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K VA LITETS S TYRING

Forskning skal vise værdien
af en bedre kvalitetsstyring
af byggeri
Sweco Danmark og seks internationale partnere har fået en bevilling til forskningsprojektet ”QUEST” der
skal synliggøre, hvordan man investerer i kvalitetsstyring der peger fremad, når man fra EU vil booste
bæredygtighed og lavt energiforbrug med EU-programmet ”Horizon 2020”

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

Fejl og mangler florerer i byggerierne og
de koster dyrt at udbedre. Lappeløsningerne risikerer at fordyre driften mange
år frem, hvor bygherren må leve med
forhøjet energiforbrug og andre problemer, fx dårligt indeklima. Der er akut
behov for at få tydeliggjort værdien af en
bedre styring af kvaliteten i byggerierne.
– Når man investerer i et byggeri, løber man en stor risiko for, at det bliver
et skidt resultat. Derfor skal projektet
udvikle værktøjer, der fra starten kan visualisere den økonomiske fordel ved at
investere i en bedre kvalitetsstyring af
byggerierne før problemerne opstår.
Det siger chefrådgiver, ekspert i kvalitetsstyring og Commissioning af bygninger Ole Teisen fra Sweco’s Facilities
Management afdeling. Ole er en af forskerne bag projektet og sidder i andre
amerikanske og europæiske fora, er formand for REHVAs Task Force Commissioning og har været involveret i flere af
deres projekter.
Generelt har man målt sig frem til at
der er forskel på bygningens forventede
energiforbrug, og det faktisk målte. I øjeblikket vurderer man at denne forskel
ligger på 15-30 %, som bygherren har
som sin risikoandel. Projektet går ud på
at forske mere i hvilke tiltag der kan minimere denne risiko, og hvilke tiltag der
baseret på deres omkostninger, vil give
mest værdi for det enkelte projekt. Og
ikke mindst at give denne forudsigelse
inden man påtager sig omkostningen.
4
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Hospitalssektoren ved alt om at bruge
masser af ekstra tid og penge på at få et
byggeri, som er brugbart. Sygehusprojekterne er store og teknisk tunge, så der
er rigtigt meget at forbedre inden de kan
tages i brug.
Man skal selv fra starten sætte sig i førersædet og sikre kvaliteten af det byggeri, man har bestilt for at få det ønskede
udbytte af sin investering. QUEST har til
formål at forudsige hvad der på et sådant
projekt skal gøres, og hvad omkostningen er til denne kvalitetssikring.

Fejl og mangler i byggeriet
Ole Teisen er specialist i Commissioning
af bygninger og har mere end 20 års erfaring med at bruge Commissioning som
værktøj til kvalitetsstyring af bygninger.
Derfor er det heller ikke tilfældigt, at Ole
er den danske repræsentant i QUEST.
Commissioning bør begynde ved bygherrens kravsspecifikation for at få sat
klare og målbare krav til eks. energiforbruget. Commissioning er en investering, der koster penge, og vi skal vise,
at det er pengene værd, påpeger Ole
Teisen.
Med QUEST er det for første gang muligt at få en forskningsbaseret tilgang til
at bevise hvilken værdi der tilføres med
forskellige tiltag til kvalitetssikring og styring af byggeriet. Projektet skal munde
ud i praktisk anvendelige, datadrevne
beslutningsstøtteværktøjer. Derfor er
Sweco FM udvalgt som partner i projektet, da netop bygningsdrift i praksis er et
stort erfaringsområde.

Ole Teisen

Kommunikation er nøglen
Byggefolk taler stammesprog og man
oplever forskellige jargoner hos investorer, ingeniører, håndværkere og driftsfolk. Der er behov for at bygge bro før al
kommunikation mudres til og der tabes
viden, så tingene ryger af i svinget.
Der er så mange fejlkilder, at man dårligt kan tælle dem og masser af muligheder for at kæden kan hoppe af alle steder. Der er rigtig mange penge at spare
ved at få styr på kvaliteten undervejs.
Ved funktionsudbud bliver der kun
lagt overordnede rammer for projekteringen til et vist niveau, resten skal entreprenørerne selv lave, og de er økonomisk presset og meget opmærksomme
på at spare på de dyre rådgivertimer, uddyber Ole Teisen.
Der sker hermed et skred i rådgiverydelsen, så der ikke ligger så stor ydelse
hos rådgiveren, men den flyttes til entreprenøren. Når entreprenøren også
er den der har størst ejerskab og andel
i kvalitetsstyringen, risikerer bygherren
at stå uden egen styring af byggeriet, og
har dermed grund til at overveje hvem

KVA L I T E T SST Y R I N G

Illustration af målet med QUESTs forskning

der styrer byggeprocessen, og hvem
der burde styre den. Dette behøver ikke
være et problem, men det konstaterede
gab mellem forudberegnet energiforbrug og faktisk konstateret forbrug, tyder på at der er noget som ikke fungerer
i dag. Denne forskel bliver meget synlig,
når man som sygehusene er i drift døgnet rundt, og skal betale fuld forbrugerpris for elektricitet og varme.

Potentialet skal synliggøres
– Udfordringen er at overbevise bygherren om, at byggeri, der har problemer med kvalitetsstyringen, er mere
almindeligt end byggeri uden. På det
tidspunkt bygherren bestiller sin bygning, er der ingen problemer. Det går da
meget godt… Arkitekterne præsenterer
en drøm, mens de projekterende og de
udførende kommer med noget håndgribeligt, konstruktioner og installationer,
men kvalitetsstyring som Commissioning
er en proces, som mange bygherrer har
svært ved at se værdien af i starten.
Vi har efter mange år med Commissioning-processen stadigt svært at overbevise dem, der investerer i bygninger om,
at de skal gøre noget ved problemet. En
ting er at rette fejl bagefter, men bliver
det lige så godt som, hvis det var bygget
rigtige første gang?
Vi skal i QUEST udvikle en app eller et
program der viser værdien af bedre byggestyring, hvad det koster at minimere
risikoen og nå de ønskede energibesparelser, så investorerne vil betale for den.
Magtens sprog er penge, og investorer
ønsker se pengene yngle.

QUEST skal lave et link mellem kvalitetsstyring af byggeri og investeringer i
energibesparende foranstaltninger og
klarlægge de største risici der er for, at
bygninger ikke lever op til bygherrens
krav Herunder krav til energiforbrug.

Tunge samarbejdspartnere
Swecos partere i det tre-årige forskningsprojekt er forsikringsselskaberne i
AMICE, CoPilot som udvikler en certificeret Commissioning-proces, Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm, italienske LINKS og tyske Synavision, der
arbejder med teknisk monitorering.
Af danske støtter kan nævnes ATP
ejendomme, DANVAK, Green Building
Council Danmark (DGNB), Danmarks
Grønne Investeringsfond, Merkur Bank
har bakket moralsk op om Quest-projektet og givet udtryk for, at de gerne vil
stille fremtidige nybyggerier til rådighed
for forskningsprojektet som de bakker
op, men ikke selv direkte investerer i.

Meget kort tilbagebetalingstid
Ole Teisen fastslår, at der er store besparelser at hente og hans analyser viser
tilbagebetalingstider på under 1 år på
tværs af faggrænser og i mange tilfælde
er udgiften til commissioning tjent ind
når bygningen skal tages i brug. Kunsten
er at synliggøre det på en enkelt måde
med beregningsværktøjer, der kan anvendes af investorer, og det skal QUEST
hjælpe med.
Der er mange afledte udgifter. Sweco
beregnede hvad det kostede at udbedre

fejlen, da en forkert kølemaskine kom
ind i et hospitalsbyggeri, hvad det ville
have kostet efter afleveringen og hvad
det koster i forhøjede driftsudgifter,
at der sidder en forkert kølemaskine,
der bliver hurtigt 100 eller 1000 gange
øgede udgifter til disse afledte omkostninger, som alle er at regne som driftstab,
og derfor ikke kan erstattes af andre end
bygherren selv.
Typisk rettes via Commissioning 200300 fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder inden bygninger overdrages.
Byggesvigt kan eksempelvis ramme
indeklimaet i flere måneder af året. Er
der for varmt på arbejdspladsen, falder
produktiviteten mærkbart og det koster
rigtigt mange penge.
Vi beskæftiger i Sweco Danmark 90
mand alene med driftsrelaterede problemer og Commissioning. De vil stadig få
mange opgaver for der vil fortsat blive
opført masser af dårligt byggeri, siger
Ole Teisen, der har udgivet standarder,
håndbøger og undervist i sit arbejde
med Commissioning som kvalitetsstyring af byggeri.

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under
grant agreement No 846739
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C OMMIS S IO N ING

Hvordan idriftsættes
120.000 m² sygehus?
Et af svarene vil nok være at det bliver som at spise en elefant, så der skal tages en bid ad gangen.
I DNV Gødstrup skal man til at finde ud af det, for næste år afleveres byggeriet. I samarbejde med
Sweco FM har Teknisk afsnit og Projektsekretariatet sat målene og rammerne for den store opgave.

