der disse steder foruden 
krav til høj komfort også kræves maksi-
mal hygiejne. Da patienterne ofte er let 
påklædte, så er den højere klimakomfort 
med SWIRL-løsningen særlig mærkbar, 
når man anvender den i det medicinske 
og indenfor plejesektoren.

Fig. 5. Takket være SWIRL-diffusoren op-
nås en ensartet temperatur i rummet selv 
ved lave ventilatorhastigheder.
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Klarhed og integration i 
hospitalsaktiviteterne
Man kan godt være en lille, nordjysk it-virksomhed og skabe store, verdensomspændende forbedringer 
i hospitalsdriften. Her fortæller direktør og stifter Torben Hall om det videre arbejde med at skabe et 
internationalt system til at skabe overblik og stordriftsfordele

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

IT-virksomheden Navtilus i Aalborg er 
ved at udvikle et nyt system, Health-
SCOPE, baseret på Microsofts Dynamics 
NAV, der er et dansk økonomistyrings-
program. Projektet har modtaget mil-
lionstøtte af den europæiske innovati-
onsfond Eurostars-Eureka, der ser store 
perspektiver i det.

Det kniber med overblikket på ho-
spitalerne internationalt. Der er mange 
lagre, et utal af instrumenter og forbrugs-
artikler, mange behandlinger og men-
nesker er involveret på kryds og tværs. 
Kravene om effektivitet og stordriftsfor-
dele vokser samtidig i Danmark og hele 
verden.

I slutningen af 2019 forventer direktør 
og stifter af Navtilus Torben Hall at have 
udviklet en softwareløsning, der kan 
skabe klarhed, gennemskuelighed og 

overblik både over de tilgængelige res-
sourcer og omkostningerne forbundet 
med behandlingen af patienterne.

Systemet udvikles i et tæt samarbejde 
med det engelske Ingenica Solutions 
Ltd. som Navtilus med succes tidligere 
har udviklet lagerstyringssystemet Atti-
cus med til den engelske sundhedssek-
tor National Health Service (NHS).

Succes med at skabe klarhed

Systemet har sikret overblik på hospita-
lerne og for indkøberne samt skabt øko-
nomisk styring med bedre likviditet.

Systemet er med succes blevet imple-
menteret i de engelske sundhedsenhe-
der, ”trusts”, der kan bestå af et eller flere 
sygehuse. Det nye projekt HealthSCOPE 
skal ses som et nyt skridt på vejen til at 
skabe yderligere klarhed i hospitalernes 
aktiviteter. 

– Vi har hjulpet Ingenica Solutions 
med at udvikle Atticus, men har ikke så 

meget med dette projekt at gøre læn-
gere. Det affødte imidlertid, at vi sam-
men med Ingenica søgte EU om støtte 
for at udvikle et videregående system, 
som kan sættes sammen med lagersty-
ringssystemet, siger han.

– Vi været gennem en analysefase 
og er nu ved at udvikle en løsning som 
skal ses som en videreførelse af lagersty-
ringssystemet. Vor samarbejdspartner 
har været i dialog med eksisterende kun-
der og set på, hvad der mangler i deres 
dagligdag.

Mange isolerede systemer

Vi fandt hurtigt ud af, at hospitalerne har 
mange systemer, der ikke kan snakke 
sammen. Vi fik i juni 2017 bevilget 8 mio. 
kr. fra den europæiske innovationsfond 
Eurostars-Eureka til projektet der også 
gennemføres sammen med Ingenica So-
lutions Ltd.

De skal bruges til at analysere, op-
sætte en kravspecifikation, udvikle og 
prøvekøre systemet hos en pilotkunde. 
Det er en proces vi er nået halvvejs igen-
nem på nuværende tidspunkt. Det er 
planen at den færdige løsning kan lance-
res i andet halvår af 2019.

En komplet løsning på vej

Selve styringen af de operationer, som 
hospitalerne gennemfører, er baseret 
på dobbelte bookninger. Vi vil udvikle 
et system der dækker hele forløbet fra 
patienterne ankommer til de forlader ho-
spitalet. Det skal sikre, at alle ressourcer i 
form af personale, instrumenter, medicin 
og forbrugsartikler er tilgængelige ved 
operationerne. Så ved man hvor hvad er 
og hvornår.

Man skal kunne styre hele planlægnin-
gen, hvornår operationerne skal udfø-
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res, hvornår udstyret skal bruges, hvilke 
medarbejdere der skal involveres etc. 
Systemet skal undervejs opsamle data 
om, hvad den enkelte operation koster i 
løn til læger, sygeplejersker osv.

Det skal gøre det muligt bagefter at 
analysere omkostningerne. På sigt og i 
takt med, at vi får opsamlet data, vil vi gå 
ind og benytte os af machine learning. 
Formålet er ifølge Navtilus at kunne kon-

statere, hvad det er, der fremskynder og 
effektiviserer behandlingen.

Stort potentiale for optimering

– Et sådant analyse- og optimeringssy-
stem eksisterer ikke i øjeblikket. Ingenica 
Solutions har analyseret udfordringerne, 
og vi skal på basis af alle kravspecifi ka-
tionerne undersøge, hvordan det teknisk 

Direktør og stifter Torben Hall

kan lade sig gøre at tilpasse Microsoft 
Dynamics NAV, så det bliver en brugbar 
løsning.

EU ser et stort potentiale for dette i 
UK, og vi forventer at et sådant system 
kan gå langt bredere ud, da udfordrin-
gerne er de samme overalt. Vi vil starte 
med Ingenicas eksisterende kunder og 
få en løsning implementeret. Så må vi se, 
hvor det bærer hen.

Man kan optimere mange processer. 
Vi kan se, at to læger, der bruger forskel-
ligt udstyr, får forskelligt output og kan 
så lettere træffe en beslutning og opnå 
besparelser.

Flere brugere skal bl.a. registrere un-
dervejs på mobile enheder ved at skanne 
patientens armbånd og lignende. Ifølge 
Navtilus bliver masser af data registeret 
i forskellige systemer, så der vil være en 
stor fordel i at samle dem ét sted – i et 
system.

Der eksisterer et stort ønske om at få 
integrerede systemer. Det er det samme 
vi hører i England og Danmark. Vi er Mi-
crosoft NAV partner og Microsoft er me-
get interesseret i løsningen.
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Vi designer værktøjer, der gør 
det lettere at indfri de øgede 
krav i plejen

Selvom de formelle produktivitetskrav 
på de danske hospitaler afskaffes, vil 
personalet også fremover være pres-
sede. Der vil fortsat være krav om øget 
effektivitet og sammenhængende be-
handlingsforløb samt konstant stigende 
patienttilfredshed. Derfor kan der med 
fordel sættes endnu mere fokus på, 
hvordan personalets arbejdsredskaber 
kan bidrage til at minimere tid brugt til 
eksempelvis dokumentation og overdra-
gelse af informationer. Der er behov for 
systemer, der fra starten er designet med 
den målsætning, at de trivielle, admini-
strative rutiner forenkles, og personalet 
får mere tid til de essentielle opgaver, 
nemlig plejen af patienterne.

Vores passion er at skabe rum 
til plejepersonalets primære 
opgaver

Hos CARE-CALL er vi drevet af at opti-
mere arbejdsdagen for plejepersonalet 
på de danske hospitaler. Derfor har vi 
blandt andet fokus på, hvordan der frigi-
ves tid, og samtidig skabes grundlag for 
større tilfredshed og bedre arbejdsmiljø 
hos såvel personale som patienter.

Heldigvis oplever vi, at vores syns-
punkter vinder genklang hos kunderne, 
når vi viser, hvordan vores patientkalde-
systemer kan bidrage. Vores mere enkle 
kaldesystemer udvikler sig til egentlige 
kommunikationssystemer, hvor man i 
én app håndterer kald og alarmer, sam-
tidig med at vitale workfl ows understøt-
tes med vigtig information på præcis 
det rette tidspunkt, på det rette sted 
og til den rette person. Uanset, hvor 
personalet befi nder sig, kan man på sin 
smartphone planlægge, dele og mod-
tage informationer fra kollegerne og sy-
stemerne. Enkelt, hurtigt, effektivt, sik-
kert – alt er naturligvis intuitivt.

Workfl ow @ the point of care

På baggrund af næsten 40 års erfaring og 
praktisk viden om patientkaldesystemer 
har vores leverandør BEST Teleproduk-
ter udviklet begrebet Workfl ow @ the 
point of care – et tankesæt som er om-
drejningspunkt i produktudviklingen. 
Herved sikrer man, at patientkaldesyste-
merne har fokus på især to forhold, dels 
understøttelse og effektivisering af det 
typiske workfl ow, der er i plejen på et 
hospital, og dels at give personalet mu-
lighed for at kunne inddatere og hente 
oplysninger, hvor de befi nder sig = @ the 
point of care.

Dette fokus i udviklingen har resulte-
ret i en række innovative softwareløsnin-
ger, der henvender sig til både patienter 
og personale. Løsninger, der bidrager 

til at minimere tiden brugt til dokumen-
tation og overdragelse af informationer, 
og dermed maksimerer tiden til plejen. 
Disse skitseres i det følgende.

Infotainment til patienten

Når patienten udstyres med en bedside-
terminal, er det umiddelbare behov for 
underholdning sikret – der gives nemlig 
adgang til TV, radio og internettet.

Lige så vigtigt er det dog, at persona-
lets adgang til information og kommu-
nikation lettes, idet der også kan vises 
patientspecifi kke informationer direkte 
på skærmen. Desuden gives der mulig-
hed for, at patienten kan kommunikere 
direkte med personalet, og foretage 
Service Call® (se herunder) via bedside-
terminalen.

Service Call® sikrer ”det rette 
personale” til opgaven

Fra bedside-terminalen har patienten ad-
gang til at foretage Service Call. Et servi-
cekald er et kald med lavere prioritet, og 
det kan ofte udføres af andet personale 
end en sygeplejerske. Det kan eksem-
pelvis være, at patienten ønsker toilet-
besøg eller et glas saft, ligesom der kan 
gives mulighed for at foretage madbestil-
ling direkte på terminalen. Dermed spa-
res personalet for mange skridt, og res-
sourcerne anvendes mere optimalt, når 
opgavens karakter er kendt på forhånd, 
og ”det rette personale” kan sendes til at 
løse opgaven.

Kalde- og alarmhåndtering

Det tildelte personale modtager kaldet 
på sin smartphone direkte i BESTmate 
appen, hvor det med tydelig information 
vises, hvorfra et kald er sendt. Den ind-
byggede jobliste i appen viser konstant 
en opdateret oversigt over, hvilke kald 
der er accepterede, og hvilke der sta-

AF SUSAN KARMAR
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dig er aktive. Dermed gøres det let for 
personalet at være fl eksible i forhold til, 
hvilke patienter der tilses først. Kaldet 
kan naturligvis accepteres direkte i ap-
pen.

NFC til nærvær, kald/alarmer og 
andre opgaver

NFC-teknologi gør det muligt at fore-
tage hurtige og sikre registreringer eller 
bestillinger. Når personalet holder sin 
smartphone op til en NFC-tag, eksekve-
res den tilhørende, programmerede for-
holdsordre straks.

Med NFC kan nærværsmarkering så-
ledes ske lynhurtigt og næsten automa-
tisk, når personalet ankommer til stedet, 
hvorfra der kaldes. Ligeledes kan NFC 
anvendes, når der sendes kald og alar-
mer samt når kaldet afstilles.

Når der er behov for bestilling af for-
skellige serviceopgaver, eksempelvis 
rengøring af stuen, oprettes opgaven 
på et øjeblik med NFC, ligesom udførte 
opgaver kan registreres/kvitteres, og 
personalets tid til dokumentation mini-
meres.

Alt sker hurtigt og effektivt – natur-
ligvis med logning af alle aktiviteter, så 
overblikket bevares og dokumentatio-
nen sikres.

Skanning af stregkode

Med sin smartphone kan personalet 
hurtigt skanne stregkoden på patientens 
armbånd, og dermed få adgang til mere 
information om patienten – direkte i tele-
fonen. Patienten kan også tildeles til en 
specifi k seng.

Alt information i smartphonen

I BESTmate appen har man adgang til alle 
informationer om den specifi kke senge-
plads og patienten i den. Eksempelvis 
sted, navn, alder, køn, status, triage, 

diæt, notater, ansvarligt personale osv. 
Informationen er naturligvis rettigheds-
styret, og hentes fra centralt hold for at 
maksimere sikkerheden og den person-
lige integritet.

Opgavehåndtering

Man kan bestille udførelse af forskellige 
opgaver direkte, hvor man befi nder sig, 
eksempelvis patienttransport eller ren-
gøring af rummet. Opgaven modtages 
og udføres naturligvis af ”det rette per-
sonale”.

Bedside rapportering

Den meget smidige adgang til alt rele-
vant information reducerer den tid, der 
anvendes til registrering og rapportering 
betydeligt. Man kan tilføje notater di-
rekte i appen, og informere det øvrige 
personale, der umiddelbart får adgang til 
den tilføjede information.

Status på rummet og patienten

Direkte på stedet kan man statusmarkere 
såvel rum som patient og dermed spare 
tid. Status kan være alt fra ”infektion” til 
”rengjort rum”.

Afdelingens planlægning

Der er adgang til planlægning af plejen, 
uanset hvor man befi nder sig. Den in-
formation, personalet kan se og tilføje 
i sin smartphone, er også tilgængelig i 
Ward Planner softwaren, der vises på 
storskærme på de respektive afdelinger. 
Softwaren opdateres i realtid, og visnin-
gen af information kan tilpasses, så det 
konkrete behov bliver opfyldt.

Gennemtænkte systemer sparer 
ressourcer

Med en velovervejet planlægning af IT i 
plejen kan man højne effektiviteten, og 
samtidig øge såvel personalets som pa-
tienternes tilfredshed.

Når BEST Teleprodukter anvender vi-
sionen Workfl ow @ the point of care i sin 
udvikling af patientkaldesystemer, sikres 
det, at systemerne faktisk gør en forskel 
i forhold til de traditionelle systemer. Der 
opnås virkelig en mere effektiv pleje til la-
vere omkostninger – og når hospitalerne 
skal foretage sine investeringer, opvejes 
denne af de fordele og effektiviseringer, 
der opnås.
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Hvidovre Hospital bygger state of 
the art i trykluft
Sygehusmaskinmester Henning Horn og Granzow A/S bygger nyt, supermoderne trykluftprojekt på 
Hvidovre Hospital som led i et renoveringsprojekt

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hvidovre Hospital har i forbindelse med 
en løbende renovering af tryksluftsyste-
met opdelt deres trykluftinstallation, så det 
i dag består af tre systemer: medicinsk, in-
strumentel og teknisk trykluft som vil blive 
et af landets mest moderne systemer.

Alle danske sygehuse har et trykluft-
system som enten er opdelt eller plan-
lægges at skulle opdeles i medicinsk og 
teknisk trykluft. På Hvidovre hospital skal 
den Medicinske trykluft fremover ude-
lukkende bruges til patienterne, mens 
det på andre sygehuse også anvendes til 
instrumenter og laboratorier.

Projektet på Hvidovre Hospital er ble-
vet til i et samarbejde mellem sygehus-
maskinmester Henning Horn som er an-
sat i Center for Ejendomme (CEJ) og er 
ankermand på hele projektet og trykluft-
leverandøren Granzow A/S i Glostrup.

– Vi har udviklet projektet sammen 
i tæt dialog med Granzow A/S, der har 
leveret hele setuppet omkring kompres-
sorcentralen. Den nye kompressorcen-
tral på Hvidovre Hospital er en af landets 
mest moderne.

Vi har redundant på det hele, to kom-
pressorer på hver 12 kW, to absorptions-
tårne, der fryser luften ned til minus 40 
grader for at fjerne fugten, og to 2000 li-
ter tanke. Der er 3 filtre blandt andet ste-
ril- og nanofiltre etc. til at rense luften for 
bakterier, partikler og urenheder. Derud-
over har vi fået opsat en trykregulerings 
enhed fra QMT for at kunne holde et 
specifikt tryk på 4,5 bar uden udsving.

Frigør lægelige ressourcer

Alle sygehuse i Danmark blev før i tiden 
bygget med et enkelt trykluftsystem, 
som leverer både teknisk og medicinsk 
trykluft. Ofte sidder der kun et filter ved 
afgreningerne mellem teknisk og me-
dicinsk trykluft, hvis der er noget. Med 
de nye projekter på hospitalerne bliver 

der bygget to systemer, et system til tek-
nisk trykluft og et til medicinsk, hvis det 
skal bruges, men Hvidovre Hospital går 
endnu videre:

– Vi valgte at få tre, fordi vi har tør-
reskabe, laboratorier og maskiner, som 
har samme krav til luftkvaliteten som me-
dicinsk trykluft. Hospitalets bygnings-
struktur samt placeringer af afdelinger 
og funktioner, gør det muligt at gøre et 
instrumentalt trykluftsystem til et rigtige 
godt projekt for os, siger han.

– Medicinske gasser er et lægeligt an-
svar, da det betragtes som lægemidler. 
Jeg skal teste alle medicinske trykluft-
udtag, hvor end de måtte findes på den 
streng som der er blevet udført arbejde 
på i samarbejde en anæstesilæge. Ved 
at adskille teknisk-, instrumentluften og 
medicinsk trykluft, kan jeg selv teste de 
to første systemer uden en læge, idet 
de ikke skal bruges til patienter. Det vil 
give hospitalet en kontant besparelse på 
behovet for en anæstesilæge ved kon-
troltest og samtidig gøre den tekniske af-
delings arbejde lettere ved omlægninger 
og udbygninger af systemerne. 

Vore systemer stammer tilbage fra 
1974 er utætte, så der kommer også en 
driftsbesparelse når lækagerne forsvin-
der. Desuden vil vi med vores tre nye 
systemer sikre patientsikkerheden yder-
ligere.

Støttet millionprojekt

Kompressorcentralen, forsyningsringen 
og reserveforsyningscentralen til den 
medicinske trykluft kommer til at koste 
ca. 3,5 mio. kr. og midlerne er bevilliget 
fra Regiongården i Region Hovedstaden 
i 2015, Derudover har Hvidovre Hospi-
tal selv bevilliget ca. 60 pct. af omkost-
ningerne til den instrumentale trykluft 
igennem bevillinger til udvidelser at 
rørstørrelser, større tanke og filtre. De 
nuværende bevillinger har strakt til at 
dække udgifterne frem til i dag.