AF DRIFTSKONSULENT, JESPER TANGGAARD,
SWECO A/S

Ambitionen for idriftsættelsen er at huset fungerer fuldt ud ved overtagelsen,
så man ikke skal bruge indflytningsperioden til at få ventilationen til at fungere,
og finde ud af at regulere temperaturen.
Det er også en vigtig parameter at det
tekniske driftspersonale kender huset
geografisk, og ikke mindst kender de
anlæg og installationer som de fremover
skal servicere. Herved er de i stand til at
hjælpe det personale som skal flytte arbejdsplads i løbet af en kort periode.
Når man bliver stillet over for så stor
og omfattende en opgave, er det vigtigt

6
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at gå systematisk og prioriteret til værks.
Så der er opstillet en organisation med
en styregruppe, hvor tre parter er repræsenteret, og har hver sin opgaveportefølje. Teknisk afsnit har til opgave at bemande testhold, og undervisningsplaner
med de rigtige kompetencer fra deres
personale. Projektsekretariatet er primær
kontakt i byggeorganisationen, hvor der
samarbejdes med byggeledelse, rådgivere og entreprenører. Sweco skal bemande og lede opgaven med at få de
rette testparadigmer skrevet til opgaven,
og skal også sikre at test udføres til tiden,
samt ikke mindst at forudsætninger for
test er i orden. Der ligger også en opgave i at undervise og klargøre det tekniske driftspersonale til at udføre test og
måleopgaver, og ikke mindst rådgive i
valg og indkøb af måleudstyr.

Samarbejdet
I DNV-byggeriet er der så store arealer
og så komplekse installationer at man har
valgt at overdrage Etape 1 i bygningen i
5 dele, så det bliver muligt at justere hele

færdiggørelsesprocessen fra den ene del
til den næste. Dermed kan vi også øve os
på at få samarbejdet og arbejdsgangene
på plads. Der er et stort stykke arbejde
med at analysere sig til hvilke anlæg der
driver delområdet som skal overdrages,
hvor disse anlæg forsynes fra, og derefter sikre sig at det hele afprøves i den
rigtige rækkefølge.
Det væsentlige bliver at prioritere, og
her ligger indeklimaet meget højt, da det
er noget man ofte hører brugerklager
over, og specielt på sygehuse kan det
være afgørende for den kliniske behandling. I den første overdragelse er derfor
medtaget to operationsstuer, som bliver
særskilt behandlet, idet de er udtænkt
at skulle repræsentere hele princippet i
hvordan stuerne fungerer. Men de skal
også danne model for færdiggørelsesprocessen for de øvrige stuer. Derfor vil
de blive apteret og fuldt udstyret, ventilationen vil blive partikeltestet, der laves
røgprøver for at sikre at indblæsningens
placering giver en optimal opblanding af
luften. Når alt er i funktion, vil der blive
udført træningsoperationer, herunder vil
man tage bakteriologiske prøver for at
vise at man kan holde det ønskede CFUniveau. Når dette er sikret, benyttes rummet til træning af personalet i hold, så det
er muligt at få alt operationspersonale
oplært til de nye omgivelser.
Idriftsættelsen koncentrerer sig således om at prioritere og sætte den rigtige
rækkefølge af de processer som foregår
i forvejen i byggeriet. Der er et stikprøvebaseret fagtilsyn, som har lagt en plan
for opgaven, og som har udvalgt hvilke
ting de specielt ønsker at koncentrere
sig om. Bygherren koncentrerer så indsatsen i de øvrige områder, og sørger for
at forsyningsstikkene til køl, varme og
El er på plads og prøvet af. Entreprenørerne afleverer i god tid deres indregule-

CO MMI SSI O N I N G

Fotos fra dronefilm, produceret i et samarbejde mellem Koncern Kommunikation i Region
Midtjylland og Kommunikation i Hospitalsenheden Vest.

ringsstrategier og de skemaer der bliver
anvendt. Det er så Sweco’s opgave at
kommentere og evt. tilrette, så man får
de rigtige målinger og logninger frem
i første forsøg. Det er i det hele taget
meningen at udnytte alt hvad byggeriet
frembringer af test og dokumentation, så
der ikke udføres dobbelt arbejde. På den
måde vil testarbejdet og indreguleringen
strække sig over en ret lang periode,
men til gengæld vil det blive foretaget i
den rigtige rækkefølge, og der er lejlighed til at rette eventuelle fejl. Først når alt
er indreguleret vil BMS kunne foretage
den samordnede afprøvning som de er
forpligtede til at udføre. Efter denne vil
der blive foretaget Commissioningtest,
hvor man har hele reaktionskæden med.
Dette er primært tænkt for de anlæg som
er styret af BMS. Her er der tale om en
forsyningskæde, der er nødt til at være
afprøvet i den rigtige rækkefølge, for at
man kan idriftsætte det samlede anlæg.
Når man taler om elforsyning vil der
primært blive kigget i entreprenørens
egne målinger, og så vil der blive foretaget 100 % gennemmåling af alle medicinske områder, det vil sige potentialudligningen, MIT tavler, nødelværket og
UPS. Her er der specielt vægt på MIT
tavler og lækstrømsovervågningen, fordi
den er helt vital for sikkerheden på de
stuer hvor man foretager indgreb i patienterne. Der skal kontrolleres driftsinstrukser, og der skal ikke kun undervises
teknisk driftspersonale, men også klinisk
personale, og ikke mindst skal de klinisk
ansvarlige personer (ledende personale), forstå at dette system er en del af
det område som ikke skal overlades til
teknisk afsnit alene.

Omfattende test
Luftarter skal også kontrolleres, og her
er der igen et samarbejde med entreprenøren, således at man udfører tæthedsprøvninger, renhedstest og krydsforbindelsestest i samarbejde, da det er
en meget omfattende test. Den sidste
test af at vi har den rette luftart i rette rørsystem er helt entydigt driftsafdelingens
og anæstesiafdelingens ansvar at udføre
i samarbejde. Denne test bliver også omfattende, på grund af de mange stik man
har i en ny sygehusbygning.
Der er et antal systemer, vandbehandling, Legionella forebyggelse, varmt
brugsvand mm. som er stand-alone, og
som kun er afhængige af 1 andet system
eller ikke er afhængig, disse systemer vil
blive afprøvet for sig selv i slutningen af
testperioden.
Så er der hele brandsikringen, som i
DNV omfatter sprinkling, røgventilering,
ABA, varsling, persienner og slangevinder. Det hele skal kontrolleres, og ABA
vil være den entreprenør som har størst
ansvar for at få sine systemer testet, certificeret og sikret samspillet med BMS.
Myndighedsgodkendelsen af byggeriet
er stærkt afhængigt af at dette kommer
på plads. I DNV-byggeriet er man begunstiget med et rigtig godt samarbejde
med de lokale byggemyndigheder, der
er således blevet bedt om en kontorplads
til en byggesagsbehandler. Men det er
også systemer som driftsafdelingen skal
vide hvordan man tester systematisk, og
hvordan driftsbetingelserne opretholdes
konstant.
Og så findes der specielle systemer
som kun ses på sygehuse, nemlig pa-

tientkald og hjertestopkald. Disse anlæg skal også prøves igennem, og teknisk driftspersonale skal undervises i de
jævnlige test som skal udføres og i den
fejlfinding og fejlretning man skal kunne
foretage på stedet.
Og så er der ikke nævnt meget om
AGV, elevatorer, sengeautomater, rørpost og affalds-/linnedsug, som er logistiksystemer, som hospitalet bliver
stærkt afhængigt af, fordi hele logistikken er tilrettelagt efter at man har rådighed over disse transportmuligheder. Det
er ikke så let at få mandet op med ekstra
logistikmedarbejdere i døgndrift, hvis nu
AGV transportrobotterne er ude af drift i
et par dage, eller hvis man bliver nødt til
at lukke for affalds-/linnedsuget en uges
tid på grund af en fejl. Her får det tekniske driftspersonale en stejl læringskurve.
Med den arbejdsbelastning som
det tekniske driftspersonale får tildelt i
denne måde at udføre idriftsætningen
på, bliver det måske nødvendigt at prioritere, hvilke testområder de specielt skal
tage sig af, og her har man sikret sig at
Sweco kan stille bemanding til test og afprøvning af de mere almindelige installationer. Der er derfor ingen undskyldning
for at blive forsinkede på grund af test og
afprøvning.

Somatisk – Kvalitetsfondsprojekt
Anlægsøkonomi kr. 3.30 mia. (2012)
Areal: 125.000 m²
Forventet afsluttet sommeren 2020
Psykiatri – Regionsprojekt
Anlægsøkonomi ca. kr. 0,4 mia. (2012)
•	Areal: 13.600 m²
•	Areal: 2.058 m² i somatikken
•	Forventet afsluttet forår 2020
Andre bygninger
NIDO | danmark kr. 142,8 mio. (2018)
•	Areal: ca. 4.600 m²
•	Forventet afsluttet årsskifte
2020/2021
Hospitalskirke 150 m² ca. kr. 6,5 mio.
(2013)
•	Forventet afsluttet forår 2020
•	Datacentre for Region Midtjylland
ca. 1200 m² ca. kr. 50 mio. (2019)
•	Forventet afsluttet primo 2021
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AP - R- TEKNO LOG I

ABB’s fejlstrømsrelæer tager
hånd om drilsk LED-belysning
og elektronik
I takt med den stigende anvendelse af LED-belysning og elektronik i tilsluttede brugsgenstande oplever
stadigt flere, at der sker utilsigtede udkoblinger. På Rigshospitalet Glostrup er problematikken løst ved at
installere ABB’s fejlstrømsrelæer med AP-R-teknologi.