Henning Horn venter at renoveringen 
fortsætter:

– Rambølls efterslæbsrapport fra 2017 
på hospitalerne i Region Hovedstaden 
viser et samlet efterslæb på vedligehold 
på ca. 7-8 milliarder kr. Politikkerne har 
i 2018 bevilliget 7 mia.kr som fordeles 
over 10 år, og her forventer vi, at der 
bliver afsat yderlige bevillinger til reno-
vering af de medicinske gasinstallationer 
på hele hospitalet.

Et flagskib af et system

– Projektet har foreløbig taget to år hidtil 
og vi er i gang med at planlægge at ind-
drage etager og afdelinger. Hele projektet 
ventes at stå færdigt i slutningen af 2019.

Vor kompressorcentral er topmoderne 
og vi har fået sat en trykregulator ind. Det 
har jeg set på svenske hospitaler, men 
jeg tror kun ganske få eller måske ingen 
andre danske hospitaler har det, men det 
sikrer os et helt præcist tryk, så vi ikke op-
lever variationer i trykket ude i systemet.

Hele projektet har været en god ople-
velse. De fleste andre hospitaler er i gang 
med forbedringer og har etableret andre 
løsninger med filtrering mellem den me-
dicinske -og tekniske trykluft, men den 
kommer fra samme kompressor.

Hvidovre Hospitals projekt er stort. 
Der skal oplægges 1.800 meter rør efter 
den medicinske norm inden projektet er 
slut. Ud over den rent tekniske opbyg-
ning og driftsbesparelser, peger Hen-
ning Horn også på, at systemet vil øge 
patientsikkerheden:

– Patientsikkerheden bliver højnet, da 
vore systemer er meget gamle og utætte 
med ventiler som ikke er motioneret i 
mange år samt også leverer trykluft til 
maskiner, ventilation og døre for bare at 
nævne nogle funktioner.

Med det nye system vil vi få et separat 
trykluftsystem kun til patienter med re-
dundant forsyningskilder samt reservebat-
terier. Derudover vil vi have 3 forskellige 
filter og trykregulator som sikkerhed. Når 
vi renover eller ny bygger gasinstallatio-
ner, vil vi gøre det efter de ISO standarder, 
der gælder i dag, siger Henning Horn.
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Vi løser dine udfordringer indenfor desinfi cerende opvask. Markedets bedste footprint indenfor økono-
mi, miljø, forbrug og pladskrav.

Kontakt KEN Hygiene Systems for yderligere information på www.ken.dk.

Ene udbyder af robotteknologi til sterilcentraler. Ingen tunge løft, vrid i     
ryggen eller dårlige arbejdsvinkler for personalet. 

Ingen spildtid med at søge efter en ledig vaskemaskine, det klarer robotten 
helt selv. RFID teknologien sørger for at det rigtige program vælges.

Vi kan tilbyde full service supply med en kvalitetsautoklave fra Matachana.

ARKITEKTUR

JUUL FROST ARKITEKTER OPRUSTER: 

Ny partner skal udvikle tegnestuens DNA
Christian Hanak træder ind i Juul | Frost 
Arkitekters partnerkreds og får ansvar 
for at styrke tegnestuens udvikling og 
strategi.

Med en bred profil, der kompletterer 
Juul | Frost Arkitekters tværfaglige DNA, 
kommer Christian Hanak til at konsoli-
dere arkitektvirksomhedens solide for-
retningsfundament både nationalt og 
internationalt. Partnergruppen består i 
forvejen af grundlæggere Helle Juul og 
Flemming Frost samt Søren Askehave. 
Juul | Frost Arkitekter har en sammen-
sat kompetence hvor arkitekter, land-
skabsarkitekter, bygningskonstruktører 
og akademiske medarbejdere udfordrer 
hinanden på kryds og tværs.

Christian Hanaks karriere dækker en 
stor spændvidde. Han er uddannet ar-
kitekt fra København i 1993 og kommer 
fra en stilling som tegnestueleder hos 
Arkitema Architects og tidligere Chri-

stensen & Co. Arkitekter. Han har mange 
års erfaring som programchef for formid-
ling og debat i Dansk Arkitektur Center 
og som arkitekt hos Arkitektfirmaet C. F. 
Møller.

Christian Hanak: “Juul | Frost Arkitek-
ter er kendetegnet ved en høj integritet 
og en stærk faglig profil på den skandi-
naviske arkitekturscene. Virksomheden 
tager afsæt i egen forskning som bruges 
direkte i rådgivningen, til glæde for byg-
herrer og brugere. Det er en virksomhed 
med noget på hjerte, som ikke er bange 
for at blande sig i aktuelle, faglige og 
samfundsmæssige debatter. Jeg glæder 
mig til at blive en del af det dygtige hold 
og bidrage til at videreudvikle rådgivnin-
gen og tegnestuen med respekt for dens 
kultur og praksis.”

Flemming Frost: ”Da vi skabte teg-
nestuen for godt 30 år siden, var sigte-
kornet rettet mod det danske marked; 

bygherrer, kommuner og offentlige 
virksomheder. I dag er paletten og kun-
dekredsen betydeligt bredere. Vi arbej-
der i hele Norden, og den rådgivning vi 
tilbyder er i dag en langt mere kompleks 
opgave med et øget behov for kreativitet 
og nytænkning. Derfor ser vi frem til at 
opruste vores team med Christians tan-
ker og kompetencer.”

Helle Juul: ”Med Christian Hanak bli-
ver vores tværfaglige tilgang styrket, og 
vores erfaring er netop, at når vi tænker 
på tværs af tegnestuens kompetencer, 
opstår de bedste resultater. Det tager 
længere tid og kræver refleksion, men så 
kan det også aflæses direkte som positiv 
effekt for vores bygherrer og brugere.”

Tegnestuen beskæftiger i dag 33 med-
arbejdere, som alle arbejder på tværs af 
organiseringen omkring tre udviklingsaf-
delinger; By + Rum + Landskab, Bygning 
+ Bebyggelse og Forskning + Udvikling.
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ROADSHOW

Miele tager på roadshow 
ud til hospitalerne
Miele Professional har danmarkspremiere på et roadshow målrettet hospitalerne rundt om i landet. Vi har 
pakket bilen med flere spændende produktnyheder, som de ansatte på hospitalerne får mulighed for at 
opleve live ude på deres arbejdsplads.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Miele Professional har danmarkspremi-
ere på et professionelt roadshow målret-
tet landets hospitaler og tekniske afdelin-
ger. ”Årsager til, at vi tager på landevejen, 
er, at vi har flere spændende produktny-
heder, som vi gerne vil præsentere på en 
nem måde for vores mange kunder ude 
på landets hospitaler. Vi starter i uge 44 
og fortsætter, indtil vi har været rundt 
på alle hospitalerne,” udtaler Omar Ven-
delbo, salgschef for Mieles medicoafde-
ling.

Vi løfter sløret for spændende 
produktnyheder

”Vi har aldrig tidligere taget ud på ro-
adshow. Det tekniske personale plejer 
at være dygtige til at komme til os, og 
vi møder dem også på diverse messer. 
Denne gang tænkte vi, at vi vil tage ud 
til dem. De har en travl hverdag og i re-
spekt for det, vil vi samle produkterne, så 
de kun behøver afsætte tid til at gå ned 
på p-pladsen,” siger Omar Vendelbo.

Det, vi glæder os til at vise dem, er 
blandt andet en ny SlimLine rengørings- 
og desinfektionsmaskine og en ny Miele 
bækkenskyller. Derudover har vi pakket 
bilen med udvalgte produkter fra vores 
eksisterende sortiment i form af rengø-
rings- og desinfektionsmaskiner, som al-
lerede står på rigtig mange hospitaler og 
skyllerum, samt en professionel service-
opvaskemaskine, som også er yderst po-
pulær, og som er installeret på langt de 
fleste hospitaler.

”For at få besøg af roadshowet skal 
hospitalerne kunne afspærre et lille om-
råde typisk på deres p-pladser, hvor der 
kan holde to biler, og en pavillon kan 

blive slået op. Vi håber, at så mange som 
muligt vil besøge os, se og røre produk-
terne, stille en masse spørgsmål samtidig 
med at vi byder på lidt godt til ganen,” 
siger han.

Ny SlimLine rengøring- og 
desinfektionsmaskine og Miele 
bækkenskyller

Den nye SlimlLne rengørings- og desin-
fektionsmaskine fylder meget lidt med 
en bredde på kun 665 mm. På trods af 
den praktiske størrelse kan den alligevel 
rumme hele 10 DIN kurve og vaske i op 
til 5 niveauer med eller uden gennem-
spuling af hulrumsinstrumenter. Den nye 
Miele bækkenskyller udmærker sig bl.a. 
ved at være simpel og nem at betjene og 
servicere for hospitalets tekniske perso-
nale.

Førsteklasses kvalitet, lang 
holdbarhed og billigst på den 
lange bane 

Miele er en tysk, familieejet virksomhed, 
der både fremstiller husholdnings- og 
professionelle produkter til boligvaske-
rier, vask/tørre-løsninger til industrien 
og medico. Miele opkøbte virksomhe-
den Steelco tilbage i 2017. Virksomhe-
den, der også er familieejet, er speciali-
seret inden for rengøring, desinfektion 
og sterilisation til medicoindustrien.

”I Miele har vi stor fokus på medico 
området, som vi har arbejdet indgående 
med i 55 år, og opkøbet af Steelco har 
været med til at styrke det fokus. Sam-
mensmeltningen af de to virksomheder 
kommer forbrugerne til gode i form af 
flere nye spændende produktnyheder. 
Der er et godt fælles værdigrundlag i de 
to virksomheder, der kompletterer hin-
anden godt. Steelco er innovative med 

speciale i medico. Når vi lægger Mielses 
kvalitet, knowhow og sortiment sammen 
med Steelcos knowhow, kvalitet og in-
novative tankegang, får vi et fuldt sorti-
ment og kan på den måde være en større 
og mere totaldækkende leverandør til 
hospitalerne inden for rengøring, desin-
fektion og sterilisation. Og for os er det 
essentielt, at vi altid leverer førsteklasses 
kvalitet i form af produkter, der har en 
lang levetid, fordi det gør, at vores pro-
dukter er de billigste på den lange bane,” 
siger Omar Vendelbo.

Mieles omfattende service

Miele yder to års fuld produktgaranti og 
15 års leveringsgaranti for originale re-
servedele. Virksomheden fremstiller selv 
over 90 pct. af sine komponenter, har 
dag til dag levering af reservedele og ca. 
70 udekørende teknikere kan servicere 
med reservedele i bilen.

Skulle der mangle en del, har Miele en 
kurér, der hver nat kører fra Tyskland og 
fordeler reservedelene i alle teknikbiler, 
så de ligger klar næste morgen. Miele 
kan på den måde garantere maksimal 
oppetid af produkterne.

Der er mulighed for at indgå efter-
synsaftaler eller fuldt dækkende service-
aftaler, få fast tilknyttede teknikere til det 
enkelte hospital og der tilbydes kurser 
for teknisk personale, så de selv kan stå 
for en del af det daglige vedligehold af 
maskinerne.

Showroom i både øst og vest

Hvis en eller flere ansatte på hospita-
lerne er forhindret i at besøge Mieles ro-
adshow, så har Miele showroom i både 
Glostrup og Vejle, hvor det altid er muligt 
at få dybdegående rådgivning og opleve 
maskinerne live. Her kan de besøgende 
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Totalleverandør af LED belysning og alle typer lyskilder, 
samt projektering af energibesparelser til 
hospitaler og institutioner.

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

ROADSHOW

medbringe de genstande, som de skal 
have vasket og sammen med en konsu-
lent få indrettet en maskinen, så den op-
fylder de individuelle behov.

En mere aktiv medspiller

”Man vil se Miele i en endnu mere ak-
tiv rolle rundt om på landets hospitaler. 
For os er det vigtigt, at det altid er den 

samme kontaktperson, der har den di-
rekte kontakt til hospitalerne. Vi kick-
starter vores øgede fokus med dette 
roadshow. Vi besøger hele Danmark og 
starter på Sjælland. Vi glæder os til at lan-
cere vore produktnyheder og er sikre på, 
at kunderne også vil blive begejstrede.

Vi forventer at kunne nå at besøge 
to-tre hospitaler på en dag afhængig af 
geografi en. Vi håber at nå ud til 10-15 

hospitaler i år og forsætte turen til april, 
hvor det går løs med at besøge resten af 
hospitalerne. Et roadshow er lidt ander-
ledes og nemmere for kunderne. Vi får 
talt med og vist vores produkter til dem, 
der ellers ikke ville have tid og mulighed 
for at tage ud af huset for at besøge os,” 
siger Omar Vendelbo.



20   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 7

LOFTLIFT

Guldmann lancerer loftlift 
med indbygget klinisk 
klasse III vægt
Et løftemodul med indbygget klinisk klasse III vægt giver ekstra udnyttelse af både loftshøjden 
på patientstuerne og direkte brugbare kliniske data. Loftliften GH3+ kan blandt andet låses med 
en fjernbetjening ved hjælp af en positionslås, så patienter kan hjælpe sig selv ud af sengen så 
hospitalspersonalet aflastes og patienterne oplever større frihed

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Højden på de nedhængte lofter på 
mange af landets patientstuer er ofte så 
lav, at det sætter begrænsninger for bru-
gen af patientlifte. Det problem oplever 
hospitalspersonalet hver eneste dag i de-
res daglige arbejde.

Men nu har V. Guldmann A/S i Århus, 
som er et multinationalt selskab med 
afdelinger i mange lande, designet en 
klinisk klasse III vægt indbygget i sine 
GH3+ loftlifte. Det sparer på den kost-
bare plads i højden og gør det muligt af 
anvende vægtenes data direkte.

Virksomheden har eksisteret siden 
1980 som en ren dansk virksomhed og 
producerer loftliftsystemer til hospitaler 
i hele verden, til plejesektoren samt til 
fysioterapier i forbindelse med rehabili-
tering m.m. 

V. Guldmann A/S udvikler og produ-
cerer liftsystemer til montage i vægge og 
lofter, platformslifte og løfteplatforme til 
handicappede etc. Virksomheden har 
kontorer i Tåstrup og Århus, fabrikker i 
Ukraine samt Århus og beskæftiger totalt 
160 personer på hovedkontoret Danmark 
og knap 500 internationalt. Hele 80 pct. 
af produktionen eksporteres til blandt an-
det Canada og især USA, hvor selskabet 
oplever en kæmpe efterspørgsel.

En helt unik vægtløsning

Guldmann Klasse III Vægt er markedets 
første godkendte medicinske vægt til 
indbygning i loftlifte, som opfylder EU-

direktiv 2014/31/EU og kravene for 
medicinsk vægtbestemmelse med kali-
brerede, verificerede og gentagne vægt-
målinger med Klasse III nøjagtighed.

– Nyheden i dette er, at vi i vort sy-
stem får indbygget en klinisk mediko 
diagnostisk klasse III vægt. Det findes 
ikke andre steder og ingen af vore kon-
kurrenter har dette. De har det som en 
ekstern enhed som sættes op under 
løfteenheden, siger landedirektør Allan 
Wessman.

– For kun et par tusinde kr. mere kan 
man få en sådan vægt inkluderet. Det 
er væsentligt billigere end en løs vægt 
og det er en god idé at være på forkant 
med udviklingen og bevidst om, at den 
mulighed nu eksisterer inden man tager 
købsbeslutning om en ny loftlift.

Da det i vort system er helt integreret, 
bevares frihøjden intakt og løftebøjlen 
kommer ikke længere ned. Man kan des-
uden låse hele GH3-loftliften ved hjælp 
af en positionslås, så mange patienter 
med egne kræfter kan komme ud af sen-
gen og opleve den frihed det giver dem 
at være mere selvhjulpne.

I stedet for to portører eller sygeple-
jersker, kan patienten låse systemet og 
assistere sig selv ved at køre liften ud 
til siden og samtidig få sig selv løftet op 
med loftlift. Det kan man også gøre med 
andre hjælpemidler, men det er en god 
funktion at låse systemet via en fjernbe-
tjening. Andre lifte skal låses mekanisk 
med stænger, siger Allan Wessman. Den 
fjernbetjente positionslås kan låses med 
et enkelt klik, når patienter skal have 
hjælp til selv at træne eller komme ud af 
sengen.

Forventningerne er store

Det er en stor nyhed og faktisk en ver-
denspremiere her i september måned, 
fastslår Allan Wessman. For lav frihøjde 
er et generelt problem på hospitalerne. 
En ekstern vægt der måler 10-15 cm i høj-
den kan sagtens være udslagsgivende 
for, om man overhovedet kan løfte de 
patienter der er behov for, tilføjer han.

– Jeg forventer at vi kan komme ud og 
dække et akut behov på hospitaler og 
sygehuse. Man har ventet længe på det 
i USA ligesom i Danmark i de store sy-
gehusbyggerier. Det er en ekstra feature 
i det intelligente hospital, der skal lette 
personalets arbejdsdag.
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En fleksibel 
og fremtidssikret 

løsning

LOFTLIFT

Data fra vejningen af patienten kan af-
læses i håndbetjeningen og bliver lagret 
i CLM-systemet som indeholder histo-
riske data. Her kan hospitalspersonalet 
altid se, hvad vægten har løftet, hvornår 
det er sket og følge de historiske stam-
data.

Systemet kan kobles på Wi-Fi og 
downloades ad den vej. Alt kan blive lagt 
ind i hospitalets databaser efterfølgende. 
Det er ikke utænkeligt at dataoverførslen 
kan automatiseres via en senere integra-
tion, hvis de ønskes overført til patient-
journalerne, vurderer han.

Et system til fremtidens hospital

Vægten og liften kan gå op til en total 
belastning 400 kg, så systemet også kan 
hjælpe de helt tunge patienter ud af sen-
gen og rækker det ikke, kan GH3+ liften 
opgraderes til endnu højere belastninger 
for de supertunge patienter med en eks-
tra motor.

Landedirektør Allan Wessman ser 
både den unikke kombination af indbyg-
gede, kliniske vægte og fjernbetjente 
lifte som en naturlig del af udviklingen 
hen imod det intelligente sygehus, hvor 
mest muligt vil blive automatiseret:

– Man kan sige at udfordringen er, at 
alle supersygehusene er udtryk for en 
centralisering af specialerne med færre 
sygehussenge og samtidig nedlægges 
mange mindre, lokale sygehuse. Det 
skaber et stort behov for både mere 
smarte, effektive og afl astende løsninger 
for at dække behovet.