Det er både godt for miljøet, CO2-regnskabet og budgettet, når der tænkes i
energioptimering og blandt andet indføres LED-belysning, der som bekendt
bruger langt mindre el end traditionelle
lyskilder. Men hvad de færreste tænker
over er, at LED-lyskilder afgiver en del
overharmoniske lækstrømme. Dette
medfører, at mange oplever, at relæet
slår utilsigtet fra – eller endnu værre, slet
ikke!

Når relæet kobler ud
– En LED-lyskilde i fornuftig kvalitet kan
faktisk afgive helt op til 2 mA lækstrøm
i indkoblingsøjeblikket, hvilket kan få
den foransiddende fejlstrømsafbryder
med nominel udløsestrøm på 30 mA til
at koble ud allerede ved tænding af 8-10
LED-lyskilder, så tjek tabellerne, opfordrer Casper Hansen, der er maskinmester på Rigshospitalet Glostrup.
– Vi har selv oplevet, at udskiftning
af lysstofrør til LED har givet fejludkoblinger, men der er også problemer med
overharmonisk støj fra andet elektronisk
udstyr, for eksempel patienternes ladere
til telefoner og iPads. Relæerne slår fra,
fortæller han og tilføjer:
– Det går jo ikke. Derfor henvendte vi
os til ABB, som tilbyder fejlstrømsrelæer
med AP-R-teknologi. For os handler det
om, at vi kan stole på, at vores relæer
kobler korrekt ud, så vi undgår utrygge
eller personfarlige situationer.

På Rigshospitalet Glostrup beskytter ABB’s fejlstrømsrelæer type AP-Rteknologi mod utilsigtede udkoblinger forårsaget af lækstrømme fra fx
LED-lyskilder og anden elektronik.

Hvad er AP-R-teknologi?
AP-R-teknologien blev designet til at
imødekomme utilsigtede udkoblinger,
som følge af de lækstrømme, LED og
anden elektronik afgiver ved indkobling. Det elektroniske kredsløb kan ”se”
forskel på midlertidige indkoblingslækstrømme og personfarlige fejlstrømme.
Teknologien bruger en minimal tidsforsinkelse til udkobling, som modsat et
selektivt relæ stadig holder sig inden for
de tilladte sikkerhedsgrænser, jf. IEC/EN
61009, og derfor stadig defineres som et

www.hospitaldrift.dk
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momentant relæ, der anbefales som personbeskyttelse mod direkte og indirekte
berøring.
Tidsforsinkelsen gør derfor AP-R
yderst velegnet til belysningsanlæg med
elektronisk forkobling (LED og HF-spoler), lange kabelinstallationer eller bare
steder, hvor der er meget forbrugerelektronik, fx telefonopladere.
– Det overraskende var, at listeprisen
for AP-R-udgaven var mindre end hundrede kroner højere, smiler Casper Hansen.

D I GITALIS ERING

Tekniske og digitale løsninger
på det moderne sygehus
De tekniske krav til det moderne sygehus
er stadigt stigende, og det har derfor en
stor påvirkning af planlægningen – uanset om der skal bygges nyt, bygges til eller renoveres. I den forbindelse tilbyder
ABB en bred vifte af tekniske løsninger,
når det drejer sig om at understøtte det
moderne og fremtidssikrede sygehus.
Det kan være alt lige fra transformere på
hospitalet, til den enkelte stikkontakt på
patientstuen. Alle løsningerne har det
tilfælles, at de understøtter driftssikkerheden omkring kerneydelsen, leverer
maksimal oppetid og dokumenterer effekt og drift.
Et særligt interessant område i den forbindelse er den række digitale løsninger,
som helt enkelt kan rulles ud i både lille
og stor skala, og som kan samarbejde
med eksisterende styringssystemer eller
fungere på helt egen hånd.
”Og på stort set alle ABB-produkter,
er vi helt fremme på banen i forhold til
digitalisering og mulighederne for at
overvåge, styre og kontrollere,” siger
Flemming Folkvardsen, salgsdirektør og
segmentchef på ABB-healthcare.
Som et eksempel trækker Flemming
Folkvardsen test af fejlstrømsafbrydere
frem. Her bruger det tekniske personale i dag oceaner af tid på at planlægge
og udføre obligatoriske tests på de op
til 30.000 fejlstrømsafbrydere, der kan
være på et sygehus. Ofte også til gene
for det sundhedsfaglige personale, som
testen skal koordineres med, så det ikke
har konsekvenser for patientsikkerheden.
”I den forbindelse er ABB kommet
med en selvtestende fejlstrømsafbryder,
der tester automatisk, melder tilbage og
dokumenterer testen. Testen har desuden ingen konsekvenser for driften på
sygehuset, da testen gennemføres uden
afbrydelse af strømmen. Samtidig er sikkerheden er på et langt højre niveau,
da testen gennemføres hver 28. dag – i
modsætning til kravet om manuel test en
gang om året.”

10
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Hjælp til energibesparelserne
Der er også godt nyt for alle de, der skal
dokumentere sygehusenes energibesparelser og levere tal til de grønne regnskaber, fortæller Flemming Folkvardsen:
”Tidligere var det nødvendigt at installere fysiske målere alle de steder,
hvor man skulle bruge sine målinger.
Det behøver man ikke længere. Nu kan
man sætte et modul ind i vores Maksimal-afbrydere eller på toppen af vores
DIN-skinnemateriel og dermed måle,
hvor strømmen bliver brugt. Og på alle
enhederne kan du få tilbagemeldinger til
fx dit CTS-system og gemme i dit grønne
regnskab.”
Flemming Folkvardsen pointerer, målingerne samtidig medfører, at man får
en unik mulighed for at sætte ind med
energibesparelser, da man hele tiden
ved, hvor energien bliver brugt.
”Endelig kan målingerne også bruges
til direkte fejlfinding, da det hurtigt vil afsløre sig, hvis der fx er en utæt kompressor, der står og kører hele tiden.”

Der er mange penge at spare
Investeringen i at få fuld digitalisering og
adgang til at kunne styre, overvåge og
kontrollere alle processerne på sygehuset øger omkostningen til installationen 15 til 20 procent, vurderer Flemming Folkvardsen,
men til gengæld hentes det
hurtigt ind igen ved besparelser i driften.
”Tag nu også sådan noget som frekvensomformere. Den dag i dag står
der mange steder ventilationsanlæg, som bare kører for fulde omdrejninger
hele tiden, og så regulerer
man luftmængden med et
mekanisk spjæld. Det svarer til,
at man har speederen i bund
hele tiden, og at man så regulerer hastigheden på bilen med

Flemming Folkvardsen,
salgsdirektør ABB

bremsen. Det siger sig selv, at det er et
vanvittigt ressourcespild. Som nogle
af de største i verden leverer ABB frekvensomformere, der i stedet regulerer
motorhastigheden. Faktisk sælger vi – på
verdensplan – så mange frekvensomformere, at CO2-besparelsen har samme
niveau som Danmarks samlede CO2-udledning om året.”
Ud over den enorme besparelse på
både miljø og økonomi, forklarer Flemming Folkvardsen, at der naturligvis også
her leveres data fra de enkelte enheder
i installationen, så det er nemt at følge
driften og systemets samlede integritet.
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Gennemtænkt logistikløsning
løfter sygehuslager ind i det
21. århundrede
Indtil 2004 var der i Sønderjylland fire
selvstændige sygehuse, men som et
resultat af en ny sygehusstruktur blev
de først knyttet tættere sammen blandt
andet via en ny ledelsesstruktur – og senere blev de til ét sygehus under navnet
Sygehus Sønderjylland.
Som et led i samlingen af de fire sønderjyske sygehuse og etableringen af
et nyt akutsygehus i Aabenraa er man
netop nu inde i den afgørende fase af
etableringen af et nyt centrallager i sygehuset. Med logistikchef Hans Madsens
ord handler det om at få et ganske pladskrævende lager ført ind i det 21. århundrede:
”Vi er fuld gang med at etablere et
højlager – et projekt der omfatter såvel
bygninger som maskiner og et system,
der tager hånd om de enkelte elementer lige fra varemodtagelsen og ud til rekvirenten i den kliniske afdeling. Vi har
blandt andet valgt at investere i fire lagerautomater til rene varer og to til sterile
varer samt et Warehouse Management
System, der skal gøre vores samlede lagerstyring både bedre og mere intuitiv.”
Etableringen af fremtidens Sygehus
Sønderjylland er et projekt til over 1 mia.
kr. Det omfatter blandt andet en varemodtagelse med særligt fokus på effektiv
og relevant automatisering af de forskellige lagerfunktioner, der sammen med
det øvrige byggeri vil være fuldt funktionsdygtigt i 2020.
Projektleder Finn Grydehøj fra Sygehus Sønderjylland oplyser, at det fysiske
byggeri bliver overdraget omkring 1. december 2019:

Etapevis
”Derefter følger to-tre måneder, hvor vi
skal have lageret på plads i de nye omgivelser. Der bliver tale om en etapevis
implementering, for vi skal jo tage hensyn til, at vi fortsat skal kunne servicere et
12
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sygehus i drift. Sideløbende skal vi have
oplært 30-40 medarbejdere i det nye
centrallagers funktioner.”
Finn Grydehøj venter, at lageret vil
være fuldt implementeret, når det nye
sygehus tages i brug i løbet af foråret
2020.
Ifølge direktør Ole Nielsen fra Logi
Systems, der er Sygehus Sønderjyllands
rådgiver, når det gælder den optimale logistikløsning, falder opgaven i tre faser:
”Vi har først gennemført en behovsanalyse og fundet frem til det optimale
flow, hvorefter vi har designet løsningen
– dels til de eksisterende rammer, dels
til det nye byggeri. Derefter er vi gået
videre til detailprojektering og valg af leverandører – og nu er vi i den sidste del
af projektet, der handler om opfølgning
over for leverandørerne og implementering af den samlede løsning.”
Om samarbejdet med kunden siger
Ole Nielsen:
”En ting er, at vi er ekstremt stærke
på logistiksiden på grund af vores viden
om automatisering og teknologiske muligheder, men noget ganske andet er,
at vores kontaktpersoner hos Sygehus
Sønderjylland er umådeligt gode at arbejde sammen med. Det er afgørende,
at vi har et godt team på kundesiden, det
skaber det sidste til, at projektet når de
ønskede krav og at medarbejderne føler,

det er deres projekt. Det er jo i den sidste ende dem, der skal skabe succesen
og arbejdsglæden.”
Også hos sygehuset er der glæde over
den måde, samarbejdet er forløbet på.
Hans Madsen siger:
”Det har været og er et rigtig godt
samarbejde, hvor vi har ualmindelig god
kontakt til både Ole Nielsen og projektleder Jørn Thisted. Vi mærker tydeligt, at
de har erfaring fra andre sygehuse.”
Ole Nielsen bekræfter, at Logi Systems
har arbejdet med andre sygehusprojekter, hvortil kommer udvikling og levering
af automatiserings- og softwareløsninger
til kunder i snart sagt alle brancher:

Logistikrådgiver
”Med afsæt i vores hverdag som rådgivningsvirksomhed løser vi opgaver
inden for udvikling, design, layout, implementering og support. Dertil kommer
viden inden for automatisering, herunder Warehouse Management Systems
(WMS), Automated Guided Vehicles
(AGV) og robotter. Vores fokus er både
den selvstændige ydelse og konsulentassistance i forbindelse med it-løsninger,
for vi er ofte projektleder hos og for kunderne ved udvikling af it-systemer. Når
det gælder Sygehus Sønderjylland, har
vi fornøjelsen af at være logistikrådgiver

Direktør Ole Nielsen

på blandt andet vurdering af udstyr som
lagerautomater, lagerreoler og andet
automatiseringsudstyr i både plukkeområder og det sterile område inklusive det
overordnede Warehouse Management
System.”
Sygehus Sønderjyllands nye centrallager kommer til at håndtere flere tusinde
varenumre – fra kuglepenne til sterile
engangsartikler til operationsstuerne.
Mellem 20 og 25 procent af produkterne
på lageret er sterile med særlige krav til
hygiejnen. Til dette omfattende varekatalog skal lægges et stort antal såkaldte
skaffevarer, det vil sige produkter til særligt klinisk brug, som der ikke er så stor
efterspørgsel efter, men som lageret ikke
desto mindre skal kunne håndtere.

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

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

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER
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Handy Transportvogne
vinder kæmpeordre til
Region Midtjylland
Virksomheden i Kolding har i skarp konkurrence vundet et stort udbud på mindst 1.300 rullende varebure
til Region Midtjylland, der skal sikre transport af forbrugsstoffer fra et samlet logstiklager i Horsens til
regionens fem hospitaler

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

Ved at deltage i udviklingen af sine transportvogne, så de præcist opfylder Region Midtjyllands ønsker og behov for en
fleksibel og smidig transport af forbrugsstoffer fra et nyt centrallager i Horsens
ud til hospitalernes enkelte afdelinger,
har den jyske virksomhed vundet en stor
millionordre.
– Vi er selvfølgelig meget glade for, at
vi har vundet og deltaget i udviklingen
af den vogn, der vandt på kvaliteten og
funktionaliteten. Vi er ved at producere
de første 900 og resten, der skal til DNVGødstrup, bliver leveret, når hospitalet
er klar, siger dir. Henrik Sig fra Handy
Transportvogne.
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– Vi prøver at fintune og optimere arbejdsprocesserne ved at automatisere
produktionen i Danmark. Kan vi gøre det
bedre, så gør vi det, siger Henrik Sig som
oplyser, at nogen dele i vognene svejses
op i Østeuropa, mens al montage og kvalitetskontrol altid finder sted på fabrikken
i Kolding.
Virksomheden har før leveret specialtilpassede vogne til Region Hovedstaden
og Region Sjælland samt andre kunder,
også i meget mindre antal. Vognene har
Handy produceret i mange år og demonstreret, at de er i stand til at videreudvikle
en standardmodel til at opfylde næsten
ethvert behov.
Region Midtjylland får et nyt stort, fælles, regionalt centrallager, der kan distribuere forbrugsvarer ud til hospitalerne,
så de umiddelbart kan lægges på plads

i skabene på de enkelte afdelinger. Varerne placeres i kasser i vognene og køres ud til hospitalerne på lastvogne.
Regionen ventes at skulle bruge 1.300
rullebure, men det vurderes også i regionen, at dette antal kan være pænt undervurderet, fastslår logistikchef Claus
Davidsen, der er ansvarlig for indkøb og
medikoteknik i Region M der uddyber
projektet overfor HDA:

Mange funktioner og høj
ergonomi
Der har været meget ergonomi inde
over. Selv om burene lastes med 400
kg kan vi stadig skubbe rundt med dem
på en ergonomisk rigtig måde. Burene
transporteres rundt med en trækker,
men de sidste meter hen til skabene bliver de skubbet manuelt, uddyber han.
Der har været rigtigt meget arbejde i
projektet, som har været under udvikling
i flere år med hospitalerne. HR-afdelinger, arbejdsmiljørepræsentanter har alle
været involveret i at få udviklet netop
den rullevogn, som vi synes kan løse opgaverne bedst.
Det vigtigste for os er, at de kan bruges til andet end varer og at vi har udviklet en vogn, der kan dække behovet for
linnedtransport hos midtVask på Aarhus
Universitetshospital. Regionens 4.000
rullebure bliver gradvist udskiftet og de
nye er ikke opgaveafhængige, men kan
indsættes alle steder.
Vi har gjort meget ud af multifleksible
sammenkoblinger, så gamle og nye bure
kan kobles sammen. Der er 1,8 km ud til
universitetshospitalets fjerneste afdeling
og så er det godt at kunne køre med alle

L OG I S T I K

burene samtidig og tage dem med tilbage, siger Claus Davidsen.

AGV-forberedt transport
AGV´erne kommer ud på hospitalerne,
så kan de løfte rulleburene og kører dem
ud på afdelingerne og tage de tomme
med retur. Rulleburene kan håndteres af
en gaffel-AGV takket være særlige bærevanger, der hindrer at styrestængerne
under buret ødelægges, når buret løftes
op.
Region Midt har bestilt de mange
transportbure, så de hver fylder en hel
europalle og dermed har de rigtige logistikmål, når de skal transporteres med
trailer. Med en ny overdel vil de nye bure
også kunne bruges til affaldstransport.
Burene kan kobles sammen i lange
vogntog og kan foretage en U-vending
med kort radius uden at støde sammen
eller vælte. Det har været en kunst af udvikle en undervogn med firhjulsstyring,
så de sidste vogne i et langt vogntog kører snorelige efter de første.
– Vi har bestilt transportburene, fordi
vi er ved at etablere vores fælles regionale lager ved Horsens Nord med DKI
Logistics A/S, som er vores logistikpartner. De plukker og kører ud med rulleburene fyldt med instrumenter, forbindinger, spande, koste og andet man bruger
på hospitalerne.
Der kører tilsvarende løsninger i Region H og Nordjylland, der har lavet
deres egne vognløsninger. Vores er den
nyeste og vi synes selv, at den er meget
vellykket, da vi har formået at samle alle
vores behov i en og samme vogn, siger
Claus Davidsen, der har driftsansvaret
for regionslageret.

Kom og besøg os på FSTA Årskonferencen i Nyborg
Vi introducerer vores nye patientkaldeanlæg
Flamenco IP+ på det danske marked.
Vi glæder os til at se jer på stand nr. 47.
www.tunstall.dk
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3D-virkeligheden er også
flyttet ind i hospitalsbyggeriet
Brugen af 3D-teknologi i hele byggeprocessen vil betyde bedre byggerier og sparet tid. Rambøll har
indrettet et virtuelt laboratorium i Skejby og Ørestad.