Vi har kørt test på fl ere store sygehuse 
og opbygget en komplet mockup på 
Odense Universitetshospital for at sikre, 
at alt er gearet til at imødekomme beho-
vene i en hektisk, klinisk hverdag.

Pålideligheden er i topklasse

– Nu vil man få et system, hvor man via 
WI-Fi kan se, hvad har vægtudviklingen 
været for patienter, hvis vægten er et 
stort issue for eksempelvis afkræftede 
cancerpatienter. En godkendt klasse III 
vægt betyder, at der er sikkerhed for, 
at den vejer helt præcist, så at man kan 
udskrive anæstesi og/eller anden medi-
cinering efter den.

Ifølge V. Guldmann A/S er præcisio-
nen på +/- 100 g for patienter under 200 
kg og +/- 200 g for patienter der vejer 
200-500 kg. I princippet fungerer væg-
ten på samme måde som Guldmanns ek-
sisterende integrerede vægt.

– Man vil for hver enkelt lift kunne 
følge udviklingen dagligt, ugentligt, må-
nedligt osv., når man løfter patienterne 
op fra deres senge. Det er det tætteste 
vi kommer på diagnostik, fastslår Allan 
Wessman, der forventer stor interesse 
for det innovative system.

Efter en meget lang og tung godken-
delsesprocedure, der er blevet testet 

og godkendt af FORCE, er V. Guldmann 
A/S nu klar til at sælge det nye udstyr til 
danske hospitaler.

Optimering og efteruddannelse

Uddannelse og rådgivning er et vigtigt 
parameter i implementeringen af vores 
løsninger og prioriteres derfor højt. Til 
det har Guldmann afdelingen Guldmann 
Consulting som er en af de stærkeste ak-
tører på uddannelsesområdet inden for 
sundhedssektoren. Guldmann Consul-
tings medarbejdere har mange års erfa-
ring inden for deres kliniske fagområder 
og deres viden baserer sig på nationale 
og internationale erfaringer. Det betyder 
at organisationens medarbejderne bliver 
klædet på til at anvende løsninger og 
produkter optimalt så organisationen får 
det bedste udbytte af deres investering. 
Guldmann har egne undervisningsfacili-
teter i Jylland og på Sjælland men udfø-
rer også undervisning lokalt hos kunden.  

? kg

ID:
Type: GH3+
Serial number: 005521560002020516575529
location: Guldmann showroom
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HEALTHCARE

Sygehusproduktivitet med 
integrerede løsninger
AF LIFE SCIENCE OG HEALTHCARE-EKSPERT  

ADAM CHAPMAN, HONEYWELL BUILDING 

SOLUTIONS

Udtrykket ”smart building” er næppe re-
volutionerende, men opkobling via inter-
nettet (Internet of Things – IoT) skaber 
nye muligheder for alle organisationer 
for at få deres bygninger til at fungere 
og opnå fordele. Det er heldigvis mere 
end en hypotetisk teknologisk aspira-
tion. Scenarier udspilles allerede i flere 
brancher med fokus på, hvordan intelli-
gent, sammenhængende bygninger kan 
styrke oplevelsen, når de rigtige bygge-
sten er implementeret.

En af de brancher, hvor dette er mest 
relevant er healthcare, dels på grund af 
de teknologiske fremskridt og den bre-
dere industri og regulative drivkraft. 
Skiftet til værdibaseret behandling, hvor 
finansieringen er forbundet med til-
fredshed og resultater, er en væsentlig 
ændring i forhold til tidligere volumen-
baseret model. Sundhedsorganisationer 
har nu et større incitament til at forbedre 
patientens oplevelse, og miljøet i bygnin-
gen bliver et vigtigt instrument til at nå 
dette mål.

Ud med det gamle og ind med 
det nye

Dette skift i retning af værdibaseret be-
handling betyder, at hospitalerne skal re-
vurdere, hvordan man optimerer patien-
tens komfort, minimere liggetid og give 
patienterne så meget kontrol som mu-
ligt med hensyn til deres ophold. Dette 
har banet vejen for smartere løsninger i 
bygningerne.

For at udnytte denne mulighed bedst 
muligt, har industrien anerkendt betyd-
ningen af at beskæftige sig med den for-
ældede infrastruktur – et problem, som 
bliver sværere og sværere at ignorere. 
Ved at opdatere den gamle infrastruktur, 
kan hospitalet få adgang til bygningen 

og IoT tilslutning for en forbedret drift og 
oplevelse på hospitalerne.

Omfavn IoT tilslutning

Lad os se på, hvad disse forskellige IoT 
komponenter indebærer, og hvordan 
hospitalerne kan drage fordel af, hvad 
de kan tilbyde.

Den første er en integreret og stan-
dardiseret teknologiplatform (back-
bone). Kompleksiteten af hospitalets 
netværk – både hvad angår antallet af 
bygninger og typer af tjenester og sy-
stemer – kræver en enkel, standardi-
seret teknologibaseret løsning. Med et 
integreret bygningsmanagement system 
som platform, kan hospitalet få en detalje-
ret oversigt over systemets performance 
og dermed få hjælp til at opretholde op-
timale miljøer. Det optimale system bru-
ger mulighederne for internettilslutning 
af bygningerne, hvilket giver en unik løs-
ning for facility managers til at omdanne 
bygningens data til handlingsorienteret 
viden. For eksempel kan facility mana-

gers tilføje applikationer som f.eks. præ-
ventive analyser eller energi-optimerede 
resultater i realtime – ligefra nedsættelse 
af output på aircondition i rum, som ikke 
benyttes, monitorering af temperaturen 
i kølerum for onkologisk medicin. Yder-
mere, med en standardiseret tilgang kan 
systemet kommunikere med standard 
protokoler og integrere andre tekno-
logier, og også i flere separate bygnin-
ger.  Det betyder, at hospitalerne kan 
udvikle sig uden at skulle udskifte deres 
nuværende systemer.

Derudover, tilbydes en cloud-online 
service for optimering af vedligehol-
delse og drift. For at kunne drage for-
del af IoT -forbindelse, skal hospitalet 
være i stand til at at nedtage og analy-
sere store mængder data, som nuti-
dens moderne byggeteknologier ge-
nererer. Cloud-baserede applikationer, 
herunder nye service og vedligeholdel-
sestiltag, hjælper hospitaler med at ud-
nytte forskellige sensorer og endpoints i 
en bygning. Dette kan give mange for-
dele, for eksempel giver mere detaljeret 
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HEALTHCARE

indsigt i hvordan et udstyr fungerer i re-
alltime. Hospitalerne kan løse problemer 
hurtigere, hvorved der spares penge.

Alternativt, kan det betyde, at der ska-
bes en tættere forbindelse mellem pa-
tienter og personale, således hospitalet 
hurtigt kan løse eventuelle komfort-rela-
terede spørgsmål. Fordelene er uende-
lige, men for et hospitals service- og ved-
ligeholdelsespersonale, kan en sådan 
tilgang betyde, at de skal bruge mindre 
tid på manuelt at kontrollere bygningens 
udstyr – ofte ikke nogen lille opgave for 
store komplekse hospitaler. I stedet kan 
medarbejderen fokusere på de vedlige-
holdelsesaktiviteter, hvor de kan gøre 
den største forskel.

IoT tilslutning betyder mere end 
bare tilsluttede bygninger og udstyr, 
de betyder også tilslutning af personer. 
Især mobile applikationer, der forbinder 
folk med deres omgivelser, hjælper til 
at bringe IoT koncepter på hospitaler til 
live. Dette giver patienter mere kontrol 
til at forbedre deres trivsel og tilfreds-

hed ved at swipe på deres skærm. Én 
måde, hvorpå disse applikationer kan 
bruges er ved at bruge bygningens til-
slutning til at til at give klare, bruger-
designede retningsvejledninger til at 
komme rundt på hostpitalet. Navigation 
på et hospital har længe været en kilde 
til bekymring hos patienterne og deres 
familier og er en hindring for patienter-
nes tilfredshed. Disse typer af applikatio-
ner kan hjælpe patienter og besøgende 
til nemt at komme omkring via mobilen 
og derved spare tid for alle. Mobil-ap-
plikationer kan også give patienter og 
besøgende mulighed for at tage kontrol 
over deres omgivelser. Dette inkluderer 
patientens TV og stuetemperaturen eller 
madudvalg og persienner – dette brin-
ger i sidste ende hjemmets komfort til 
hospitalet.

Endvidere, kan IoT øge medarbejder-
nes produktivitet. Sygeplejersker bruger 
uforholdsmæssigt meget tid på at lede 
efter vigtige ting for at udføre deres 
job, såsom senge og medicoudstyr og 

tracking programmer kan bidrage til at 
fremskynde processen, alt imens hospi-
talets arbejdstider optimeres og produk-
tiviteten forbedres. Realtime applikatio-
ner til tracking af udstyr kan også spore, 
hvor folk befinder sig, således medarbej-
dernes effektivitet maksimeres.

Imødekomme patienternes 
efterspørgsel

Sundhedssektoren er i samme båd som 
andre brancher med hensyn til at ser-
vicere slutbrugere – det har ingen be-
tydning om det er en patient, en shop-
per eller en rejsende – så har de konstant 
skiftende forventninger til oplevelser i en 
bygning, der har internetforbindelse. I 
takt med at Hospitaler bliver smartere og 
mere forbundet, vil de fortsætte med at 
bruge mere data og viden, der har ind-
flydelse på den daglige drift og forbedrer 
patienternes oplevelser – og derved vise 
styrken af IoT.
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HYGIEJNE

Brug tiden på patienterne. 
Lad leverandørerne stå for 
løsning og implementering
Nyrenoverede sengestuer på H.C. Andersen Børnehospital er indrettet af to leverandører. Løsningen 
fungerer i alle detaljer. Personalet har været med i beslutningsprocessen, og har ellers kun fokuseret på 
patienterne.

AF ANN ROSENBOM

”Jeg mener, at folk skal gøre det, de er 
bedst til. Så da vi skulle rykke til andre 
lokaler, og indrette tre store 4-sengsstuer 
med privatsfære og hygiejnisk afskærm-
ning, valgte jeg at overlade processen 
og detaljerne til designfirmaet 10:30 og 
Silentia. Det har fungeret perfekt, og 
det færdige resultat er vi meget tilfredse 
med,” siger Katinka Fomsgaard Kjær, 
afdelingssygeplejerske på Afsnit H3 H-
dagafsnit på H.C. Andersen Børneho-
spital.

Designet er omdrejningspunktet

På H.C. Andersen Børnehospital arbej-
der personalet aktivt med farver og for-
tællinger, for at gøre indlagte børn rolige 
og trygge. Selve designlinjen er udviklet 
gennem 10 år, og når der er større æn-
dringer til indretningen, bliver Susanne 
Bjerre fra 10:30 Visuel Kommunikation 
taget med på råd. 

”Gardinerne i lokalerne skulle udskif-
tes med en hygiejnisk løsning. Jeg gik 
derfor på jagt efter den optimale løsning 
i forhold til hygiejne, afskærmning og in-
tegrering af vores designtema. Jeg fandt 
frem til Silentia, som dem, der kunne op-
fylde alle vores kriterier. De har så stor 
erfaring på området, at det er muligt at 
implementere sit eget design,” fortæller 
Susanne Bjerre, direktør, 10:30 Visuel 
Kommunikation.

Silentia gør det muligt at kombinere 
patientafskærmning med den visuelle 
del af indretningen.

”Vi tager gerne hånd om indretnings-

opgaven og al logistikken med ideskitser, 
rådgivning, montering og undervisning 
af personalet i brug af skærmene. Og vo-
res billedprint lever fuldt op til kravene 
om holdbarhed, hygiejne og fleksibilitet 
i sundhedssektoren,” siger Henrik Fribo-
Søndergaard, direktør i Silentia.

Leverandørerne tog action

Susanne Bjerre og Henrik Fribo-Søn-
dergaard samarbejdede om at skabe en 
helhed med indretning, afskærmning og 
udsmykning til sengestuerne. Undervejs 
inddrog de ledelse og personale i beslut-
ningsprocessen. Det var meget vigtigt for 
personalet at få sengestuen indrettet med 
4 gode pladser. Før hang der stofgardi-

ner fra gulv til loft, som var uhygiejniske, 
upraktiske og lukkede patienterne inde.

Et ’menukort’ med løsninger

”Susanne og Henrik fandt frem til hvem 
på OUH, der også har foldeskærme, og 
arrangerede en fremvisning for os. De 
præsenterede os for et ’menukort’ med 
forskellige løsninger. Vi fik rådgivning 
om foldeskærmenes højder og læng-
der. De har overholdt tidsplanen og 
alle aftaler. Da vi åbnede op efter reno-
veringen, var det hele på plads og klar. 
Nogle gange kan implementeringsfaser 
være lange og tunge, men det her har 
bare fungeret perfekt”, fortæller Katinka 
Fomsgaard Kjær.

Fleksibel og hygiejnisk indretning: Skærmene med motiver giver en rolig stemning på 
senge stuen.
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HYGIEJNE

”Det er en stor fordel, at der allerede 
er erfaringer med foldeskærme på OUH, 
så vores serviceassistenter kender skær-
mene, og straks tog dem ind i deres ren-
gøringsrutiner,” tilføjer hun.

Patienterne har fred og ro, 
personalet har fuldt overblik

Sengestuerne er indrettet med to væg-
monterede foldeskærme og to mobile 
gavlskærme printet med afdelingens mo-
tiver i lyse farver. Løsningen gør det nemt 
at skabe ”rum i rummet” og det hele kan 
foldes ud og ind efter behov. Højde og 
længder på skærmene er nøje valgt, så 
patienterne har fred og ro, og personalet 
hele tiden har overblik over patienterne. 
Susanne Bjerre har tilpasset motiverne 
til skærmene. Fx er motiverne på gavls-
kærmene dimensioneret, så de passer til 
skærmens ’omfavnende’ funktion. 

Motiverne binder indretningen 
sammen

”Processen var enkel – jeg fi k en skabe-
lon til skærmformatet, og afl everede de-
signfi ler til print hos Silentia. Det er altid 
med sommerfugle i maven, når man skal 
se det færdige resultat, og jeg må sige, 
at det er fantastisk. Farverne er præcist 
gengivet, og effekten i de semitrans-
parente skærme, hvor lyset giver liv til 
motivet, er virkelig godt,” siger Susanne 
Bjerre.

Designet er inspireret af H.C. Ander-
sens papirklip, og går på tværs af ambula-
torie, undersøgelsesrum og gangarealer 
på sengeafsnit og sengestuer. Motiverne 
binder hele indretningen sammen, så 
H.C. Andersen Børnehospital fremstår 
som én samlet afdeling.

”Skærmene med motiver gør en 
kæmpe forskel. Det giver en rolig stem-

ning på sengestuen og både store og 
små patienter kan gå på opdagelse i 
motiverne. De kan således være en del 
af processen med at få patienterne til at 
håndtere de procedurer, de skal mestre 
under deres ophold,” forklarer Katinka 
Fomsgaard Kjær.

Leverandørerne ved, hvad der 
fungerer i praksis

Det tætte samarbejde mellem designer 
og leverandør var med til at sikre en 
optimal, helstøbt løsning, som fungerer 
i praksis. Personalet har fået opfyldt de-
res krav og ønsker, og de har været med 
i beslutningsprocessen, men har ellers 
ikke brugt tid på alle detaljerne. De har 
fokuseret på patienterne.

FAKTA

H.C. Andersen Børnehospital og det 
øvrige OUH har i fl ere år arbejdet 
med en gennemgående designlinje 
med pædagogiske virkemidler. Der er 
fx fl ere ”HC And røntgenrum” med 
friser i børnehøjde, hvor motiverne 
er trin-for trin-illustration af det, 
der skal foregå ved den specifi kke 
undersøgelse.

kontakt@1030.dk
www.silentia.dk /info@silentia.dk

Dagslyset giver liv til farverne i de semitransparente skærme. 
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Curant Teknik styrker sit 
salg af Adiatek-maskiner
Claus Rasmussen, der er kendt i hospitalssektoren og har en mangeårig erfaring inden for 
rengøringsbranchen, er blevet salgschef hos Curant Teknik for at booste salget af Adiatek maskiner på 
Sjælland, men målet er at styrke det landsdækkende salg af de italienske rengøringsmaskiner

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

Kampen om at sælge rengøringsmaski-
ner til hospitalerne intensiveres. Curant 
Teknik i Odense, der sælger de italienske 
Adiatek-rengøringsmaskiner og drives af 
direktør Finn S. Holm, skærper nu kon-
kurrencen med en erfaren salgschef for 
at styrke salget til især hospitalerne på 
Sjælland.

Det er Claus Rasmussen, som har en 
fortid hos flere af konkurrenterne, et ind-
gående kendskab til branchen og mere 
end 30 års erfaring. Claus Rasmussen 
kan trække på et stort netværk på de 
sjællandske hospitaler og han skal styrke 
salget øst for Storebælt.

Claus Rasmussen har blandt andet 
bidraget kraftigt til at strømline rengø-

ringsindsatsen i Region Sjælland blandt 
andet med sin indsats for at standardi-
sere redskaberne i den daglige rengø-
ring i hele region Sjælland, så alle medar-
bejdere bruger de samme klude, mopper 
og maskiner.

– Jeg har også været med til at sikre, 
at de enkelte medarbejdere anvender 
de rigtige redskaber korrekt. Der er tale 
om implementering af en komplet ren-
gøringsstandard, så rengøringen bliver 
lettere og den enkelte ikke skal håndtere 
forskellige redskaber, siger Claus Ras-
mussen.

Offensiv i salget på Sjælland

Med ansættelsen opruster Curant Teknik 
klart sin indsats overfor hospitalerne på 
Sjælland og med Claus Rasmussen som 
salgschef vil Finn S. Holm samtidig få 

ekstra ressourcer til at styrke indsatsen 
vest for Storebælt.

Curant Teknik har hidtil med sin belig-
genhed i Odense stået stærkere på de 
jysk-fynske hospitaler end på de sjæl-
landske, men nu skal indsatsen på Sjæl-
land styrkes markant.