AF HELLE PRYDS BRUUN

På væggen hænger en 7 meter bred
touch screen, hvor bygningsmodeller
toner frem og justeres ved at let træk
med en fingerspids. Mødedeltagere iført
Virtual Reality briller tager på en virtuel
rejse ind 3D modeller og får en oplevelse
af rum, lys, lyd og grænseflader i en bygning – inden den er realiseret. Vi befinder os i Rambølls virtuelle laboratorium,
Virtual Solution Lab.
”Formålet med Virtual Solutions Lab er
at udnytte digitaliseringen i vores work
flows, så vi skaber de bedste betingelser for at skabe projekter sammen med
vores kunder og på tværs af fagligheder
i huset, siger markedsdirektør Thomas
Strecker Leitner, ansvarlig for Rambølls
danske og skandinaviske hospitalslogistik.
”Ved at arbejde i 3D kan vi nu visualisere løsninger endnu bedre end før.
Visualiseringen åbner nye døre, der
hjælper os med at skabe værdi gennem
en dybere dialog og samarbejde med
kunder og kolleger. Det hæver kvaliteten
af vores arbejde, synliggør grænseflader,
reducerer fejl og bringer os tættere på de
rigtige løsninger”, forklarer han.

Stort potentiale
Teknologien er blandt andet benyttet
under designet af mejerigiganten Arlas
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kommende innovationscenter, og på
Mærsk Tårnet – Panum Instituttets forsknings- og undervisningsmiljø. I designet
af Nyt Hospital Nordsjælland er teknologien også bragt i spil om end i mindre
skala, men potentialet vurderes at være
stort ikke mindst indenfor hospitalsbyggerier, hvor planprocessen er så ekstremt
vidtrækkende og kompleksiteten stor.

Nemmere at illustrere løsningen
”På det nye Nordsjællands-hospital i Hillerød blev det besluttet at spare på antal
kvadratmeter for sengelageret. Derfor
udviklede vi en løsning, så sengelageret
kan være i to etager og knyttes sammen
med transportsystemet og sengevaskfunktionen. Her benyttede vi Virtual
Reality i dialogen med bygherre og projektets samarbejdspartnere, fordi det
gjorde det meget nemmere at illustrere
løsningen. Fordelen er, at man kan vise
de fysiske rammer, logistiske forhold og
bygbarhed, inden bygningen opføres,
og dermed kan man også fange evt. forkerte fortolkninger af et byggeprogram
eller uhensigtsmæssige driftsforhold
mv.”, fortæller Thomas Strecker Leitner.

Videndeling på tværs af grænser
Hospitaler blev i 2018 udpeget til en af
Rambølls Specialistydelser – såkaldte
spearheads. I det første år er der opnået
en vækst på godt 24%, og i dag er 450
medarbejdere beskæftiget med hospitalsprojekter. Med stærke referencer
på sygehuse både i Danmark og internationalt er det ambitionen at udnytte
den viden, der er opbygget lokalt, til at
styrke samarbejdet på tværs af Danmark,
Norge, Sverige, Finland, Storbritannien
og Tyskland.
Det har man f.eks. draget nytte af i arbejdet på Odense Universitetshospital.
”Vi havde et konkret tilfælde, hvor der

skulle etableres røntgenudstyr i en hybrid
operationsstue med høje krav til rummets relative fugtighed. Kravene medførte, at der skulle etableres befugtning.
Det stred imidlertid imod hygiejneorganisationens renhedskrav til rummet. Her
trak vi på viden fra vores svenske og finske hospitalsdivision samt vores danske
pharma-afdeling for at finde en løsning.
Sammen med kunden fandt vi frem til en
løsning med lokal dampbefugtning og
efterfølgende filtrering til alles tilfredsstillelse. På den måde er det en kæmpe
fordel, at vi mulighed for at trække på et
internationalt vidensnetværk, når vi står
overfor nye udfordringer, som kræver
at der tænkes ud af boksen”, siger Brian
Bieler Thybo, som er leder af Rambølls
hospitalsdivision i Danmark.

Holistisk masterplanning
For Rambøll er målet er at blive Nordeuropas foretrukne hospitalsrådgiver
– og en drivende kraft i holistisk masterplanning. Det inkluderer stakeholdermanagement, hjælp med udbudsmateriale og selve implementeringen af de
højteknologiske løsninger, som går hånd
i hånd med virksomhedens kompetencer
indenfor logistik, arkitektur- og ingeniør
ydelser.

Scan her og træd indenfor på
sengelageret på det kommende
Nyt Hospital Nordsjælland

EasyBed By Cinal
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V E L FÆ RDS TEK NOL OG I

Guldmann forbedrer og effektiviserer
plejen og rehabiliteringen med smart
teknologi
Med ”Time to Care” som slogan er det lykkes virksomheden at nytænke redskaber som loftlifte og vægte,
smartere, så de aflaster personalet på hospitalerne og sengeliggende patienter kan selv træne og blive
hurtigere raske. Virksomheden har med succes skabt bredde i sit dybe sortiment af hjælpemidler

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

Velfærdsteknologien har fået et stort løft
hos V. Guldmann A/S som i løbet af det
sidste par år har udviklet mange smarte
og effektive løsninger inden for velfærdsteknologi, som aflaster personalet
og fremmer patienternes helbredelse.
– Vi er meget dybe i det vi laver. Kunsten i at være dybe er at gøre det dybe
sortiment bredt. Vi er ikke de eneste der
laver loftlifte, det er ikke en udfordring i
sig selv, men vi har designet et unikt, modulært system, som kan videreudvikles i
takt med behovet, siger landechef Allan
Wessmann.
– Til hospitaler har vi især udviklet et

integreret loftliftsystem GH3 med stadig
flere features, så det ikke bare er en loftlift, der kan bruges til forflytninger, men
en loftlift der desuden kan bruges som
træningsredskab samt kan veje patienter
helt op til 400 kg.
Fordelen ved en indbygget vægt er,
at den altid er ved hånden og man ikke
skal ud og lede efter en løs vægt, når en
patient skal vejes. Sker det mange gange
i løbet af en arbejdsdag, forsvinder en
stor del af tiden, der kunne være brugt
på omsorg og pleje.
Ved at samle teknologierne omkring
patienterne, kan vi også fremskynde
genoptræningen helt ude på sengestuen, mens patienterne ligger i sengen
og hurtigere gøre dem mobile, skabe
mere tid til omsorg og aflaste plejepersonalet, siger Allan Wessman.
Allerede på sengestuen kan personalet med vores teknologi starte genoptræningen, mens patienterne er sengeliggende. Med loftliften låst og placeret
foran sengen, kan man sætte redskaber
på loftliften, så patienten kan træne liggende i sengen med f. eks. træningselastikker.

Bredde i det dybe sortiment
Guldmanns filosofi er at frigive tid til omsorg og pleje ved at indbygge redskaberne, så de altid er ved hånden og gøre
det dybe sortiment så bredt som muligt.
Bredden er udviklet inden for de seneste
par år i takt med at virksomheden har lyttet til markedets ønsker.
Guldmann lagerfører hele 200 forskellige sejl. Dermed kan vi med vores
standard sortiment dække stort set alle
kategorier af patienter fra helt små børn
til voksne i alle situationer.
Det brede standardsortiment sikrer, at
hospitalerne ikke skal ud og have frem18
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stillet dyre, specialsyede sejl for at løfte
og flytte patienter i forskellige situationer. Det giver en stor besparelse både
i tid og penge, at man umiddelbart har
adgang til hjælpemidler, der ligger uden
for normen.
Guldmann arbejder for at fremme udviklingen hos brugerne og samarbejder
tæt med hospitaler og deres personale.
Vi er meget åbne overfor personale og
organisationer, der kan bidrage med
ideer til nye hjælpemidler eller hvis de
eksisterende kan forbedres.
– Det kan vi gøre som en virksomhed,
hvor både udvikling og produktion er
placeret i Danmark. Får vi en idé, er det
langt lettere at se mulighederne og virkeliggøre dem, end hvis produktionen
lå et fjernt sted i udlandet, fastslår Allan
Wessman.

Komplet program af platforme
Guldmann er markedsleder i Danmark
og den største producent af loftlifte på
verdensplan med egen repræsentation
i Europa, USA, Canada og salg Worldwide.
Guldmann har ved siden af loftliftene
også et komplet program i løfteplatforme
kaldet ”Stepless”, der giver øget adgang
og hjælper hospitalspersonale som radiografer med at få løftet overvægtige,
gangbesværede, eller svækkede patienter op til røntgenapparaterne.

VE L FÆ RD STE KN O L O G I

Til højre: Allan P. Wessman,
General Manager
Til venstre: Stephan S. Obel,
Strategic Manager,
East Denmark

Løftplatformene løser mange forskellige tilgængelighedsudfordringer og den
specielt udviklede X-ray platform er særdeles velegnet, når der for eksempel skal
tages røntgenbilleder.

Tunge patienter bliver lette
Den sidste nyskabelse er et indbygget
gangtræningsmodul ”Trainer Module” til
Guldmanns loftlift GH3:
– Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Vi ser blandt andet på nye
store hospitalsbyggerier, at man prøver
at lave så meget genoptræning ude på
sengestuerne som overhovedet muligt,
så patienterne ikke skal transporteres så
meget, siger Allan Wessmann.
Med Trainer-modulet fra Guldmann,
kan hospitalerne tilbyde patienterne dynamisk vægtaflastet træning.. Indlagte
patienter med en vægt på op til 400 kg
kan med GH3 og Trainer-modulet lave
gangtræning med en vægtaflastning på
op til 100 kg kropsvægt.
Kan en patient ikke stå eller gå på
grund af manglende kræfter, dårlig balance eller efter knoglebrud m.m. kan
GH3 loftliften og Trainer-modulet hjælpe
patienten op at stå og gå med præcist
den vægt på benene, der passer til patientens fysiske formåen.
Guldmann har udviklet et nyt gangsejl ”Gait Trainer”, hvor patienten ikke
hæmmes i det naturlige bevægemønster
og med god komfort og sikkerhed kan
bevæges sig rundt. Trainer modulet kan
indstilles til præcist det antal kilo patienten har brug for at blive vægtaflastet med

fra 5 kg til 100 kg. Det fleksible skinnesystem gør, at patienten kan bevæge sig
frit rundt i rummet uden begrænsninger,
hvilket giver nogle helt unikke muligheder der ikke er er set før. Trainer modulet
kan bruges og integreres i eksisterende
Guldmann skinnesystemer og optager
ikke ekstra løfte- eller lofthøjde.

Stor tryghed og aflastning
Der er ingen risiko for faldulykker. Snubler patienten over sine egne ben, vil GH3
skånsomt sænke patienten ned på gulvet, hvorefter personalet kan skifte over
til almindelig loftliftindstilling og hejse
vedkommende på benene igen på normal vis.
Systemet skaber stor tryghed hos
både personalet og patienterne. Patienten får større frihed til at træne, bliver
væsentlig mere selvhjulpen og kan efter
personalets anvisninger selv tage mere
ansvar for sin genoptræning.
Med dynamisk, vægtaflastet træning
frigives personaleressourcer. Patienten
skal ikke transporteres til en træningssal.
Trainer Modulet kombineret med GH3
loftliften og Gait Trainer sejlet aflaster
personalet, der ikke behøver at bekymre
sig om sikkerhed men kan fokusere på
kvaliteten i deres arbejde.
Hospitalspersonalet har ofte efterlyst
løsninger, der gør det muligt at træne
patienter på sengestuerne som en tidlig
indsats og det behov dækker Guldmanns
nye løsning.
– Ved at bygge nye features ind i
loftliften, kan hospitalerne optimere

patientens fremdrift i behandlingen og
minimere antallet af indlæggelsesdage.
Det ligger helt i forlængelse af grundfilosofierne bag de nye sygehusbyggerier,
at man skal gøre tingene mere intelligent
og minimere indlæggelserne.
Med “Time to Care” styrker vi personalets mulighed for at få mere aktiv tid
sammen med patienten. Vi forbedrer
arbejdsopgaver, så personalet bruger
mindre tid på at veje patienter eller transportere dem til genoptræning, siger Allan Wessmann.
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PÅRØ REN DES ENG

Ny pårørendeseng
opfylder stort behov på
hospitalerne
Designfirmaet Cinal har udviklet den fleksible og pladsbesparende pårørendeseng ”Easybed”, der er let
at betjene og fungerer som både sofa og seng, så pårørende får en god siddeplads og kan overnatte hos
patienterne

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

Den nye opklappelige pårørendeseng er
et multifunktionelt, pladsbesparende og
praktisk møbel, der kan klappes ned og
fungere som sofa om dagen og trækkes
ud som seng om natten, når familie ønsker at overnatte sammen med indlagte
patienter.
Sengen ”Easybed” er udviklet som
en kombination af Hvidovre Hospital og
Esbjerg Sygehus modellen. Men siden
har flere hospitaler kontaktet Cinal om
tilsvarende møbler med nye funktioner,
så Cinal har videreudviklet sengene, der
både kan fastmonteres, men også leveres kørende i et stativ på hjul.
Behovet for pårørendesenge vokser i
takt med at hospitalerne får flere og flere
ensengsstuer. Cinal ser store perspek-

20
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tiver i pårørendesenge og har allerede
leveret flere hundrede senge til danske
hospitaler.
Sammenklappet fylder sengen blot 20
cm ud fra væggen, den er 80 cm bred
og 210 cm lang udslået som seng, men
kan bestilles i både andre mål, farver og
betræk. Den vægtløse op, – og nedslået
funktion, sikres med bla. gasdæmpere,
sådan at madrassen sænkes langsomt
uden risiko for at få fingre i klemme, men
også opslås uden brug af kræfter.
– De pårørende kan slå sengen ned
når den skal bruges som komfortabel
sofa med flere siddepladser i besøgstiden og trække den ud, når de vil overnatte lige ved siden af deres pårørende
i hospitalssengen, siger projektchef
Tommy Bonne fra Cinal.
– Pårørendesenge giver god mening,
da det på den lange bane, vil koste hospitalerne flere penge, samt være mere

bøvlet, at få sat en ekstra hospitalsseng
op til de besøgende. Derudover vil der
på de nye patientstuer blive trangt med
plads. Easybed kan fastmonteres i gulv,
på væg eller sættes på et stativ og køres
rundt, hvor den skal bruges. Efter brug
kan EasyBed stables, sådan at flere kan
opbevares på meget lidt plads.
Sengen er kompakt nok til, at den kan
komme ind også på de mindste patientstuer, den fylder minimalt, når den ikke
er i brug, er hygiejnisk at rengøre og kan
betjenes nemt og sikkert.
Møbelsnedker Morten V. Brorsen
er den kreative hjerne og idémand bag
møblet, der har været en krævende opgave at udvikle. Dette for at skulle opfylde de mange ønsker og behov. Sengen har givet mange søvnløse nætter,
men blev så vellykket, at den har vakt
begejstring på hospitalerne.
Der er tale om nytænkning og vi har al-

PÅ RØ RE NDE S E N G

lerede igangværende projekter i Malmø,
Hvidovre, Viborg og på OUH, uddyber
Tommy Bonne.
På de sygehuse, hvor der skal bruges
pårørendeseng, vil EasyBed være et
seriøst bud. Og så skal man huske på,
at de pårørende også kan bruges som
varme hænder, når de er sammen med
de indlagte, og kan bidrage til at aflaste
personalet.

Regionerne renoverer og bygger nye
sygehuse som aldrig før, og nutidens patientstuer ligner ikke længere de tidligere
2 og 4 mands stuer. Patientstuerne er i
dag enkeltmandsstuer og minder mere
om værelser. Vi tænker at mange lande
vil skele til ”den danske model”. Dette
gør, at der skabes yderligere muligheder
for så nogen som os, som tegner, designer og producerer inventar.

Se vores instruktionsvideo på You
tube: Cinal Easybed
Vores sidste nye møbel, er en fødeseng
skabt i samarbejde med arkitekter, jordemødre og sygeplejersker på Hvidovre
Hospital. Den vil man helt sikkert komme
til at se mere til, udtaler Tommy Bonne.
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PAT I ENTKALDEA NL ÆG

Tunstall vil tilbage til
hospitalerne med et nyt
IP-patientkaldeanlæg
Virksomheden stiller høje forventninger til deres Flamenco IP+ patientkaldeanlæg, som er meget avanceret,
men alligevel enkelt at betjene for patienter og personale, mobilt og så fleksibelt, at det kan optimere
personalets arbejdsflow og udnytte hospitalets sengekapacitet mere effektivt

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

Tunstall starter nu efter en årelang pause
en målrettet offensiv og vil igen til at levere alarmsystemer til landets hospitaler,
som virksomheden ellers trak sig tilbage
fra i 2012. Nu er man igen klar til at betjene markedet med ny teknologi, erklærer selskabet, som har solgt det første
system og ser optimistisk på salget til
hospitalerne.
Det er et meget velafprøvet og fremtidssikret alarmsystem, der kan opfylde
alle hospitalernes behov og skulle der
være ønsker, systemet ikke kan honorere, kan Tunstalls udviklingsafdeling
ved Skanderborg designe software der
opfylder ønskerne, fastslår forretningsog produktchef Michael Andresen.
– Vi er markedsleder med 85 pct.
indenfor tryghedsskabende løsninger
til den danske plejesektor, vi har vores
egen tryghedscentral og sikrer borgere i
eget hjem ved at levere kundetilpassede
tryghedsløsninger til dem og personalet
på plejecentre, bosteder og til psykiatrien. Desuden kan vi tilbyde telemedicinske løsninger.
Samme dominerende rolle satser vi
kraftigt på at få til hospitalerne. Vi er repræsenteret i hele 52 lande og det er vidt
forskellige markeder. I Tyskland har vi
et fantastisk hospitalssystem ”Flamenco
IP+” som vi vil indføre i Danmark i en forbedret version tilpasset det danske marked, hvor den trådløse teknologi spiller
en stor rolle på toppen af det velafprøvede system.
22
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Tunstall producerer og udvikler selv
stort set alt det vi sælger. Jeg blev ansat
af Tunstall her i foråret efter mange år i
branchen hos andre virksomheder for at
få sat skub i salget til hospitalerne, og vi
har allerede solgt det første system til et
dansk hospital.

Fokus på hospitalernes behov
Tunstall A/S indgår i Tunstall Nordic, der
er en del af Tunstall Group med hovedsæde i England. Tunstall, som tidligere
udviklede og producerede CD1000
/2000 i Danmark og solgte gennem forhandlere, ser nu hospitalerne som vejen
til ny vækst og vil generobre det danske
hospitalsmarked ved at tilbyde hospitaler et bredt sortiment af produkter og
komplette tryghedsskabende løsninger
som en værdsat partner indenfor sundhed- og omsorg i Norden.
SST Condigis CD2000 patientkaldeanlæg havde før aktiviteten lukkede ned
en markedsandel på hele 80 pct. til danske hospitaler.