Claus Rasmussen selv ser en stor for-
del i, at han kender alle kunderne, som 
er de samme som han tidligere har væ-
ret leverandør til. Claus Rasmussen har 
tidligere også arbejdet i et rengøringssel-
skab på ledelsesniveau og på gulvet med 
rengøring, så han føler sig godt rustet og 
kommenterer situationen således:

– Jeg har været 30 år i branchen, har 
skabt mig et stort netværk og har en for-
del ved at jeg ved, hvad kunderne læg-
ger vægt på. Jeg har også selv gjort rent 
i 10 år, så jeg kender branchen indgå-
ende. Det skaber lidt mere troværdighed 
at man ikke kommer som pladdersælger, 
der kan sælge sand i Sahara tre gange.

Lønudgift kræver gode maskiner

Jeg synes det er en super spændende 
udfordring at starte op og køre målret-
tet med et koncept under Adiatek, som 
har nogle supplerende features i forhold 
til mange konkurrenters. Mange traditio-
nelle rengøringsmaskiner kan vaske og 
suge op, men flere af Adiateks maskiner 
har også en fejefunktion.

Hospitalerne sparer dermed en ar-
bejdsgang. Det betyder meget for 80 
pct. eller mere af omkostningen til ren-
gøring består af løn, så lønninger fylder 
meget og skaber et øget behov på ho-
spitalerne for at maskinerne kan noget 
ekstra.

Adiateks maskiner trykker lidt mere 
på gulvene og efterlader dem renere. 
Der er andre producenter der også kan 
dette, men ikke så mange og slet ikke til 
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de priser, som Curant Teknik tilbyder for 
disse features.

Adiateks program giver en god værdi 
for pengene. Det kan jeg sige med sik-
kerhed for jeg kender 90 pct. af marke-
dets maskiner.

Italienske maskiner har haft ry for ikke 
at være af højeste kvalitet, men Adiatek 
er kendt for at være godt kram. De er 
bygget i slagfast plast, der er billigere at 
producere, lettere at vedligeholde, giver 
en bedre løsning og tåler kemiske rengø-
ringsmidler, hvilket ikke er tilfældet med 
alle metalkomponenter fra andre leve-
randører.

Adiatek har maskiner med den ekstra 
feature, at de kan feje gulvene før de 
rengøres. De trykker også lidt mere på 
overfladen så gulvene bliver renere, er 
solidt bygget og der har været meget få 
klager og reparationer.

De mindre maskiner ligger prismæs-
sigt klart i den billige ende, men ydel-
sesmæssigt er de fuldt ud på højde med 
konkurrerende, der bliver solgt til væ-
sentligt højere priser. Jeg har lige solgt 

en maskine som er ca. 15-20 pct. billi-
gere end konkurrenternes, ”der kan det 
samme”, siger han.

En gensidig berigelse

– Det er super spændende at komme 
til virksomhed som Curant teknik og bi-
drage med nye tiltag. Jeg tror, at jeg kan 
være med til at berige virksomheden og 
styrke salget generelt. Når jeg overtager 
Sjælland, vil der blive frigjort ressourcer 
til det fynske og jyske marked.

Det betyder rigtigt meget at få boostet 
markedet. Der er et stort potentiale 
derude og markedet er i vækst. Flere af 
hospitalerne udvider kraftigt med nye 
byggerier, hvor der skal nyt rengørings-
materiel til. Jeg ved, at vi kan gøre os 
gældende både prismæssigt og på ma-
skinernes ydeevne.

Hospitalerne lukker ikke hvem som 
helst ind som leverandør. Der er flere 
konkurrenter af maskiner på Sjælland, 
men jeg har arbejdet i nogle af disse virk-
somheder i en årrække og har et indgå-

ende markedskendskab, så vi skal nok få 
hul igennem.

Vi kommer til at synliggøre os på mes-
ser og udstiller den 26. og 27. septem-
ber på Comwell i Sorø, hvor der holdes 
temadag i Dansk Rengøringsteknisk 
Forening. Vi udstiller sammen med vore 
kolleger i branchen. Det er en event, 
som besøges af en del hospitaler, mange 
kommuner og andre beslutningstagere.
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Dansk strømpeforingsteknik indtager 
Færøerne – kæmpe besparelser på 
Landssygehuset i Torshavn
Som led i en klar plan om at undgå dyre og akutte skader på et nedslidt og hårdt belastet ledningsnet, 
har Landssygehuset i Torshavn sat gang i det første strømpeforingsprojekt nogensinde. Det er det 
danske entreprenørfirma Per Aarsleff A/S, der med deres LED-teknologi krænger polyesterforinger ind 
i eksisterende, nedslidte rør, så hospitalet derved undgår omfattende og dyre opgravninger, driftsstop, 
gener for patienter, ansatte mv.

AF HENRIK STEEN HANSEN

– Det ville være helt uoverskueligt hvis 
vi skulle udskifte de gamle, nedslidte klo-
akrør med nye. Kloakrørene er placeret 
under bygningerne, så en udskiftning 
ville betyde, at hospitalet skulle ned-
lægge funktioner, flytte afdelinger og 
generelt være til stor gene for patienter 
og ansatte, forklarer Anton Arge fra SMJ 
Rådgivende Ingeniør, der er rådgiver for 
Landssygehuset i Torshavn

Renoveringen af kloakkerne sker i for-
bindelse med opførelsen af en ny hospi-
talsbygning, hvor man bl.a. har foretaget 
sprængninger i forbindelse med bygge-
riet. Det var bl.a. også en af grundene 
til at man ville tjekke kloakrørene, på det 
sengeafsnit, der ligger tættest på den 
nye bygning. 

Der viste sig at være revner og for-
skudte samlinger, men ikke skader, der 
var så omfattende, at strømpeforing 
ikke var mulig. Nu har Landssygehuset 
Torshavn for alvor fået øjnene op for for-
delene ved strømpeforing og man er al-
lerede i gang med at TV-inspicere under 
andre bygninger, så man kan danne sig 
et overblik over tilstanden.

Specielle hensyn på sygehuse

– Strømpeforing er en meget velegnet 
løsning, fordi der skal tages specielle 
hensyn på et sygehus – i dette tilfælde 
en bygning på 8. etager, hvoraf tre med 
sengestuer og en med børneafdeling. 
Derfor skal vi for alt i verden undgå, at 
kloaknettet bryder sammen, så det bliver 
nødvendigt at grave det hele op, forkla-
rer Anton Arge.
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Han er dybt imponeret over, hvor få 
gener kloakfornyelsen har på driften af 
hospitalet, og patienterne mærker over-
hovedet ingenting. Det er bl.a. et resul-
tat af, at Aarsleff i samarbejde med tek-
nisk afdeling har forberedt arbejdet om 
dagen og så udført strømpeforingerne 
om aftenen og natten.

– Vi har ikke lavet direkte kalkulatio-
ner på, hvor meget vi har sparet i forhold 
til at skulle grave op og etablere nye klo-
akrør. Det tør jeg slet ikke tænke på, men 
der er uden tvivl mange penge sparet. 
Alene det at skulle nedlægge funktioner 
og flytte afdelinger samt undgå hele logi-
stik-problematikken er jo det hele værd, 
siger Anton Arge.

I alt er der i første omgang skiftet seks 
ledninger under Landssygehusets B-
bygning svarende til i alt 180 meter klo-
akrør.

Upåvirket logistik-flow med LED-
teknologi

Per Aarsleff er Europæisk markedsleder 
inden for No Dig og en Aarsleff Strømpe-
foring er testet hos Teknologisk Institut 

og har alt efter belastningen en forventet 
levetid på op til 100 år. Strømpeforing 
er en polyesterforing, der krænges ind i 
eksisterende, nedslidte kloakrør og efter 
hærdning danner den et rør inde i det 
eksisterende kloakrør.

– På hospitaler er det ekstremt vigtigt, 
at arbejdet foregår uden større indvirk-
ning på den daglige drift. Her har vi mu-
lighed for at udnytte vores patenterede 
LED-teknologi. I forhold til eksempelvis 
hærdning via varme eller damp, så er 
LED hærdningen en hurtigere løsning, 
den fylder mindre og så slipper patienter 
og ansatte samtidig for damp og lugtge-
ner, forklarer projektleder Flemming An-
dersen fra Aarsleff.

Aarsleff og Landssygehuset i Torshavn 
er lige nu i dialog om, at få udarbejdet 
funktionsundersøgelser og fornyelses-
planer, da det har vist sig, at flere bygnin-
ger har problemer med at komme af med 
spildevandet.

– På hospitaler er der ofte ombygnin-
ger og mange bygninger får med tiden 
en helt anden funktion. Derfor er det 
vigtigt via TV-inspektion at få et overblik 
over ledningerne og evt. få blændet eller 

fjernet ubrugte rør, så der bl.a. ikke flytter 
rotter ind, forklarer Flemming Andersen.

– Ved at udarbejde fornyelsesplan via 
TV-inspektion og samtidig funktionsun-
dersøge alle ledninger, bliver der faktuelt 
klarhed over, hvilke dele af kloaksyste-
met, der skal renoveres med det samme 
og hvilke rør, der eksempelvis godt kan 
vente i nogle år. Herved får ejerne et 
samlet overblik over situationen og får 
også et økonomisk billede af, hvad reno-
veringsbehovet for de kommende år kan 
beløbe sig til, forklarer Flemming Ander-
sen.

Flemming Andersen peger på, at det 
er helt essentielt at undgå at kloakkerne 
falder sammen. Hvis kloakkerne falder 
sammen, og der skal lægges nye rør og 
graves op, så bliver regningen for reno-
veringen markant dyrere og systemerne 
er sat helt ude af funktion i en periode.

Aarsleff har gennem mere end 40 år 
strømpeforet kloakker og har samtidig 
udviklet og forfinet metoden, så den i 
dag med fordel også anvendes i forbin-
delse med renovering af faldstammer. En 
løsning som Landssygehuset i Torshavn 
nu også har vist stor interesse for.
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Brugerstudier skal skabe 
bedre wayfinding
Triagonal har gjort det lettere at finde rundt på Regionshospitalet Randers. Virksomheden har med 
brugerundersøgelser og effektmåling indsamlet viden og erfaring, som bruges til at designe effektive 
evidensbaserede wayfindingløsninger

Hospitalerne har vokseværk, bliver 
større og mere komplekse at finde rundt 
på. Når man besøger et hospital, er man 
desuden tit stresset eller nervøs, hvilket 
hæmmer kognitive færdigheder som 
koncentration og hukommelse.

Det er derfor ikke overraskende, at 
mange besøgende og patienter føler sig 
forvirrede og fortabte, når de besøger et 
hospital. Brugeroplevelsen på et hospital 
er påvirket af mange forhold, hvor det at 
kunne finde vej til en afdeling og nå sin 
aftale til tiden er en af dem. 

Virksomheden Triagonal er speciali-
seret i at udvikle wayfindingsystemer og 
anvender brugerundersøgelser som et 
værktøj til at designe de bedste løsnin-
ger, fortæller salgs- og marketingkoordi-
nator Mette Mølgaard og designingeniør 
Pernille Rahbek Simonsen.

– For at kunne hjælpe brugerne med 
at færdes mere frit på hospitalet, er det 
nødvendigt først at forstå deres udfor-

dringer og adfærd i den specifikke kon-
tekst. Vores designløsninger bygger på 
før-undersøgelser på hospitalet samt 
viden fra forskning om f.eks. brugen af 
farver og det antal elementer, man er i 
stand til at huske i en stresset situation.

Vores wayfinding på Regionshospita-
let Randers er en enkel systematik, hvor 
kombinationen af farver, bogstaver og tal 
taler til flere kognitive færdigheder. De-
signet er intuitivt, og der er ikke for me-
get, man skal huske, når man i forvejen 
er i en berørt situation.

Brugerundersøgelserne på 
Regionshospitalet Randers

Brugerundersøgelserne starter med en 
måling inden konceptet udvikles og af-
sluttes med en eftermåling for at fastslå, 
om det nye koncept har forbedret bru-
gernes evne til at navigere på hospitalet.

– Vi har netop afsluttet en eftermå-
ling på Regionshospitalet Randers for 
at undersøge brugen af vores wayfin-
ding koncept, som blev implementeret 
i foråret. Der er nu gået noget tid hvor 
de besøgende og personalet har kunnet 
vænne sig til det nye koncept. Resulta-
terne fra eftermålingen sammenligner vi 
med data fra vores brugerstudie i starten 
af projektet. Især eftermålingerne er in-
teressante i den sammenhæng, da det 
fungerer som en effektmåling af vores 
løsninger og en analyse af, hvad der kan 
forbedres i fremtidige projekter. 

Det er vigtigt at vælge metoder, som 
passer til konteksten og brugerne, fast-
slår de:

– Vi har brugt en kombination af kvali-
tative og kvantitative metoder, som i vo-
res tilfælde har været nødvendigt for at 
få en bred forståelse af de besøgendes 
oplevelse med at navigere på hospitalet. 
Der har været omkring 200 patienter og 

pårørende involveret samt personale fra 
udvalgte afdelinger.

De kvantitative metoder består af 
spørgeskemaer delt ud til patienter og 
pårørende i venteområdet på fire am-
bulante afdelinger, samt afkrydsnings-
skemaer til receptionspersonalet i de 
udvalgte afdelinger. Personalet blev 
inkluderet for at få overblik over, hvor 
mange, der typisk spørger om vej i løbet 
af en arbejdsdag. De kvantitative under-
søgelser sikrer en systematisk dataind-
samling med målbare parametre, som 
kan sammenlignes før og efter.

De kvalitative metoder består af del-
tagerobservation, hvor en patient eller 
pårørende følges rundt på hospitalet, 
mens deres adfærd observeres. Ruten 
noteres trinvis i en sekvensmodel og af-
sluttes med et kort interview for at få den 
besøgendes vurdering af oplevelsen. De 
kvalitative undersøgelser giver et mere 
nuanceret billede, da der er mulighed 
for at spørge ind til specifikke wayfinding 
områder.

Triagonal har også udført exit polls 
med besøgende på vej ud af hospitalet 
i form af strukturerede interviews med 
faste spørgsmål og svarkategorier.

Positive resultater

Patienter og pårørende har vurderet ud-
fordringen ved at finde vej på en skala fra 
1 til 5, hvor 1 er meget let og 5 er me-
get vanskeligt. Det er tydeligt at se en 
fremgang fra den første undersøgelse til 
undersøgelsen efter implementeringen 
af det nye wayfinding koncept. Resulta-
terne viser en forbedring på over 20% fra 
før- til efterundersøgelsen i svarkategori 
1 og 2, dem der synes det var meget let 
eller let at finde rundt (figur 1).

Efterundersøgelserne bekræfter, at 
patienter og pårørende er hurtige til at 

Det skal være let at komme fra indgangen 
til den rigtige afdeling. Triagonal diskuterer 
det nye wayfinding koncept med Marie 
Glent-Madsen fra Randers ved oversigten 
ved indgang A. 
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tage den nye systematik til sig. Flere pa-
tienter nævner, at de vil have nemmere 
ved at fi nde vej efter blot en gang med 
den nye skiltning, da de så kender syste-
met. I spørgeskemaerne havde 77 pct. 
brugt de nye betegnelser Indgang A, B, 
C osv. om den indgang, de kom fra.

Brugerstudierne har i høj grad bekræf-
tet vigtigheden af, at der er konsistens i 
den information patienten modtager fra 
første kontakt i indkaldelse til de forlader 

hospitalet. Patienter, der i indkaldelsen 
havde læst betegnelsen for afdelingen 
og den anbefalede indgang, havde let-
tere ved at fi nde vej.

– Det er selvfølgelig dejligt, at vi kan 
se positive resultater, og den viden og 
erfaring vi har fået her, kan vi ikke bare 
bruge i Randers, den giver os også mu-
lighed for at udvikle evidensbaseret 
wayfi nding design på andre fremtidige 
hospitalsprojekter.

Begrebet wayfi nding refererer dels 
til, hvordan mennesker navigerer i 
det fysiske rum, dels til den proces at 
planlægge og udvikle fysiske og grafi -
ske elementer, som understøtter og 
forenkler navigationen i komplekse 
miljøer.

FØR

90 besvarelser 100 besvarelser

EFTER
Meget let

Let

Lidt vanskeligt

Vanskeligt

Meget vanskeligt

1

2

3

4

5

Figur 1. Diagrammerne viser resultaterne for 190 besvarelser. Resultaterne viser en for-
bedring på over 20% fra før- til efterundersøgelsen i svarkategori 1 og 2, altså dem der sy-
nes det var meget let eller let at fi nde rundt.

Kundens oplevelse
Det er nu et halvt år siden at den nye 
wayfi nding blev implementeret på Re-
gionshospitalet Randers, og det nye 
koncept er blevet taget godt imod i 
dagligdagen, fortæller projektleder 
Marie Glent-Madsen. Patienterne har 
i høj grad taget det nye system til sig 
og giver udtryk for, at det er intuitivt 
at bruge – det er overordnet blevet 
nemmere at fi nde rundt. Derudover 
får det nye visuelle udtryk også hele 
hospitalet til at se mere indbydende 
ud ved bl.a. at koordinere, at farverne 
fra symbolerne passer til de farver, der 
bruges i omgivelserne. Vi er et gam-
melt hospital, men det nye layout er 
med til at sikre et mere indbydende og 
moderne indtryk.

Marie Glent-Madsen har arbejdet 
tæt sammen med Triagonal et år mens 
projektet stod på, og har både haft 

indfl ydelse på arbejdet og resultatet 
Det har været en rigtig god og effektiv 
proces hele vejen igennem. Wayfi n-
dingen er blevet udviklet ved hjælpe 
af detaljerede brugerstudier samt 
Triagonals erfaring og professionelle 
tilgang, så jeg har hele tiden følt at 
projektet var i trygge hænder. Det var 
meget tydeligt, at Triagonal gjorde en 
stor indsats for at forstå vores bruge-
res behov, og de har løbende justeret 
både proces og resultat. Det gør sig 
også gældende nu med det efterføl-
gende evidens-studie, der giver ind-
sigt i, hvordan wayfi nding konceptet 
er blevet modtaget, og om hvordan 
man eventuelt kan forbedre det til næ-
ste gang.

Smartprisen 2018

Projektet – og Marie som projektleder 
er, med det nye skiltesystem, blevet 
indstillet til smartprisen i Region Midt-
jylland, der gives til én, som har fået 
øje på og implementeret en løsning 
opfundet et andet sted. I dette tilfælde 
er wayfi nding konceptet oprindeligt 
udviklet til Regionshospitalet i Hor-
sens, ligeledes af Triagonal.