Hvad er det så for et system
Tunstall vil tilbyde?
– Det tyske system skal tilpasses det
danske marked, da den tyske version er
et ret simpelt, men utroligt driftssikkert
system. I Danmark har vi tendens til at
være teknologisk længere fremme, så
det er normalt at kald på hospitaler kan
modtages på smartphones, men det kan
man ikke i Tyskland, siger Michael Andresen.
– Vi har allerede taget det hurtige og
pålidelige fra systemet i Tyskland og byg-

get vores softwareplatform ovenpå. Den
er gennemtestet, da vi har brugt den i
plejesektoren i mange år. Det gør vi primært, fordi vi skal have mulighed for at
sende kald ud på Dect- og smartphones,
samt på andre medier som tablets og intelligente skærme.

Mobil, fleksibel tryghedssikring
Systemet er koblet på trådløse kaldeenheder, så personale og patienter kan
bevæge sig rundt. Stadigt flere ældre
har kroniske sygdomme og behov for
at være mobile. Til plejehjem har Tunstall udviklet et trådløst armbånd der slår
alarm, når demente beboere overskrider
fastsatte grænser.
Sikringen bliver også en del af CareCom systemet til hospitalerne. Tunstall
har vundet flere udbud til de store psykiatrier der bygges ved de nye supersygehuse blandt andet i Aalborg. Personalet
kan derfor bruge de smarte faciliteter på
vejen mellem hospitalet og psykiatrien.
– Vi sælger personsikring til psykiatrien, så de kan tilkalde assistance eller
hjælp, når der opstår situationer, hvor
det er nødvendigt. Den kan også anven-

PATI E NTKA L D E AN L Æ G

des, når psykiatriske patienter skal på
hospitalet til behandling, siger Michael
Andresen.
Der ligger også en administrationsdel i softwaren, så hospitalet kan styre
vagtplaner for de enkelte afdelinger
og håndtere ditto for kritiske alarmer.
Teknisk afdeling på et hospital kan selv
oprette trådløst udstyr i programmet,
konfigurere det og tilknytte ønskede afdelinger.
Softwaren har et stort log- og statistikmodul, så man kan dokumentere
kald ved hjertestop m.m. og bagefter
se, hvornår personale nåede patienten.
Afdelingssygeplejersken/teamlederen
kan automatisk få et ugentligt dashboard
over antallet af kald, hvor hurtigt de blev
besvaret m.m., så man kan effektivisere
arbejdsflowet.

Unik kapacitetsstyring
Systemet kan også styre kapaciteten ved
at inddrage afdelinger virtuelt, så man
får en langt større fleksibilitet. Personalet
kan inddrage og udelade afdelinger og
rum efter behov og udnytte overkapacitet præcis der, hvor den mangler.
Alarmsystemet opfylder en række
europæiske standarder, som der normalt ikke er kutyme for. Der har været
stor fokus på rengøringsvenligheden og
apparaterne består af en glasplade med
touchknapper. Alle kaldeknapper, som
patienterne skal aktivere, er meget rengøringsvenlige.
– Vores rumapparat er til samtale, så
patienterne har mulighed for lave servicekald via et patienthåndsæt med samtale, hvor man let kan oprette nye knapper som kan aktivere kald til personalet.
De kan indikere, om man er tørstig, sulten, har smerter eller skal på toilet osv.
Personalet kan snakke med patienten
inden de ankommer til stuen.
Dermed spares der mange skridt frem
og tilbage, når kaldene kan differentieres. Trykker patienten på en kaldeknap, kommer en sygeplejerske, er man
tørstig kommer en SOSU-assistent, så
faggrupperne bliver aflastet og manglen
på fagrelevant personale måske opleves
lidt mindre.

Godkendt og standardiseret
Hele systemet er Norm DIN VDE 0834
Rufanlage, så bliver en træksnor på en
stue defekt, skal personalet indenfor 30
sekunder kunne vide, at den ikke fungerer. Teknisk afdeling på hospitalet får

samtidig oplyst, hvilken snor der skal
skiftes.
– Alle vores kaldeenheder bruger
de samme stik der forbinder enheden
til anlægget, så det er nemt at skifte og
overvåge. Systemet er bygget som plugand-play, så får man brug for et hjertestoptryk i stedet for et andet tryk, kan det
umiddelbart udskiftes uden omprogrammering, siger Michael Andresen.
Ved større systemfejl har systemet ødrift på rumniveau, så patienternes kaldetryk altid fungerer sammen med rumlampen udenfor døren. Bryder serveren
ned og netværksforbindelsen forsvinder, vil rumlamper og kaldekontakter
stadig virke og opretholde patientsikkerheden.
Kaldefunktionen er meget drift- og
fremtidssikret. Andre fabrikater har små
knapper, der kræver præcise tryk, bliver
Tunstalls store taster aktiveret uanset
hvor på tasten der trykkes. Der er indbygget lys, så man kan finde den i mørket og en lampe blinker, når trykket er
aktiveret. Trækkontakterne giver både
lys og lyd, når de aktiveres, så patienten
altid ved, at der er kaldt.
Softwaren er GDPR-sikret ifølge persondata-forordningen fra maj sidste år,
så ingen patienter har personfølsomme
oplysninger liggende efter de automatisk
er slettet, men personalet kan stadig se
hvem der gjorde hvad, hvornår i systemet.

Vi anbefaler også serviceaftaler, så
man er sikker på at anlægget bliver efterset og softwaren løbende opdateret til
nyeste version.

Store forventninger
Vores mål er igen at få en stor markedsandel på sygehussegmentet, og vi er
fuldt ud klar over, at det kræver, at vi har
det helt rigtige produkt som øger sikkerheden for både patienter og personale,
og som samtidig er utroligt let at betjene.
Med kombinationen af vores 2 systemer mener vi, at vi nu er i mål, og vi glæder os til at modtage input og yderligere
ideer fra de personer i markedet, som
har erfaring med hverdagens udfordringer på området.
Mange af vores systemer, der er installeret før vi gik ud af markedet, sidder
stadig rundt omkring, men det er svært
at skaffe reservedele, så en del af dem
står nok foran udskiftning. Derfor er der
et marked på de ældre systemer samtidig
med de nye store sygehuse.
– Jeg synes vi er heldige, at der i Danmark sidder en udviklingsafdeling på 10
mand og at vi også har udviklere i Tyskland. Vi har direkte fat i udviklingen som
producent, så drømmer man om et eller
andet, så er der ikke langt fra drøm til
udvikling. Det er det mest udbyggede
system man kan få på markedet, siger
Michael Andresen.

Favourabel og gennemskuelig
økonomi
– Installationen er nem og billig. I vores
nye Flamenco IP+ system har vi mulighed for at kombinere den nye IP-teknologi med den ældre bus teknologi. Dette
betyder, at vi i forbindelse med konverteringer af ældre busbaserede systemer,
kan genbruge hele eller dele af den eksisterende kabelinstallation, så konvertering fra gammelt til nyt bliver økonomisk
mere overkommelig. Når afdelinger skal
renoveres eller i forbindelse med nye
byggerier, kan vores nye patientkaldeanlæg opbygges på en standard netværksinstallation, siger han.
– Vores system er kun licensbaseret
på smartphones, så det koster en licens
pr. app, men ellers er det uden licenser.
Resten er helt almindelige standardindkøb. I udbuddene er man i Danmark ikke
gode til generelt at skrive, at softwareopdateringer skal være inkluderet i de priser man får, så mange bliver slemt overraskede efterfølgende.
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Undgår akutte driftsstop
– Hospitaler tænker nu både kloakker og faldstammer ind i deres helhedsløsninger
Inden for de senere årtier er teknologien til fornyelse af kloakker via strømpeforinger udvidet til også at
omfatte ventilationskanaler og faldstammer. Flere og flere hospitaler tænker derfor også renovering af
faldstammer ind i deres helhedsløsninger, når de alligevel er i gang med at forny kloakkerne. Anvisning fra
Teknologisk Institut sikrer overblik over godkendte løsninger.

Sådan lyder meldingen fra entreprenøren Per Aarsleff A/S, der er Danmarks førende inden for fornyelse af afløbsinstallationer med strømpeforinger, og som
bl.a. strømpeforer på Vejle Sygehus,
Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, AUH m.fl.
– For kloakledninger gælder det, at
hvis de først kollapser eller slår store revner, så kan vi ikke undgå at skulle grave
de gamle kloakrør op og lægge nye. Og
med faldstammerne, så er vi nødt til at
skifte det hele ud, og det giver altså en
del flere gener og driftsstop end hvis
vi kunne forny via strømpeforinger, siger projektleder Henrik Brøndum hos
Aarsleff Rørteknik.
Ifølge Henrik Brøndum er der i stigende grad nu også massiv fokus på de
hårdt belastede faldstammer på hospitalerne. De vælger derfor den højteknologiske renoveringsmetode, fordi det
er en effektiv, økonomisk løsning, hvor
hospitalerne kan opretholde logistikken
og driften og derved undgå at lukke afdelinger.