Triagonal har været gode til at bruge 
læringen fra Horsens her og omvendt, 
så på den måde har de også en aktie 
i prisen. Og så er det jo dejligt, at der 
bliver lagt mærke til det arbejde, man 
laver, siger Marie Glent-Madsen. I for-
længelse af denne indstilling, vil pro-
jektet også være repræsenteret med 
en stand på Innovationsdagen i Re-
gion Midtjylland den 24. oktober.
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ENERGIOPTIMERING

Komplet køle-energicentral 
til DNV Gødstrup
AF SALGSINGENIØR SVEND MADSEN,   

EL-INGENIØR ANDERS PETER REVSBECH OG  

EL-INGENIØR JENS VESTER LEGARTH

Regionshospitalet Gødstrup bliver et 
moderne akut-hospital med alle behand-
lingsfunktioner, der skal dække hele det 
vestlige område af Region Midtjylland. 
Da byggeriet af det nye regionshospital 
Gødstrup skulle i gang var det et ufra-
vigeligt krav fra bygherrer at der skulle 
installeres et energioptimeret og frem-
tidssikret køleanlæg. Johnson Controls 
Køleteknik blev valgt som leverandør 
og har erfaring fra levering af komplette 
energioptimerede køleløsninger til flere 
hospitaler i både Danmark og udlandet, 
og kunne gøre brug af denne erfaring i 
forbindelse med køleanlægget på DNV 
Gødstrup.

Hele anlægget er bygget som et frem-
tidssikret anlæg da valget af kølemiddel 
er ammoniak, og der er valgt energirig-
tige løsninger i form af grundvandskøl og 
mulighed for frikøl med luft. Endvidere 
er der valgt en frekvensstyret Sabroe 
kompressorløsning med høj energief-
fektivitet.

Projektet startede som et EU-udbud i 
2012, mens prækvalifikation for kølean-
lægsprojektet startede i 2016 og godt et 

år senere i september 2017 startede pro-
jektet on-site. Hele Regionshospitalet 
skal Idriftsættes i 2020.

Johnson Controls samlede levering 
bestod af en komplet løsning med kø-
lekompressorer, elforsyning, SCADA/
ISAC styringssystem, grundvandsveks-
ler inkl. pumper og komplet rørsystem. 
Endvidere er der leveret rum-ventilation, 
vandbehandlingssystem og nødvendige 
sikkerhedssystemer.

Adskillige mulige driftsformer

Anlægget på DNV Gødstrup kan skifte 
mellem flere forskellige driftsformer, så-
ledes at det altid kører optimalt med hen-
syn til driftsøkonomi og COP:

•  Genkøling af grundvand, hvor udeluf-
tens temperatur er så lav, at der kan 
køles på grundvandet.

•  Frikøl/vinterdrift, hvor udeluftens 
temperatur er så lav, at hele køleydel-
sen kan varetages af frikøleren.

•  Kombidrift med delvis kompressordrift 
og delvis frikøling. Ved denne drifts-
form kan en del af køleydelsen leveres 
af frikøleren, idet udetemperaturen er 
lavere end returvandstemperaturen 
på koldtvandskredsen, således at det 
varme returvand kan forkøles i frikøle-

ren. Den resterende nedkøling vareta-
ges af koldtvandsaggregaterne.

•  Ren kompressordrift/sommerdrift, 
hvor udeluftens temperatur er så høj, 
at hele køleydelsen skal leveres af 
koldtvandsaggregaterne.

•  Grundvandskøl/sommerdrift, hvor be-
lastningen er så lav, at hele køleydel-
sen kan varetages af grundvandskøl.

•  Kombidrift med delvis kompressor-
drift og delvis grundvandskøling. Ved 
denne driftsform kan en del af køle-
ydelsen leveres af grundvandskøl, 
idet belastningen er højere end hvad 
grundvandskøl kan levere, således 
at det varme returvand kan forkøles i 
veksleren for grundvandskøl. Den re-
sterende nedkøling varetages af koldt-
vandsaggregaterne.

El-forsyning tilgodeser oppetid

Johnson Controls Køleteknik har leveret 
forsyningsinstallationerne fra de 2 trans-
formere der forsyner anlægget, disse 
er hver på 3500A. Komponenterne på 
anlægget er fordelt strategisk på de 2 
forsyningslinjer med henblik på drifts-
sikkerhed og oppetid. Såfremt den ene 
transformer bryder ned, kobler distribu-
tionstavlerne om således at en transfor-
mer forsyner hele anlægget.

Kølecentralen med 4 stk. Sabroe Chillpac Tørkølere på taget inkl. rørføring
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Johnson Controls SCADA/ISAC 
styresystem

Styresystemet udgør en vigtig del af den samlede 
leverance. ISAC (Integrated Standard Automation 
Concept) er baseret på Siemens PLC systemer og 
iFix SCADA operatørinterface hvor de anvendte soft-
waremoduler er resultatet af lang tids produktudvik-
ling, kundeønsker og brugererfaringen som gør det 
muligt, at levere et kundetilpasset system med mange 
gennemprøvede funktioner. Sidste nye funktion der 
er udviklet er ”Play back”. Med denne funktion er det 
muligt at se historiske SCADA billeder afspillet. Sam-
men med trends er dette et godt værktøj til fejlfinding 
og optimering af anlægget.

Anlægget har et komplekst kommunikations-
netværk med mange I/O og kommunikation til div. 
procesudstyr og anlæg, herunder Modbus RTU til 
tørkølere og energimålere, Profibus til frekvensom-
formere, kompressorstyringer (Unisab III) og grund-
vandskøl samt Modbus TCP til BMS.

SCADA systemet er installeret på en virtuel ser-
ver på et sikkert IT-miljø, leveret og supporteret af 
regionen. På sygehusets anlæg i Gødstrup fortages 
den daglige drift via en lokal PC i kølecentralen eller 
remote via VPN-adgang, hvor Johnson Controls Kø-
leteknik også kan tilgå for support.

SCADA er opbygget med et samlet oversigtsbil-
lede for anlægget, 6 oversigtbilleder for delanlæg 
samt et antal detaljebilleder.

Anlægsoversigt
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VANDBEHANDLING

Få styr på vandbehandlingen
Det betaler sig for hospitaler og industrivirksomheder, der bruger vand i rigt omfang, at lade eksperter stå 
for vandbehandlingen. Uanset om det handler om drikkevand, spildevand, procesvand, eller ultra-rent 
vand, kan Krüger træde til som vandspecialister, der både kan levere løsninger og efterfølgende stå for 
serviceringen af dem.

AF JOURNALIST JESPER WITH

Krüger leverer løsninger til vandbe-
handling indenfor alle områder fra drik-
kevand over procesvand til spildevand 
og virksomheden har serviceafdelinger 
med specialister indenfor alle vandom-
råder. De er uddannet og specialiseret, 
så kunden altid kan få den bedst mulige 
service. Pointen er, at ved at lade specia-
lister tage sig af vandbehandlingen, kan 
kunden koncentrere sig om sit kernepro-
dukt.

Hos Krüger Aquacare tager proce-
svandafdelingen sig af behandling af 

kemisk vand, farmaceutisk vand og la-
boratorievand og leverer central vand-
behandling indenfor hospitalsområdet til 
alle formål.

– Fx har vi leveret et centralt 2 x 10 
m3 vandbehandlingsanlæg til Rigshospi-
talet, hvor vi så efterbehandler vandet 
til forskellige afdelinger, alt efter hvilke 
kvalitetskrav der stilles til vandet på den 
enkelte afdeling. Flere laboratorieaf-
delinger har laboratorieanlæg, der har 
brug for ultra-rent vand til deres analy-
semaskiner. Andre afdelinger har knap 
så skrappe krav til vandet, og det leverer 
vi så, siger Søren Hoffmann, der er afde-
lingschef for procesvandbehandling.

Til en ny laboratoriebygning på Bi-
spebjerg Hospital leverer og servicerer 
Krüger et centralt anlæg med decentrale 
poleringsanlæg til analysemaskiner og til 
generel brug i laboratorierne.

– Vi leverer anlæg til regionshospitaler 
over hele landet og tilbyder at servicere 
det efterfølgende. Det tager kunden 
som hovedregel imod, da det kræver 
specialisering at håndtere og servicere 
anlæggene. Mange af dem er bygget på 
vores moderselskab Veolias fabrik i Eng-
land, og her har vores specialister væ-
ret ovre for at uddanne sig, siger Søren 
Hoffmann.

Til daglig står hospitalernes egne 
driftsfolk for tilsynet og de kontakter 
Krügers serviceafdeling, hvis der er ure-
gelmæssigheder. Normalt foretages en 
fast service to gange om året.

Krüger Aquacare leverer også vand-
behandling af kedelvand og servicerer 
alle slags kedler. Det er typisk samme 
teknologier som med det ultra-rene 
vand, men man stiller ikke så kritiske 
krav i forhold til validering og kvaliteten 
af vandet.

– Kunderne er virksomheder, kraft-
værker og hospitaler, der har eget ke-
delanlæg, som kræver vandbehandling. 
Vi indgår serviceaftaler med kunderne, 
når vi har leveret løsningen, siger Søren 
Hoffmann.

Til pharma-industrien leverer Krüger 
vandbehandlingsanlæg til produktions-
anlæg, der kræver speciel vandkvalitet.

– Overordnet leverer vi de vandtyper, 
som kunderne har behov for, og vi kon-
struerer anlæg i forhold til den vandkva-
litet, som kundens produktion kræver, 
siger Søren Hoffmann.

Håndtering af spildevand

På spildevandsområdet leverer Krüger 
komponenter og løsninger til en lang 
række virksomheder – eksempelvis in-

Forebyggende service og vedligehold forlænger levetiden på vandbehandlingsanlæg Fortsættes side 36
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denfor for pharma- og fødevareindu-
strierne, hvor det primært handler om 
at levere løsninger til regulering af pH 
niveauet i spildevandet, inden virksom-
heden udleder til det kommunale rense-
anlæg. Kommunale miljøkrav til industri-
spildevand lyder typisk på en minimum 
pH værdi på 6,5 og maksimum på 9,0 og 
derfor skal surhedsgraden reguleres på 
en del virksomheder.

Lige så vigtigt er det efterfølgende at 
servicere virksomhedernes installatio-
ner til behandling af spildevand. Det er 
et område, som Krüger har stor erfaring 
med, da mange virksomheder ikke selv 
har kompetencerne til eller ønsket om at 
arbejde med det beskidte vand.

– Kunden har fokus på de rene områ-
der for deres produktion og deres ende-
lige produkt, og oftest ønsker de ikke at 
arbejde i et snavset miljø, hvor der også 
er risiko for kontaminering ved håndte-
ringen af spildevandet. Derfor overlader 
de opgaven med eksempelvis at pH-re-
gulere spildevandet til os, som har spe-
cialiseret sig i at løse den type udfordrin-
ger, siger Tom Jørgensen, der er chef for 
Serviceafdelingen for spildevand.

Afdelingen leverer service indenfor 
alle områder af spildevandshåndtering, 
så som pumpeinstallationer, doserings-
anlæg, biologiske spildevandsanlæg og 
separationsanlæg.

– Vi udarbejder og gennemfører af-
talte servicetilsyn og foretager de nød-
vendige justeringer på anlæggene, så de 
fungerer optimalt. Vi dokumenterer i en 
servicerapport, hvad vi gjort og hvornår, 
og vi giver anbefalinger til, om noget bør 
udbedres og til hvilken pris, vi kan gøre 
det. Fordelen ved at bruge os er jo, at 
vi har stor erfaring med mange typer af 
maskiner og installationer, siger Tom Jør-
gensen.

Efter servicetilsyn og evt. reparatio-
ner tager virksomhedens egne driftsfolk 
over igen.

Slut med det sure vand

Det gælder fx den sydsjællandske virk-
somhed Oscar A/S, der har installeret 
et neutraliseringsanlæg fra Krüger. Virk-
somheden producerer bouillon i pa-
sta- og granulatform, som medfører en 
surhedsgrad i spildevandet på 3-3,5 pH. 
Surhedsgraden reduceres ved at sende 
spildevandet fra produktionen gennem 
en container med procesudstyr, som 
Krüger har installeret, lige før spildevan-
det sendes videre til det lokale rensean-
læg. Løsningen er at tilsætte base i form 
af lud.

– Vi er meget tilfredse, for vi overhol-
der miljøkravene uden problemer og det 
hele kører automatisk, så der er ikke eks-
tra driftsudfordringer i forbindelse med 
neutraliseringen af spildevandet, siger 
Troels Jørgensen, der er teknisk chef hos 
Oscar.

Der sendes 30-50 m3 spildevand i 
døgnet gennem neutraliseringsanlæg-
get. Anlægget kører enten som batch-vis 
eller kontinuerlig drift via en 1000 liters 
blandetank. pH måles med elektroder 
inde i tanken og på udløbet i bunden 
af tanken. Når pH er ca. 6,5 ledes spil-
devandet ud af blandetanken. Neutrali-
seringsanlægget er koblet på en pc med 
et SCADA-system, der logger alle målte 
værdier. Pc´en har indbygget alarmsy-
stem, så der bliver sendt en alarm, hvis 
eksempelvis en pH-måler ikke giver sig-
naler. Systemet måler bl.a. fl ow, mæng-
der og temperaturer og det hele vises på 
en graf, som Oscar, Krüger og de kom-
munale myndigheder har adgang til on-
line. Krüger har stået for projektering og 
projektledelse, samt levering af maskin- 
og eludstyr.

Den daglige drift og tilsyn står Oscar 
selv for, men er der variationer – udover 
den planlagte årlige justering og service 
– kan Krügers serviceteam tilkaldes efter 
behov.

– Vi tilbyder kundetilpassede løsnin-
ger, alt efter hvor meget og hvor ofte de 

forskellige anlæg bør tilses, justeres og 
kalibreres siger Tom Jørgensen.

ALK fokuserer på 
kerneforretningen

Pharma-virksomheden ALK i Hørsholm 
har overladt drift og service af virksom-
hedens pH-reguleringsanlæg til Krüger, 
så ALK kan fokusere på kerneforretnin-
gen: allergiforskning og udvikling af vac-
ciner mod allergi. Det stiller store krav til 
virksomhedens anlæg, der skal fungere 
100 pct. optimalt. Krüger har blandt an-
det været bygherrerådgiver på et pH-
reguleringsanlæg med tilhørende pum-
per. Anlægget regulerer pH-værdien i 
ALKs spildevand ved at dosere den rette 
mængde kemikalier, så pH-værdien neu-
traliseres. I starten stod ALK selv for drif-
ten af anlægget, men på grund af tilba-
gevendende problemer overtog Krüger 
drift og service.

– Da vi kom til, fandt vi ud af, at pro-
blemerne skyldtes indtrængen af vand i 
pumpebrønden. Den var rykket skævt, 
og det gik ud over driften af hele anlæg-
get. Det viste sig også, at pumperne, 
der var monteret på pH-anlægget, ikke 
havde tilstrækkelig kapacitet, så dem 
skiftede vi, siger Tom Jørgensen.

Anlægget bliver tilset af Krüger et 
par gange om året, hvor man tester de 
forskellige funktioner grundigt. På den 
måde sikrer man en optimal og sikker 
drift.

Krügers specialister sørger for, at der 
er styr på vandbehandlingen og service-
rer alle områder, sådan at kunden kan 
føle sig tryg.

– Pointen er at virksomheden skal 
koncentrere sig om det, den er god til, 
siger Tom Jørgensen.

Fortsat fra side 34
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AFLØB

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-

BLÜCHER® Channel afløbsrender og køkkenbrønde er hygiejniske afløbsløsninger til hospi-
talskøkkener
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AFLØB

der er push-fi t systemet i rustfrit stål fl ere 
længder foran andre systemer og giver 
både rådgiver, installatør og bygherre 
en omkostningsbevidst, brandsikker og 
miljøvenlig løsning. Blandt de mange 
tilbehørsdele til rørsystemet fi ndes rotte-
stop med eller uden renselem til stående 
afl øbsledninger.

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 afl øbssy-
stemer. VVS-Mester Egon Rasmussen 
forklarer hvorfor: ”Da vi i starten af halv-
femserne påbegyndte ombygninger og 
renoveringer på hospitalet, faldt valget 
på BLÜCHER afl øbssystem i rustfrit sy-
refast stål, fordi deres sortiment dæk-
ker hele området for krav til resistens og 
størrelser for afl øb på hospitalet. Endvi-
dere kan BLÜCHER specialfremstille af-
løbsrender, hvilket er nødvendigt for os 
i de fl este 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-
stensen, vælger BLÜCHER afl øbsløs-
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® WaterLine baderumsrende til vi-
nylgulve med rist COPENHAGEN VINYL er 
en elegant og praktisk løsning til baderum.

BLÜCHER® EuroPipe afl øbsrørsystem i rust-
frit stål håndteres og samles let af én mand 
alene – og har en levetid på adskillige årtier.
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Ørkenklima på hospitaler
Personale og patienter på sygehusene lider under en alt for lav luftfugtighed som skyldes en udbredt 
mangel på befugtningsanlæg i det danske sygehusvæsen. Om vinteren er luften tør som i en ørken og det 
giver fl ere sygedage hos personalet og infektioner hos patienterne

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,

CYPRESS KOMMUNIKATION

– Det er slående, når man ser på hospita-
lerne i Københavnsområdet, hvor jeg har 
arbejdet. Der ligger luftfugtigheden ofte 
under 30 pct., hvor den burde ligge på 
40-60 pct. Både personale og patienter 
får tørre slimhinder og bliver mere syge.

Det fastslår sygeplejerske Jeanet In-
geman Berg fra virksomheden Condair 
A/S, der ser problemet overalt i Dan-
mark. Den rigtige luftfugtighed priorite-
res ikke. Der er stort set ingen befugt-
ningsanlæg koblet på danske hospitalers 
ventilation til patientstuerne:

– Når man ser på hospitalernes inde-
klima, skaber man et ørkenagtigt klima 
med varm og tør luft. Vort immunsystem 
bliver udfordret af tør luft og kan ikke 
fungere optimalt. Der er rigeligt med 
bakterier på hospitalerne og de bliver 
væsentligt lettere spredt i tør luft.

Vi kan ikke håndtere luftbårne bakte-
rier effektivt, så vi risikerer at gøre pa-
tienterne mere og mere syge med tør 
luft. WHO anbefalede allerede i 1968 
en luftfugtighed på 30-60 pct., så det 
undrer os, at den viden ikke er mere ud-
bredt blandt dem som har brug for den.

Manglende fugt er et stort problem 
især om vinteren, hvor udeluften er 
knastør og trækkes ind udefra og varmes 
op uden at få tilført fugt. Personale og 
patienter får hovedpine, irriterede øjne, 
ondt i halsen, tilstoppet næse, hudlidel-
ser, tørre slimhinder, tilbagevendende 
infektioner, forværrede vejrtræknings-
problemer, men også stød fra statisk 
elektricitet m.m.

I skannerrum befugtes luften, da en 
bestemt luftfugtighed er et krav fra pro-
ducenterne, så der tages mere hensyn til 
maskinernes velbefi ndende end de syge 
patienter, fastslår hun. Også i dyrestalde 
fugtes luften for at sikre dyrenes velbe-
fi ndende.

En effektiv løsning på 
problemerne

Løsningen på problemerne er at styre 
luftfugtigheden med et befugtnings-
anlæg, mener Condair, der er førende 
producent af systemer til luftbefugtning. 
Dampbefugtning er en meget anvendt 
løsning på hospitaler internationalt, da 
den tilførte fugt er steril.

Condair er et schweizisk fi rma der 
producerer, sælger og installerer anlæg 
over hele verden. Lande som Tyskland 
og Schweiz har mere fokus på luftbe-
fugtningens betydning end Danmark. 
Flere norske, tyske, fi nske og schwei-
ziske sygehuse befugter luften, fastslår 
Jeanet Berg.

Virksomheden kan designe løsninger, 
der passer til det enkelte hospitals indivi-
duelle behov og kan blandt andet tilbyde 
en komplet pakkeløsning der indledes 
med 14 dages måling af indeluftens ind-
hold af fugt, kuldioxid m.m.

Det er ikke kun kameler, der lever i et tørt ørkenklima. Det gør patienter og personale på sygehusene også, fortæller Jeanet Berg, 
 sygeplejerske og indeklimakonsulent.
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INDEKLIMA

Condair leverer alle former for befugt-
ningsanlæg til direkte rum og ventilation, 
samt til evaporativ køling og returluftkø-
ling.. Løsningerne dækker de meget for-
skellige behov i laboratorier, operations-
stuer, køkkener, patientstuer m.m.

Condair har leveret til Rigshospitalet 
og leveret til Glostrup, Hvidovre, Køge, 
Slagelse og Odense Universitetshospital, 
men luftbefugtning bruges kun i meget 
beskedent omfang.

Men befugtningen ignoreres

Sygehusene i København som Herlev og 
Hvidovre er ellers født med befugtnings-
udstyr, men det anvendes ikke. Det star-
tede formentlig med oliekrisen i 1970erne 
fulgt op af forældede hygiejniske syste-
mer samt bygningsreglementet som også 
bremser befugtning, fastslår Jeanet Berg.

– Vi gør os en bjørnetjeneste ved at 
lave sygehuse der kun tilgodeser ønsket 
om lave driftsomkostninger, men ikke ta-
ger hensyn til vores helbred. Bare 1 pct. 
færre sygedage så har man betalt be-
fugtningen mange gange og patienterne 
undgår tilstødende infektioner.

Ingen af de nye hospitalsprojekter har 
luftbefugtning, så indeklimaet er sidst på 
dagsordenen.

Det hænger slet ikke sammen at bygge 
nye, moderne huse der skal beskytte os 
som mennesker, men gør os syge.

Det undrer os, at så mange ignorerer 
WHOs viden. Børn og ældre er i forvejen 
udfordret på immunforsvaret. Tilførsel 
af frisk luft med den rigtige fugtighed er 
alle afhængige af. Det kan reducere sy-
gefraværet hos personalet og bidrage til 
patienternes helbredelse.

En tredjedel af bakterier bliver spredt 
via luften. Det kan vi minimere med en 
luftfugtighed på 40-60 pct. Så er slim-
hinderne intakte, immunforsvaret kan 
hjælpe os, og derved får vi færre syge-
dage og infektioner hos personale og 
patienter.

Sæt sundheden først

Det handler om at sætte sundheden 
først. Belgien og Japan har lovkrav om 
luftbefugtning. Over tid bliver vi vel også 
så kloge at vi kan se de økonomiske ge-
vinster der er at hente i færre sygedage, 

ligesom vi er vant til at se gevinsten ved 
energioptimering

Indeklimaet bliver dårligere i de nye 
supersygehuse, så se at få sat luftbefugt-
ning på, så personale og patienter ikke 
får udtørrede slimhinder. I USA viser un-
dersøgelser, at influenzavirus bliver aktiv 
i tør luft, men befugtes til 45 pct. kan vi-
rus reduceres med 80 pct.

Jeanet Berg tror problemet skyldes, at 
de ansvarlige indkøbere hverken har for-
stået betydningen af luftfugtighed eller 
får opbakning fra rådgiverne, men også 
at befugtning ifølge BRF ikke må priori-
teres bortset fra, hvor der er lovkrav om 
det.

Spørger du en ingeniør, bør indekli-
maet være så tørt som muligt, men det er 
ikke det, mennesker har det godt med. 
Mange tror fejlagtigt, at luftbefugtning er 
komfort, siger Jeanet Berg og giver dette 
råd til de ansvarlige:

– Tænk indeklimaet ind og sørg for at 
holde fugtigheden på 40-60 pct. Vore 
bedsteforældre havde hygrometre hæn-
gende alle vegne og de kendte betydnin-
gen af en rigtig luftfugtighed.
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STRÅLEBESKYTTELSE

MTH opsætter strålebeskyttelse 
med bly på Det nye Herlev
AF POUL ERIK PORSE, DIREKTØR I DELEKTOR 

TECH APS, LEVERANDØR AF STRÅLEBESKYTTELSE

MT Højgaard A/S har, som hoveden-
treprenør, opsat Fermacell fibergips la-
mineret med bly i områder med stråle-
beskyttende vægge på Det nye Herlev 
Hospital.

De strålebeskyttende vægge var i 
dette projekt oprindeligt beskrevet med 
bly på cementspånplade, men siden 
dette projekts første beskrivelser, er De-
lektor Tech ApS i samarbejde med Fer-
macell og blyværk begyndt at fremstille 
bly lamineret på fibergips.

Fibergips har flere fordele frem for 
cementspånplade – blandt andet er det 
nemmere at arbejde med. Arkitekt og 
bygherre accepterede at erstatte ce-
mentspånpladerne med fibergips (med 
bly).

Vi oplever ofte, at der er en holdning 
om at bly ikke er tilladt at anvende. Vi 
må understrege, at det er tilladt at an-
vende bly til stråleafskærmning. Særlige 
forholdsregler skal dog overholdes. Kor-
rekt anvendt er fibergips med bly oftest 
(>0,5 mm bly) både hurtigere og billigere 
at bruge end strålebeskyttende plader 
uden bly.

Bly bruges under alle omstændighe-
der, idet der er bly i døre, i dør- og vin-
dueskarme, i afdækning af installationer 
samt de steder, hvor der er foreskrevet 
anvendelse af 3 mm bly.

Senior produktionschef Michael Ve-
stergaard, MT Højgaard A/S siger, at 
montagen af Fermacell pladerne med bly 
stort set har været nemt. Alle regler om-
kring arbejde med bly til stråleafskærm-
ning har selvfølgelig været overholdt, og 
MTH har endda arrangeret for de med-
arbejdere, der arbejder med blyet, at få 
foretaget blodprøver før og efter, så en-
hver tvivl om eventuelle forhøjede vær-
dier kan elimineres. Det var ellers – efter 
vores mening – ikke påkrævet med de 
arbejdsprocesser og metoder, som MTH 
har anvendt.

MT Højgaard A/S råder over et lille 
team af håndværkere, der før har arbej-

det med opsætning af bly til strålebeskyt-
telse, – så de besad allerede det meste 
af den ekspertise, som det kræver at 
opsætte strålebeskyttelse med bly efter 
Sundhedsstyrelsens og andre myndig-
heder, m.fl. forskrifter og vejledninger. 
Nu har MTH så også erfaring med op-
sætning af fibergips med bly.

Michael Vestergaard fortæller videre, 
at det ikke kun er større projekter, som 
dette på Det nye Herlev Hospital, som 
MTH kan klare, men også alle mindre 
tømreropgaver udført fra deres tømrer-
afdeling i Taastrup – inklusive opsætning 
af strålebeskyttelse med bly.

MTH valgte at få leveret fibergips-pla-
derne med bly i én størrelse. De skar selv 
pladerne til, hvor det var nødvendigt. 
Det fraskårne bly blev anvendt til sikring 
af gennemføringer af elinstallationer mv. 
På denne måde blev spildet væsentligt 
reduceret.

Fibergips pladerne 
med bly kan produce-
res i de størrelser, som 
pladerne findes i, men 
som hovedregel pro-
duceres de i størrel-
sen 2500x450 mm og 
i tykkelse svarende til 
tykkelse af plade + bly. 
Bredden 450 mm sva-
rer til normal afstand 
mellem stålprofilerne i 
væggene.

For mere uddybende 
information om Ferma-
cell byggeplader hen-
vises til deres ”Orange 
Book”, der kan hentes 
på http://www.ferma-
cell.dk/dk/docs/Oran-
geBook.pdf

Fermacell med bly mellem regel og almin-
delig gips

http://www.fermacell.dk/dk/docs/OrangeBook.pdf
http://www.fermacell.dk/dk/docs/OrangeBook.pdf
http://www.fermacell.dk/dk/docs/OrangeBook.pdf
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Handy Transportvogne 
vinder kæmpeordre til 
Region Hovedstaden
Handy Transportvogne i Kolding har vundet et millionudbud på levering af et stort antal vogne til transport 
af forbrugsvarer til hospitaler mellem hovedregionslageret og de centrale lagre i Region Hovedstaden.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, CYPRESS 

KOMMUNIKATION

En millionordre på levering af 1000 
vogne i opstarten. Det er det konkrete 
resultatet af et udbud i Region H, som 
den sydjyske virksomhed, Handy Trans-
portvogne, i Kolding har vundet. Vog-
nene skal køre i Rigshospitalets helt ny 
varemodtagelse. De skal også leveres til 
Herlev Hospital, der har fået en ny auto-
matiseret varemodtagelse.

Regionen har hovedlager i Glostrup. 
Her pakkes afdelingerne bestillinger af 
forbrugsvarer i vognene fra den sydjyske 
virksomhed og de leveres med lastbil til 
de enkelte afdelinger.

– Vores vogne er AGV forberedte. 
Bunden er speciel og plan og hjulene er 
meget smalle og selvoprettende, så intet 
støder imod, når robotten løfter dem op. 
De er således ikke opbygget af typiske 
standardkomponenter, men specialde-
signede til Region H.

En typisk vogn, vi kalder en rullecon-
tainer, måler 80 cm i bredden og er 100 
cm lang, hvilket stort set svarer til en lille 
europalle -, siger direktør og indehaver, 
Henrik Sig.

Fremtidssikrede på alle måder

Vognene er bygget i el galvaniserede 
stålrørsprofiler og designet, så de tåler 
intensiv afvaskning. Der er ingen hjørner 
og kroge, så vandet løber let af overalt. 
Vognene er konstrueret til at være spe-
cielt støjsvage. På rullecontainerne er 
hylderne udført med ophæng af plast, 
så eventuelle støjgener under transport 
minimeres.

Koblingerne mellem vognene er ud-
ført med en ergonomisk korrekt fjedera-
nordning, så operatøren undgår at bukke 
sig meget og fumle med koblingerne ved 
til- og frakobling af de enkelte vogne.

Vognene er desuden forberedte til 
transport med AGVer, så hospitalerne på 
sigt kan indføre robotter uden at skulle 
udskifte vognene. Dvs., at de på et tids-
punkt kan føres automatisk rundt af en 
robot i stedet for en traditionel trækker. 
De er således konstrueret til at indgå i 
Rigshospitalets automatiske varemodta-
gelse med rullende fortov og skinner og 
blandt de mange krav, Handy Transport-
vogne har skulle opfylde, er, at vognene 
er tilstrækkeligt smalle til, at de også kan 
transporteres rundt i conveyor baner.

Flere arbejdspladser og aktivitet

Produktionen er startet og de første 100 
vogne leveret, mens resten skal bygges i 
løbet af efteråret. Vognene forsynes med 
mikrochips (tags), så den enkelte vogn 
hurtigt kan spores. For Handy Transport-
vogne betyder ordren, at Henrik Sig har 
ansat endnu en medarbejder i produktio-
nen og virksomheden har desuden hyret 
vikarer til at sikre produktionen.

Det er altid dejligt at vinde ordrer, men 
det føles specielt rart, når man ved, at 
man har fundet den bedste løsning både 
i forhold til prisen og en ønsket høj kva-
litet, siger direktør og indehaver, Henrik 
Sig.

Flere specialdesignede vogne

– Alle vores vogne repræsenterer de 
gode ideer og erfaringer, vi, som er en 
ælde virksomhed, har samlet sammen 

over en lang periode og bygger ind i 
vognenes design hver eneste dag. Vi 
producerer vogne i alle ståltyper, herun-
der også i rustfrit stål og aluminium.

– Vi ønsker at være den kreative sam-
arbejdspartner – dem, som kunderne 
ringer til, når de skal have løst udfordrin-
ger med den interne logistik. Men vi har 
også katalogvarer og standardartikler fra 
Tyskland, Skandinavien og Sydeuropa. 
Men oftest bevirker krav om yderligere 
effektiviseringer, at mange private og of-
fentlige virksomheder ønsker vognene 
tilpasset individuelt, så de passer præcist 
på mål til de lokale forhold og til de pro-
dukter, vognene skal transportere og her 
har Handy Transportvogne virkelig no-
get at tilbyde mange forskellige kunder 
og industrier, forklarer Henrik Sig.
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GROHE har alle sanitets-
løsninger til hospitalerne
Den tyske producent er verdens største inden for sanitet og derfor er selskabet også inde med sine 
løsninger i stort set alle de danske hospitalsprojekter takket være sit brede og dybe sortiment af armaturer, 
cisterner og keramik der dækker næsten ethvert behov.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,  

CYPRESS KOMMUNIKATION

GROHE er verdens største producent 
af sanitetsprodukter og sætter som pro-
ducent solide fodaftryk i stort set alle de 
nye hospitalsprojekter i Danmark.

– Vi er på en eller anden måde med 
på stort set alle projekterne, fordi vi med 
vores brede sortiment kan levere det 
hele, så det er nærliggende nok, at det er 
GROHE, de vælger. Ikke kun på grund af 
vores velkendte tyske kvalitet, men også 
fordi det er en fordel at vælge én leve-
randør frem for mange, siger marketing-
chef Torben Kjærgaard.

– Vi er de største inden for armaturer, 
brusere og sanitære produkter både i 
Danmark og på verdensplan. Vi har pro-
dukter både til forbrugere, virksomhe-
der, institutioner og kan lave alle typer 
specialløsninger til hospitaler og psykia-
triske afdelinger.

– Vi kan levere både armaturer, bru-
seløsninger og toiletter til indbygning. 
Hospitalerne har kun én leverandør at 
forholde sig til, da vi har det hele og stor 
erfaring fra de mange projekter, vi har 
deltaget i. Vi har en lang reservedels ga-
ranti og et stort lager i Tyskland.

Mange af vore produkter ligger alle-
rede klar på lager hos de danske gros-
sister, som GROHE sælger alle sine pro-
dukter igennem. De har også mange 
reservedele som kan leveres fra dag til 
dag.

Fokus på hygiejne og indbygning

Trenden inden for hygiejne går klart i ret-
ning af berøringsfrie armaturer og løsnin-
ger der bygges ind i væggen. Det gælder 
både armaturer til håndvaske, brusere 
og toiletter, hvor cisternerne bygges ind i 
væggen, så kun skålen hænger udenfor.

Udviklingen går i retning af stadig 
mere hygiejniske løsninger. Berørings-

frie armaturer er dyrere i anskaffelse, 
men hvis det kan giver færre indlæggel-
sesdage for patienterne, kan hospitalet 
og samfundet hurtigt tjene merudgiften 
hjem, påpeger han.

Berøringsfrie armaturer har 7 rengø-
ringsprogrammer, der også kan mod-
virke stillestående vand, Legionella og 
andre bakterier. De er lette at rengøre 
og vedligeholde. Berøringsfrie, elektro-
niske armaturer giver vand og energibe-
sparelser. I gennemsnit bruger et berø-
ringsfrit armatur kun 50 pct. af det vand 
et almindeligt armatur bruger.

Selvskyllende toiletter er på vej

En af de nyere hygiejniske løsninger er 
selvskyllende toiletter der spuler patien-
terne bagi og tørrer med luft. De er op-
lagte for patienter, der ikke kan klare sig 
selv, vurderer Torben Kjærgaard:

– Jeg er lige nu i gang med et projekt, 
hvor der bygges er nyt plejehjem. Her bli-
ver alle 50 toiletter med det, vi kalder for 
et showertoilet. Vi forventer i GROHE, 
at sådanne toiletter også vil komme ind 
i hospitalssektoren. Det er mere menne-
skeligt at patienterne selv kan klare et toi-
letbesøg og hospitalet samtidig kan spare 
på sygehuspersonalets hænder.

Filtreret koldt vand med brus

– En af vore andre nyheder til hospita-
lerne er GROHE BLUE armaturet som 
giver filtreret, koldt vand med eller uden 
brus, som er oplagte til hospitalskantiner 
-og køkkener, hvor man ønsker rent, af-
kølet vand med brus.

Det er en convenience løsning, som vi 
er begyndt at levere til skoler, offentlige 
kontorer, virksomheder, men som også 
har vundet indpas på flere af landets ho-
spitaler. Det er et produkt som betyder 
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at folk ganske enkelt drikker mere vand 
på bekostning af saft, kaffe og andre læ-
skedrikke.

GROHEs produktfordele

Blandt de mange produktfordele som 
GROHEs armaturer har er, at alle termo-
stater er trykstyrede. Det betyder, at der 
ikke forekommer udsving i temperaturen 
på vandet, når man bruser, som følge af 
kortvarigt tryktab.

Man kan desuden levere specialar-
maturer som er skræddersyet efter hver 
afdelings krav og behov. Særligt har virk-
somheden haft gode erfaringer med leve-
ring af armaturer til psykiatrien, hvor der 
er skærpede krav til selvmords- og van-
dalsikring. GROHE har blandt andet som 
totalleverandør leveret specialdesignede 
armaturløsninger, som er sikret mod ma-
nipulation, vandalisering og selvmord.

Den dybe tallerken forfra

Torben Kjærgaard beklager dog, at 
GROHE stadig oplever regioner ”vaske 
tavlen ren” ved et nyt hospitalsprojekt, 

hvor man starter forfra med at tage stil-
ling til alle aspekter og ikke inddrager 
de mange gode erfaringer fra de danske 
sygehusprojekter, hvor GROHE har bi-
draget med velgennemtænkte løsninger. 
Udviklingen af løsningerne er ofte sket i 
tæt dialog med de ansatte på fx psykia-
trisygehuset for at sikre bedst mulig bru-
gervenlighed.

– Vi leverer både standardprodukter 
samt skræddersyede specialarmaturer 
til hospitaler rundt omkring i Danmark. 
Særligt til psykiatrien er vores specialar-
maturer utroligt velegnede:

Både trykplader, brus- og håndvaskar-
maturer er vandal- og selvmordssikrede, 
utroligt slidstærke og ikke mindst ren-
gørings- og vedligeholdelsesvenligt for 
personalet. Fordelen ved GROHE er, at 
vi er totalleverandør på både armaturer, 
cisterner og keramik og kan levere bredt 
til alle projekttyper.

Vi har en masse viden og erfaring om, 
hvilke produkter der anvendes og hvilke 
løsninger, der er lavet, siger Torben 
Kjærgaard.

Projektchefer kan hjælpe

– GROHE har projektchefer der kan bistå 
hospitalerne med at lave en helhedsvur-
dering og kan fungere som sparringpart-
ner på basis af de mange løsninger vi har 
gennemført andre steder.

Det er klart en force.
Vi kan blandt andet udarbejde præ-

cise beskrivelser af, hvordan den efter-
følgende drift kan serviceres, så driften 
er så bæredygtig som overhovedet mu-
lig. De sanitære installationer er vandbe-
sparende og har en høj driftssikkerhed.

Der er mange andre aspekter at tage 
hensyn til, når man skal lave en helheds-
vurdering og komme med en samlet sa-
nitetsløsning, men følelsen af ejerskab 
hos personalet er enorm vigtig. Den har 
vi ofte forstærket ved hjælp at bruger-
inddragelsen, hvor vi har fået masser af 
konkrete input og erfaringer, siger pro-
jektchef Henning Lien fra GROHE. Erfa-
ringer som vi bringer videre til det næste 
projekt

ET UDPLUK AF PROJEKTER MED GROHE

Psykiatrien: Middelfart, Vejle, Esbjerg – på de nye afdelinger i Roskilde og Slagelse

Hospitaler: Horsens Sygehus, Aalborg Universitetshospital, Kolding Sygehus, Aabenraa Sygehus, Skejby Supersygehus, Gødstrup 
Sygehus, Rigshospitalet.

Middelfart Psyk: Termostat indbygget på patientstuer, berøringsfrit håndvaskarmatur, indbygningscisterner

Psykiatrisk Afdeling Vejle: Til patientstuerne og medarbejderomklædningen på psykiatrien i Vejle har GROHE leveret cisterner 
og trykplader, brusesystemer med hhv. indbyggede og vægmonterede systemer samt både køkkenarmaturer og berøringsfrie 
armaturer.

Esbjerg Psyk – på de nye afdelinger: Indbyggede termostater på patientstuer samtberøringsfrie håndvaskarmaturer.

Skejby Sygehus og Skejby Supersygehus: På Skejby Sygehus har GROHE i 2017 leveret berøringsfrie elektroniske armaturer til 
flere afdelinger. Både til indbygning, montering i vask samt etgrebsvægarmaturer med special greb. GROHE BLUE er desuden 
opsat i kantinen.

Roskilde retspsykiatisk afd.: Indbygningscisterne med speciallavet trykplade samt toiletskåle med soft-close sæde.

Slagelse Psyk, Vejle Psyk samt Nordjyllands Universitetshospital og Psyk. Skejby: Indbygningsbrus, indbygningshåndvaskarma-
turer samt indbygningscisterner.

Horsens Sygehus: berøringsfrie armaturer, termostater og brusesæt på sengestuer

Aalborg Universitetshospital: Håndvask indbygning.

Kolding Sygehus: Berøringsfri armatur, termostat og brusesæt på sengestuer

Aabenraa Sygehus: Udvidelse af sygehuset. Cisterner, berøringsfrie armaturer, termostater samt brusesæt på sengestuer.

Gødstrup Sygehus: Cisterner, berøringsfrie armaturer, køkkenarmaturer til hæve-sænkebord med ekstra lange tilslutningsslan-
ger samt termostater og brusesæt til sengestuer.

Rigshospitalet: Til nybyggerierne på Rigshospitalets nordfløj har GROHE i 2017 leveret væghængte specialarmaturer med 
albuekøllegreb, der let kan betjenes håndfrit, samt brusesæt, termostater og berøringsfrie armaturer.
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VENTILATION

KE Fibertecs nye tekstil panel 
er helt integreret i loftet
Virksomheden i Vejen har udviklet et loftpanel der har tekstilkanalens fordele med en ideel luftfordeling, 
men uden at optage plads under nedhængte lofter. En ideel løsning til hospitalernes sengestuer, kontorer 
og andre arbejdspladser med nedhængte lofter

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Den store fordel ved tekstilkanaler er, at 
de effektivt kan modvirke ubehageligt 
træk trods et stort luftskifte. I lavloftede 
rum kan det dog være en udfordring at 
installere såvel tekstil- som stålkanaler, 
men det problem har virksomheden KE 
Fibertec i Vejen løst på en elegant og 
pladsbesparende måde.

Løsningen hedder FBS Panels som er 
et tekstilbaseret armatur, der kan sættes 
direkte op i de nedsænkede lofters me-
talgrid som en komplet enhed.

De skal blot tilsluttes ventilationssy-
stemet. Tekstildugen ned mod det un-
derliggende rum flugter med loftet, så 
pladsen og rummets arkitektur bevares. 
Over loftet ligger en lufttæt tekstildug, 
der pustes op, når ventilationen kører 
og indretter sig efter det overliggende 
loftsrum.

Panelerne kan kobles, så man kan de-
signe sin egen ventilation. Det sker ved 
at lyne tekstilposerne over loftet sam-
men. Derved kan hospitalerne fuldstæn-
dig skræddersy et luftskifte over enkelte 
steder og opnå en ideel ventilation og 
indeklimaløsning.

– Man kan sige, at FBS Panels er arki-
tektvenlig ved at bevare rummets udse-
ende, så vi med denne løsning undgår at 
noget der stikker ned i lokalet. Det er et 
nyt produkt der lanceres internationalt i 
øjeblikket efter to års vellykkede tests i 
Holland, siger salgschef René Frimodt, 
KE Fibertec.

Hygiejnisk ventilation

René Frimodt forudser, at ventilationen 
vil blive brugt til at styre luftstrømmene 
på sengestuer og dermed partikler og 
bakterier:

– Man afmonterer en loftplade og op-
når kontrol med luftstrømmen, som kan 

målrettes med disse paneler, der kan 
kobles i forlængelse af hinanden efter 
behovet. Tanken er, at hospitalerne kan 
designe en personlig ventilation, så man 
opnår et unikt, skræddersyet indeklima.

Det, man kan forestille sig på et syge-
hus, hvor man vil minimere smitterisi-
koen, er, at man lader luften falde stille 
og roligt ned omkring patienten som får 
frisk luft, mens spredningen af bakterier 
fra omgivelserne reduceres.

Vi har kontrol med luftstrømmen og 
puster ikke blot luften ind i et rum, men 
ved, hvad der sker med den. Armaturet 
er i GreenWeave, et tekstil, vi selv frem-
stiller på vort væveri i Vejen, så vi har 
kontrol med alt fra fibre, til vævning, ud-
førelse og efterbehandling.

Tænker i hele løsninger

Vores mission i KE Fibertec er at anvende 
dem på hospitaler og udtænke løsninger, 
der dækker hospitalernes ønsker og be-
hov. Panelerne er lette at installere og et 
prisbilligt alternativ med en god kapaci-
tet i forhold til mange andre, traditionelle 
former for metalarmaturer, mener han.

De kan bruges alle steder, hvor der 
er nedhængte lofter som skoler, kontor-
landskaber, patientstuer og tilsvarende, 
så KE Fibertec har store forventninger til 
produktet.

Alt for megen vanetænkning

I laboratorier, køkkener og andre pro-
duktionsrum med et stort luftskifte, er 
tekstilkanaler den ideelle løsning. På et 
hospital kan det eksempelvis være i køk-
kener, hvor poserne sikrer et stort luft-
skifte og behageligt indeklima.

– Vi laver masser af laboratorier til 
hospitaler, men satser også på at levere 
løsninger til sengestuer og kontorland-
skaber. Vor største konkurrent er traditi-FBS Loftpaneler
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Specialist af validerede logistik- og lagerstyringssystemer til den 
danske  sundhedssektor gennem 20 år

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

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

Hospitalsvæsnet 
under kniven…

VENTILATION

onel vanetænkning. Mange beslutnings-
tagere er aldrig undervist i tekstilbaseret 
ventilation og vælger armaturer i stål.

Vore paneler er på vej ind i store pro-
jekter. Mange ønsker en mere personlig 
ventilation og i Holland er vore paneler 

blevet en problemknuser. Er der proble-
mer med træk, har mange erstattet de 
traditionelle armaturer med vore paneler.

De lægges bare op på loftrammen 
som en plade og skal ikke skrues fast, 
men kan umiddelbart tilsluttes. Normalt 

kræves 30 cm over loftet, men vi kan 
bruge mindre, da tekstilerne tilpasser sig 
pladsen over det nedsænkede loft. Luf-
ten siver ikke ud over loftet, posen her 
er lufttæt.

Træk på mange arbejdspladser

Generelt er der mange problemer med 
træk på arbejdspladser. Vi bliver kaldt 
ud til mange opgaver, hvor vi skal prøve 
at løse dem. Når folk ringer, har de ofte 
prøvet alt muligt andet uden resultat og 
tyer til os som dem, der kan løse træk-
generne.

Vi er i gang med mange nye projekter, 
men bliver altså også kaldt ud til en del 
problemer som specialist i luftfordeling. 
De nye paneler er blevet testet i to år og 
blevet en meget pæn succes og lanceres 
i øjeblikket i Danmark, men vi er også i 
fuld gang i Tyskland.

Tekstilbaseret ventilation som poser 
er oplagt at anvende på laboratorier, så 
man undgår problemer med træk fra det 
store luftskifte. Tekstiler kan sprede luf-
ten over fl ere kvadratmeter i stedet for at 
samle den i punkter, siger René Frimodt.
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HJUL

Hospitalsrobotter stiller 
høje krav om gode hjul
En glidende og problemfri logistik forudsætter hjul af høj kvalitet og robotteknologien kræver 
specialistviden for at fungere efter hensigten, fastslår hjulprocenten TENTE 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Kun specialdesignede hjul af en høj kvalitet kan i det lange løb 
opfylde hospitalernes behov for en pålidelig og glidende intern 
logistik med robotter. Kun når hjulene fungerer sikkert, opnår 
hospitalet god økonomi, høj effektivitet og pålidelighed, når in-
strumenter og forbrugsvarer skal køres rundt.

AGVernes funktion er totalt afhængige af hjulenes kvalitet. 
En AGV stiller høje krav om kvalitetshjul med specialbelægnin-
ger der kræver specialistviden. I modsat fald risikerer hospita-
lerne havarier og dårlig funktion, der forstyrrer logistikken.

Det fastslår Bo Christensen fra salg og marketing hos Euro-
pas største hjulproducent TENTE A/S, der har kontor- og lager 
i Hasselager ved Århus og markedets bredeste program i mø-
bel-, apparat-, transport- og sværlasthjul med både rustfrie hjul 
og kunststofhjul.

– Det er meget oppe i tiden med robotter som AGVer og 
trolleys der kører ude på gangene. Der sker rigtigt meget med 
automatisering på hospitalerne, og vi leverer mange hjul til 

begge typer køretøjer. Der er mange krav, som hjulene skal 
tage højde for, når robotter og vogne bevæger sig rundt.

Det behøver ikke være specialhjul, men investeringen og 
holdbarheden skal absolut være i fokus. Vi anbefaler at man 
køber gode hjul fra starten. Vi gør meget for at fortælle, at de 
hjul man køber, skal være de rigtige, så man ikke om fem år står 
med nedslidte hjul og skal investere en gang til. Vore hjul skal 
nok holde til det hårde slid.

Særlige krav til robotterne

AGV-robotterne er forholdsvis små køretøjer, hvor hjulene skal 
sikre en god, stabil fremdrift. Oftest har robotten fire hjul der 
bærer vægten og et drivhjul der trækker den frem. Det er vig-
tigt at trækhjulet har en rigtig god holdbarhed og ekstra friktion 
mod gulvet, da hjulet skal trække robotten og lasten.

Til de fire bærende støttehjul anbefaler TENTE en hård gum-
mibane der er holdbar og kan bære robottens vægt inklusive 
lasten. Drivhjulet skal være en mere elastisk gummi, som kan 
give sig lidt og får rigtigt godt fat i den underliggende gulvover-
flade.

– Robotterne bærer sin last eller trækker den. En alminde-
lig mellemstor robot bærer måske 200 kilo og nogle kan måske 
trække 500 kg. Hjulet skal virkelig kunne tage fat og ikke fedte 
rundt. Hjulene er en sliddel, hvis levetid afhænger af, hvor me-
get den bruges, siger han.

– De skal være så gode, at de kan køre i lang tid. Vi prøver 
at optimere vore materialer, så de holder længst muligt. Der 
kan være store kvalitetsforskelle på hjul. Man kan købe billige 
gummihjul alle vegne, men man ved ikke, hvad der er kommet 
i gummiet.

Vi garanterer for kvaliteten og at de fri for uønskede kemika-
lier. Der må ikke være skadelige stoffer i plasten og gummiet. 
De bærende hjul kan være elektrisk ledende med indlagte me-
taltråde som har kontakt med gulvet og kan bortlede statisk 
elektricitet.

For de bærende hjul går fremtiden helt klart bort fra hjul i stål 
over til hjul fremstillet af kunststof, der har stødabsorberende 
egenskaber ved kollisioner. De forlænger holdbarheden, er 
mere smudsafvisende og rengøringsvenlige, påpeger Bo Chri-
stensen.

Selvoprettende vognhjul

– Alle vognene bliver forsynet med hjul med nye funktioner. 
TENTE har således udviklet hjul med rustfrie gafler og indbyg-
get fjeder. Når vognene bliver kørt eller løftet op af robotten og 



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 7  49 

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

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

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

Nye teknologier, sikkerhed 
og brugerinddragelse:
-  Droneteknologi og dens 

anvendelse
-  Wayfinding på hospitaler
-  Sikring, videoovervågning 

og brand
-  Data fra BIM til drift 

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

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

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

HJUL

sat ned igen på gulvet, er de selvopret-
tende.

Det indebærer, at hjulene ikke dre-
jer rundt, når de løftes, men retter efter 
køreretningen og altid vender den rig-
tige vej. De fås i alle mulige forskellige 
udformninger. Vi har løsninger alt efter, 
hvad de skal køre på og hvor meget de 
må støje.

Vi er med på rigtigt mange opgaver 
indenfor trækvogne. Der er mange ud-

bud med automatiske kørsler på hospi-
talerne, hvor der kører mange vogne i 
gangene. TENTE er underleverandør til 
alle dem, der producerer AGVer og træk-
vogne og som deltager i udbuddene.

Vi er med helt fremme overfor nyud-
viklingen til producenterne og påvirker 
dem og hospitalerne med vor viden, så 
de er helt bevidste om at stille krav, så 
hospitalerne får en god og holdbar løs-
ning.

Sæt fokus på kvaliteten

– Hospitalerne har brug for en god kva-
litet af transporthjul. Det kan godt være 
investeringen hos os er lidt højere end 
de billigste hjul på markedet, men man 
henter det hele hjem på driftsomkostnin-
gerne. Vi kan dokumentere, at vi kom-
mer med en løsning, der kan betale sig 
på længere sigt.

Nogle vælger de helt billige løsninger 
og indkøberne bliver måske presset af 
besparelser. Det kan være indkøberne 
kan sparet på hjulene, men om få år fal-

der de billigste sandsynligvis fra hinan-
den og så skal der atter investeres.

Vores opgave er at fortælle, at der 
fi ndes en bedre løsning. Vi lever bedst 
ved at tilbyde hospitalerne de bedste 
løsninger frem for de billigste. Det, man 
får med i pakken fra os, er rådgivningen 
og 3D tegninger, der ligger ved siden af.

Vi har hele rådgivningsdelen, vi kom-
mer med testhjul, hvis der er behov for 
det. Vi dukker op med alverdens doku-
mentation, overholdelse af krav, teknisk 
personale fra fabrikken i Tyskland, hvis 
det skulle være nødvendigt.

De rejser gerne herop, hvis det er en 
større sag. Vi kan få hjælp den vej, så 
kunden står meget stærkt. Det er også 
det, vi tilbyder ud over en høj kvalitet af 
hjul, siger Bo Christensen.
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PROCES

Vi skal alle være stadig klogere 
– uanset stilling og uddannelse 
og det bliver sjovere

Det har stået på i nogen tid, men det går 
stadig hurtigere og hurtigere. vi skal alle 
løftes til et højere vidensniveau, hvor vi 
bliver dygtigere til at kombinere, koordi-
nere og udtænke nye metoder og idéer.

De mest elementære opgaver forsvin-
der. Tydeligst er det, hvor robotter over-
tager processer, ikke blot i produktionen, 
men også i administrationen. Så hvis vi 
stadig vil udføre en meningsfuld opgave, 
så skal vi bare af denne grund alle løftes 
til et højere vidensniveau.

Men i den almindelige hverdag kan 
mange fejlrettelser også undgås via syn-
liggørelse af, hvordan en proces udføres 
rigtigt første gang.

Behovet for den etablerede viden om 
processer er stort, fordi robotter ikke 
kan overtage noget, ingen i forvejen er 
helt skarpe på, hvordan udføres. Så der 
forestår en stor opgave med at beskrive 
processer. Ikke blot så robotter kan over-
tage, men også således, at alle bedre kan 
forstå egne processer og sammenhænge 
til resten af virksomheden. Dette forud-
sætter at medarbejdere både kan bidrag 
med den faktuelle viden om, hvordan 
processer udføres, men også ved, hvor-
dan man udarbejder disse processer, af-
hængig af procestype.

At beskrive processer, især i grafik, lig-
ger allerede meget i den måde, hvorpå vi 
generelt agerer i dag. De fleste foretræk-

ker billeder eller en anden form for gra-
fisk præsentation til at synliggøre hver-
dagens metoder eller blot oplevelser.

Arbejdet og kompleksiteten i at udar-
bejde en grafisk præsentation af data og 
sammenhænge ligger dog på et tidligere 
tidspunkt, end ved valget af præsentati-
onsform.

At identificere proces, de vigtige data 
og strukturer, der skal indgå i præsenta-
tionen, er den faktiske udfordring.

Jeg mødes mange gange af rigtig 
mange mennesker, der alle ved rigtig 
meget om området. Kunsten er at få 
disse mennesker til at arbejde sammen 
og blive enige om formål, den rette viden 
og struktur, der skal indgå i præsentatio-
nen. En opgave, som hurtigt fanger de 
fleste medarbejdere, fordi de ser et hur-

tigt godt udbytte for sig selv og kollegaer 
i hverdagen.

Det viser sig forbavsende mange 
gange at elektronik, men en fysisk pla-
kat, en musemåtte (evt. i overstørrelse 
som et møllehjul) eller et print, der alle 
kan anvendes til at pege på i fællesskab, 
medens processer drøftes, bliver den 
største vinder i hverdagen, når en pro-
ces skal forstås eller optimeres. Efterføl-
gende kan præsentationen ofte lægges i 
et elektronisk arkiv, hvortil der nemt hen-
vises, når nye medarbejdere skal hurtigt 
ind i en proces.

De rette redskaber og metoder afhæn-
ger af, hvilke medarbejdere og hvilke ar-
bejdsprocesser, der er i spil.

Det er moderne og ofte meget rele-
vant at tænke i elektroniske redskaber, 

AF DIR. LENE STEVNSBORG
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PROCES

som altid er tilgængelige, uanset, hvor man befinder sig geo-
grafisk, når strøm og internettet virker.

I nogle situationer vil redskaber være mere relevante i 
hardcopy illustrationer, plakater, musemåtter m.v.

Valg af redskab og metode afhænger således bl.a. af:
•  Hvor skal redskab primært anvendes – fast sted eller mobilt
•  Hvilke medarbejdere – i hvor stort omfang arbejder de i 

forvejen med elektroniske redskaber
•  Hvor permanente/dynamiske er info
•  Hvor mange mennesker, der skal drøfte indhold på én 

gang

Mange præsentationer kan udarbejdes til såvel elektronisk 
som hard-copy version på én gang, men relevansen afhæn-
ger af ovenstående kriterier.

Medarbejdernes viden skal løftes via disse præsentationer 
og via de rette redskaber kan det gå meget stærkt. Men via 
de forkerte redskaber og metoder vil det blive en ulidelige 
proces og en metode, der i sidste ikke ende ikke vil blive 
brugt.

Beskrivelser laves ikke til arkivet, men for at overbringe vi-
den til nye medarbejdere på området eller for at afklare usikre 
punkter undervejs i processen.

Hver mands brug af smartphones er selvfølgelig en gave 
til denne udvikling, når der vælges elektroniske præsentatio-
ner. De fleste personer har et afslappet forhold til at bruge en 
smartphone til kommunikation og informationssøgning.

Så det er virksomhedernes egen udnyttelse af nettet til in-
formation, der skal udvikles.

Men arbejdet med at udarbejde en grafisk præsentation af 
data og sammenhænge skal foretages først og ikke undervur-
deres

Jeg har selv stor erfaring i at udarbejder flow-charts, svøm-
mebaner, datahjul. Senest er 250 medarbejder hos det dan-
ske forsvar blevet udstyret med musemåtter, der har lettet 
deres hverdag meget. Nu ved de, at de registrerer hverda-
gens opgaver rigtigt – og der var mange muligheder. Samti-
dig er alle bekendte med hvordan hverdagens opgaver hæn-
ger sammen med systemerne og det er OK, at drøfte dette 
på tværs, nå man er i tvivl. Og selvfølgelig spares der rigtig 
mange timer på rettelser af data, undersøgelser af afvigende 
rapporteringer m.v. blot p.g.a af medarbejdernes tidligere 
usikkerhed om processen.

Tidligere har jeg udarbejdet flow-charts, da en virksomhed 
skulle have implementeret SAP. Udarbejdelsen af flowcharts 
hjalp samtidigt med at transformere medarbejderne fra en 
tidligere hverdag og til den nye hverdag.

Der er blevet til mange varianter af synliggørelse – altid til-
passet lige det aktuelle behov i virksomheden.

Ud over synliggørelsen i faktisk forstand, så kan vi via da-
tabearbejdning i større omfang også synliggøre vigtig viden 
til udviklingen af virksomheden, som ikke tidligere var tilgæn-
gelig. Her er værktøjerne RPA (software til bearbejdning af 
data), BI og alm. excel fremragende.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om de fysiske præsenta-
tioner eller de elektroniske varianter. Vi sprøjter løsninger ud, 
og efterspørgslen er stor. Vi er som konsulenter forpligtede 
til at vælge de bedste redskaber til den enkelte opgave og 
er derfor vidende om /certificerede i anvendelsen af disse 
redskaber.

www.simplify-it.dk
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SENGESTUEPANELER

Trygheden ved en hjemlig 
atmosfære
Den danske producent Duelco har leveret mere end 2.500 skræddersyede sengestuepaneler, og på  
FSTA Årskonferencen præsenterer firmaet sit nyeste bud på helbredende arkitektur.

Duelco fremstiller skræddersyede me-
dico solutions-løsninger og er især kendt 
for sengestuepaneler med mulighed for 
montage af el, data, patientkald, luftarter, 
vakuum, patientunderholdning og ek-
sempelvis døgnrytmelys med justering 
af lysets farve og intensitet.

Sengestuepanelerne er udviklet i 
samarbejde med designere, arkitekter 
og brugergrupper. Panelerne bygger på 
principperne om helbredende arkitektur, 
der fremstår uden synlige tekniske instal-
lationer og virker indbydende og hjem-
lige. Det gælder både den stilrene og 
tidløse Capri-serie i aluminium og ikke 
mindst årets nyhed: Orchide.

Hjem, kære hjem

Orchide fås i neutrale farver såvel som 
elegante finér-varianter, der udgør en 

harmonisk helhed med et integreret sen-
gegærde og vægpanel, hvor kontakter, 
udtag og installationer er visuelt ”ude af 
syne” for patienter og pårørende. Finé-
ren er en kompaktlaminat og kan blandt 
andet leveres i lyse, nordiske træsorter 
som bøg og eg, som mange indretter sig 
med i boligen.

Stor fleksibilitet

Kendetegnende for Duelco’s senge-
stuepaneler er, at de kan placeres enten 
lodret eller vandret. Dermed opnår man 
en stor fleksibilitet på stuen og kan be-
vare et ensartet designudtryk. Panelerne 
er designet med Duelco mini gasudtag, 
som følger skandinavisk standard. Der-
med kan de passes ind sammen med 
eksisterende systemer, ligesom de kan 
udføres med DIN-koblinger og lignende.

Panelerne er desuden udført med LK 
Clic’Line som standard. For at opnå den 
størst mulige fleksibilitet og kompati-
bilitet med eksisterende systemer kan 
de også monteres med eksempelvis LK 
Opus, Eurodåser og 80 mm-systemer – 
eller de smalle 45 mm-moduler, som Du-
elco er den eneste, der tilbyder.

Mød Duelco på årskonferencen

Duelco deltager i FSTA Årskonferencen 
på Hotel Nyborg Strand, og firmaet glæ-
der sig til at møde branchens aktører – 
fra i år som medlem af foreningen. Der-
ved kan virksomheden medvirke til et 
øget tværfagligt samarbejde og arbejde 
på at skabe yderligere innovation og ud-
vikling.

Sengestuepanelet Orchide fra Duelco bygger på principperne om helbredende arkitektur, der virker indbydende og hjemlige. 
Illustrationen viser løsninger til Nyt Aalborg Universitetshospital.



Rådgivning til 
sundhedssektoren!

Antonisen Consult løser mange opgaver 
inden for sundhedsområdet og rådgiver om 
genbehandling af steriliserbart medicinsk 
udstyr, infektionshygiejne, indretning, 
logistik og procesoptimering.

Der tilbydes assistance til projektledelse, 
reorganisering, kvalitetsudvikling, audit, 
rådgivning ved nybyggeri, ombygning, 
renovering samt udarbejdelse og 
implementering af kvalitetsstyringssystemer.

Tlf. +45 42 95 22 30 
mail@antonisenconsult.dk

www.antonisenconsult.dk

Antonisen Consult_87,5x128,5.indd   1 30/08/2018   09.07

Busch Vakuumteknik A/S
Parallelvej 11 l 8680 Ry l +45 87 88 07 77
info@busch.dk l www.busch.dk

Centraliseret 
vakuum forsyning 
–  Pålidelig,  Hygiejnisk 
og Effektiv

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

Stol på et betroede navn for vakuum. 
Stol på Busch.

GCE TOUCH ALARM 
Stabil løsning til Medicinske installationer

GCE’s nye Touch Alarm passer perfekt til alle medicinske installation fra super 
sygehuse til mindre klinikker, laboratorier, sundhedscentre og tandklinikker med 
medicinske gasbehov. GCE Touch Alarm har en tydelig skærm, der kan tilsluttes 
til og styre op til tre mindre gascentraler, såsom MMR Simplex og MC25. Alt kan 
overvåges via en mobiltelefon eller tablet, der fungerer som en slavealarm. 
Funktionskontrol og service kan udføres uden afbrydelse af gasforsyningen.

GCE Touch Alarm er
• Pladsbesparende — Tager ikke så meget plads til aktiviteter i små 

lokaler.
• Værdi — Kun en alarm kan håndtere op til 3 mindre gascentraler, 

regulatorer og Nødforsyningsenheder.
• Letoverskuelig display, der let kan aflæses. Den mobile 

overvågning giver også en jævn, pålidelig og god kontrol over 
gasforsyningen.

• Let installeret og ukompliceret.

Vi ses på FSTA’s årsmøde 22-23 oktober, hvor vi på vores stand vil simulere 
alarmer på et hospital.

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

Byg et rum i rummet
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret
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Loftdiffusor til effektiv 
og trækfri luftfordeling

Læs mere på  
fbspaneler.dk 

eller ring  
75 36 42 00

NYHED! 
FBS loftspaneler  
til ventilation

www.hospitaldrift.dk

FJERNSTYRING

HVAC anlæg
Igen i år står IMI Hydronic Engineering som udstiller på FSTA Årskonferencen, og vi glæder os til at møde 
både nye og gamle kontakter.

Siden april 2018 er salget af Pneumatex 
produkterne overtaget af IMI Hydronic 
Engineering i Danmark. IMI Pneumatex 
tilbyder løsninger for ethvert behov in-
den for trykholdning & vandbehandling, 
og på messen kan du møde Michael 
Norup, der er startet som Produktchef 
Pneumatex. Kom f.eks. og hør om vo-
res velkendte ekspansionssystem Com-
presso, som giver nem fjernstyring af 
systemet via mobilen uden at gå på kom-
promis med en sikker drift takket være 
den funktionssikre butylbælg af højeste 
kvalitet. Dertil kan du høre, om hvordan 
vakuumafgasningsenheden Vento kan 
bruges til at komplementere Compresso 
ved hjælp af cyklonisk vakuumafgasning, 
der kan benyttes til både varme- og sol-
varmeanlæg samt køleanlæg.

De to andre brands IMI TA og IMI 
Heimeier er repræsenteret på messen 
af Dennis Bang. IMI TA er et velkendt 
kvalitetsbrand inden for balancering 
& regulering, og har produkter alt fra 
den legendariske manuelle balance-
ringsventil STAD (nu i PN 25 som stan-

dard), til nyere reguleringsventiler som 
TA-Modulator der giver en exceptionel 
målenøjagtighed for et optimalt energi-
forbrug. IMI Heimeier har en lang tradi-
tion af tysk kvalitet inden for termostatisk 
regulering.

IMI Hydronic Engineering er en le-
dende global leverandør, og ekspert in-
den for vandbaserede varme- og kølesy-
stemer hvor vi har leveret over 100.000 

projekter på verdensplan, og der kom-
mer fl ere og fl ere til hver dag. Vi hjælper 
vores kunder og samarbejdspartnere 
med at optimere deres HVAC anlæg 
gennem kvalitetsprodukter og vores 
store knowhow, der til sammen sikrer en 
energirigtig drift til den rigtige økonomi, 
hver gang.

Vi ses på FSTAs Årskonference.



•	 Vandforsyning
•	 Procesvand
•	 Brugsvand
•	 Laboratorievand

WATER TECHNOLOGIES

Resourcing the world

•	 Legionellabekæmpelse
•	 Spildevand	og	afløb
•	 Varmtvandssystem
•	 Drift	&	service

Læs	mere	på	www.kruger.dk

Ét hospital – Én Leverandør  
af faglig  ekspertise som sikrer management  
af HELE vandcyklussen på hospitalet!

MOBILE NØDANLÆG

LABORATORIEANLÆG

DRIKKEVAND

PROCESVAND

RENSEANLÆG OG 
AFLØBSSYSTEM
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I KONE har vi over 100 års erfaring inden for service af høj kvalitet og ekspertise inden for alle mærker. 
Med vores pålidelige, professionelle og transparente service sikrer vi, at personale, patienter og besøgende 
kan færdes sikkert og ubesværet på landets hospitaler. Læs mere på www.kone.dk/hospital.

Skræddersyet service af elevatorer, døre og porte

RØRTÆTNINGER

Rørtætninger
Igen i år vil du kunne møde Roxtec på 
FSTA. Vi står klar til at tage en dialog med 
dig om, hvordan du kan sikre dit byggeri 
mod brand, vand og gas i forbindelse 
med gennemføringer af kabler og rør.

Vi introducerer bl.a. vores helt nye 
serie af RS UG™ rørtætninger til gen-
nemføringer i fundamenter som sam-
men med vores opdaterede Knock-out 
indstøbningsramme holder dit byggeri 
tørt allerede fra råhusfasen.  

Den nye serie kommer bl.a. med små 
frontrammer i kombination med stop-

flanger. Ved at bruge denne kombina-
tion kan den nye tætning også benyttes 
i ovale huller.

Vi glæder os til at fortælle meget mere 
når mødes på FSTA.

Læs mere om Roxtec UG™ tætningsløs-
ninger her
https://www.roxtec.com/dk/fokus/
roxtecs-taetninger-under-terraen/

https://www.roxtec.com/dk/fokus/roxtecs-taetninger-under-terraen/
https://www.roxtec.com/dk/fokus/roxtecs-taetninger-under-terraen/


PRODUCTIVITY

Efficiency  
at the push  
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

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

Secure  
lock

Efficient  
operation

Reduced  
accident risk

Fascinating  
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic  
rubber

Polyamide Polyurethane,  
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height  155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity  
 according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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LAD OS TALE
OM BEDRE
PRODUKTIVITET!PRODUCTIVITY

The optimal solution  
for driverless  
transport systems.

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless  
transport

Reduced  
accident risk

Automatic  
alignment

User-friendly  
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane,  

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height  205 to 245 mm

Offset  50 to 54 mm

Suitable for  
wheel sizes  Ø 160 to 200 mm

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

Wheel name  Maxtech conductive

Wheel centre  Polyamide

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

Bearing  Precision ball bearing, stainless steel

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

Also available as a smart version with  
less material thickness for reduced capacities.
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•  Efficient operation:  
Central locking at the touch of a button,  
for outstanding productivity.

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

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

SUPRATECH
Thermoplastic  
rubber

Polyamide Polyurethane,  
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height  155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity  
 according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

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

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

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

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

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

TEKNOLOGI: I BRUG:

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

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

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

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

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

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

Fik du set vores nyeste referencer

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

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

Tech College Aalborg, Viborg Katedralskole

Fik du set vores nyeste referencer

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

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

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

LIGHTCARE OS
BRUGERVENLIGT LYSSTYRINGSSYSTEM  

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

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

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

BRUGERVENLIGT LYSSTYRINGSSYSTEM 

 Open Source lysstyringssystem
HEALTHCARE

UDEN LEGIONELLA
Miljøvenlig og driftøkonomisk 
filtrering af koldt & varmt brugsvand.

Fjerner alle sundhedsskadelige 
bakterier helt uden kemi. 

HELT RENT VAND

www.bin-x.com / tlf. 45767628

BÆREDYGTIG VANDFILTRERING SIDEN 1989



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

AUTOKLAVER ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644

Adiatek_57x57.indd   1 23/01/2017   10.08

INFECTION CONTROL

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

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

www.steelcospa.com

Steelco_57x57.indd   1 23/08/2017   08.53

HYGIEJNE

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

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

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

Tlf.: 59 470 600 
www.electroservice.dk

Styrk dit netværk
– bliv medlem 

af FSTA

www.fsta.dk

AUTOKLAVER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

FLYTTEPROCES RÅDGIVER

Sikker drift af flytteprocesser

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

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

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

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com
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SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

           www.fagerhult.dk
tlf 4355 3700

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Besøg

www.cotedor.dk

KULTUR



50 kW effekt i ét UPS- 
modul. Skalerbar effekt
med DPA.

1,500 kW effekt i ét  
system. Ved parallel drift af 
op til seks kabinetter.

97,6 % moduleffektivitet. 
Bedste performance på 
markedet.

< 10 min. servicetid.
Alt, det kræver, at udskifte 
et UPS-modul.

> 30 % reduceret effekttab. 
Sammenlignet med 
lignende produkter på 
markedet.

250 kW N+1 redundant 
 effekt. I ét  UPS- kabinet.

— 
Energibesparelser i aktion 
Vores UPS-anlæg
UPS-anlægget DPA 250 S4 bruger netop den mængde energi, som der kræves, og ikke 
mere. Skub blot et andet 50 kW-modul ind i kabinettet, hvis du får behov for mere effekt. 
Og Xtra VFI-funktionen sparer omkostninger ved at deaktivere moduler, når belastningen 
falder, og aktivere dem igen, når det er nødvendigt. 
Og med en modul-effektivitet på 97,6 pct. og en system-effektivitet på 97,4 pct. vil du 
 erfare, at din UPS bruger ca. 30 pct. mindre effekt end nærmeste konkurrent. 
Du får den mest energibesparende UPS på markedet. www.abb.dk
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