Anvisning fra Teknologisk Institut
Han pointerer, at for hospitaler er det helt
afgørende, at kvaliteten og holdbarheden
for installationerne som minimum er på
højde med levetiden på nye faldstammer.
Og netop for at rådgivere og bygherrer kan finde frem til de godkendte
metoder og produkter, har Teknologisk
Institut(TI) udarbejdet en anvisning, der
bl.a. beskriver de krav og prøvninger,
der bør kræves som dokumentation for
fornyelsessystemernes kvalitet.
– Hvis der stadig er nogen der er
usikre om kvaliteten på fornyelsesmetoder holdt op i mod traditionel udskiftning, så har TI på de godkendte metoder
nu dokumenteret, at der nu er al mulig
grund til at vælge fornyelse med strøm24
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peforinger i stedet for udskiftning, siger
Henrik Brøndum.
Hos Aarsleff har man gennem en årrække ladet deres produkter teste hos TI
og strømpeforingerne har opnået en forventet levetid på op til 100 år. Så derfor
ser Aarsleff det som en klar fordel, at der
er gennemsigtighed for bygherrer og
rådgivere inden for området.
– Vi har i mange år taget teten og argumenteret for, at det er helt essentielt
for bygherrer og rådgivere, at de har
mulighed for at vælge produkter, som er
gennemtestede. Kun på den måde er de
garanteret, at de køber et produkt med
en ordentlig kvalitet og en levetid, der
modsvarer investeringen, forklarer Henrik Brøndum.

LED-teknologi sikrer minimale
gener på hospitaler
Når Aarsleff Rørteknik fornyer kloakledningerne på f.eks. hospitaler, så sker det
typisk med udgangspunkt i en TV-inspektion og deraf udarbejdede tilstandsvurderinger, hvor ledningerne deles op i
et skadesindeks. Det giver overblik over,
hvilke ledninger, der skal renoveres her
og nu og hvilke ledninger, der godt kan
vente nogle år. Det har man bl.a. gjort på
Regionshospitalet Horsens.
– Fornyelsesplanerne giver os sikkerhed for en optimal drift, og sikrer samtidig, at vi ikke lige pludselig står med
sammenfaldne kloakker, der bl.a. kan
skade vores renoverede bygninger. Og
ved at undgå de akutte driftsstop, sparer
vi rigtig mange penge, og vi undgår også
store gener for patienter og ansatte, siger Bjørn Laborne Dencker Hansen,
sektionsleder for teknisk afdeling på Regionshospitalet Horsens.
Ifølge salgsleder hos Aarsleff Rørteknik, Jane Mark, har de driftsansvarlige på
hospitalerne med tiden erfaret, at hvis

Per Aarsleff strømpeforer med LED-lys på
Skejby Sygehus, så man undgår at forstyrre
den daglige drift

der bliver renoveret inden ledningsnettet falder helt sammen, så er det ikke
længere forbundet med driftstop og
store gener for ansatte og patienter, når
kloakkerne skal fornyes
Når Aarsleff udfører fornyelse af afløbsinstallationer, så sker det ofte ved
hjælp af virksomhedens patenterede
LED teknologi. En metode som også er
benyttet på Regionshospitalet Horsens
– Vores patenterede og gennemtestede LED teknologi til hærdning af
strømpeforinger, er ud over at være
mere sikker i forhold til traditionelle
hærdningsmetoder, også markant hurtigere og kræver minimal plads. Derfor er
den specielt velegnet til hospitalsområder, siger Jane Mark.
Det specielle ved den patenterede
LED teknologi er, at Aarsleff anvender lysdioder som ved en bestemt bølgelængde
matcher polyesterstrømperne, så strømperne hærder, når LED-lampen kører
forbi og lyser ind på strømperne. Hærdningen er computerstyret, hvilket sikrer
en ensartet og 100 procents hærdning.

EVERY MOMENT
OF THE DAY

Ny spændende
vinyl kollektion
Her en af af de nye ”cement” farver
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Brandsikker Bolig styrker brandsikkerheden i private hjem
AF BEREDSKABSSTYRELSEN

Brandsikker Bolig er et brandforebyggelseskoncept, der har til formål at
styrke brandsikkerheden i private hjem
og nedbringe antallet af dødsbrande.
Brandsikker Bolig blev lanceret i 2014
og relanceret i 2018 med nye og opdaterede materialer. Bag projektet står Beredskabsstyrelsen, TrygFonden, KL og
Danske Beredskaber.
I Danmark omkommer der årligt 50-80
personer som følge af brand. De fleste,
der omkommer i forbindelse med en
brand, bor i en privat bolig. Risikoen for
at omkomme i brand stiger med alderen
og er særlig stor for de mest sårbare og
udsatte borgere.
I 2018 udgav Beredskabsstyrelsen en
analyse over dødsbrande (2008 – 2017)
i Danmark, der bl.a. bekræfter billedet
fra tidligere analyser om, at særligt ældre

personer og mænd er overrepræsenteret
i dødsbrandsstatistikken. Analysen viser
endvidere, at sandsynligheden for, at en
brand opdages i tide, falder betragteligt,
hvis man bor alene og ikke har en fungerende røgalarm. Analysen bekræfter
desuden, at det er centralt, at man kan
håndtere eller komme væk fra branden,
når man har opdaget den. Nedsat fysisk
funktionsniveau udgør således en særlig
risiko for at blive fanget i og omkomme
ved brand. Derudover indikerer analysen, at andre personlige forhold så som
nedsatte kognitive evner, misbrug af alkohol og psykisk sygdom også kan øge
risikoen for at omkomme i brand (Kilde:
Dødsbrande i Danmark, Beredskabsstyrelsen, 2018).
Brandsikker Bolig er primært målrettet
forebyggelse af brand hos disse risikogrupper, dvs. sårbare ældre og andre udsatte borgere. Brandsikker Bolig har fokus på brandsikkerheden i private hjem.

Initiativet udspringer af et ønske om at
nedbringe antallet af tilskadekomne og
omkomne i brand, og har til formål at
skabe et bedre sikkerhedsnet for mennesker, der har svært ved at tage vare på
deres egen brandsikkerhed.

Sammen kan vi redde sårbare fra
brand
Brandsikker Bolig fordrer tværfagligt og
tværsektorielt samarbejde, først og fremmest mellem det kommunale brandvæsen og den kommunale hjemmepleje,
om det brandforebyggende arbejde og
om at øge brandsikkerheden hjemme
hos sårbare ældre og andre udsatte borgere. Det bærende element i konceptet
er, at blandt andet sårbare ældre og udsatte borgere kan få et gratis brandforebyggende besøg i hjemmet udført af det
kommunale brandvæsen på baggrund af
samarbejde med den kommunale hjem-

Besøg

NYHED!

FBS loftspaneler
til ventilation

Loftdiffusor til effektiv
og trækfri luftfordeling

Læs mere på
fbspaneler.dk
eller ring
75 36 42 00
www.cotedor.dk
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mepleje. Der er blandt andet udviklet et
skema, der gør det let for hjemmeplejen
og andre, der færdes hos sårbare ældre
og andre udsatte borgere, at opdage potentielle brandfarer. Skemaet afleveres til
det kommunale brandvæsen, der besøger de sårbare, som har brug for hjælp
til at brandsikre hjemmet. På et brandforebyggende hjemmebesøg rådgiver
brandvæsenet om brandsikkerhed, tjekker og/eller tilbyder at opsætte røgalarmer samt vurderer, om der er behov for
yderligere tiltag.
Parallelt med arbejdet målrettet sårbare ældre og andre udsatte borgere,
er der til Brandsikker Bolig udviklet en
såkaldt ”nabokuvert”, som brandvæsenet kan aflevere til husstande tæt på
steder, hvor der netop har været brand.
De kommunale brandvæsener rykker i
gennemsnit ud til ca. 4.000 brande i private boliger hvert år, og erfaringer viser,
at borgere, der har oplevet brand i deres
nærmiljø, ofte vil være særligt modtagelige for information om brandforebyg-

gelse. Nabokuverten indeholder råd og
vejledning om, hvordan man undgår
brand samt information om brandforebyggende hjemmebesøg.
Brandsikker Bolig indebærer også initiativer målrettet den brede befolkning,
blandt andet brandforebyggende information om forskellige brandfarer i hjemmet og vigtigheden af at have en fungerende røgalarm.
Konceptet tilbydes alle kommuner og
tager sit afsæt i det kommunale brandvæsen, der fungerer som tovholder for
den lokale implementering af Brandsikker Bolig. Det er et frivilligt tilbud, som
kommunerne har mulighed for at implementere helt eller delvist i deres forebyggelsesarbejde.
Inspirationen til Brandsikker Bolig
kommer fra lignende projekter i udlandet, bl.a. Sverige, England og Norge.

Statistikkerne inden for de seneste ti
år (2009-2018) viser blandt andet at:
• 68 personer er omkommet i
brand i gennemsnit
• Flere mænd end kvinder omkommer ved brand (61 %)
• 81 % af de omkomne var 50 år eller derover, og 49 % var 67 år eller
derover
• Uforsigtighed ved rygning er den
hyppigste årsag ved utilsigtede
dødsbrande (55 %)
• De fleste dødsbrande sker i private hjem (93 %)
• 74 % af de omkomne ved en
utilsigtet dødsbrand boede alene
Kilde: Beredskabsstyrelsens dødsbrandsdatabase

Læs mere om Brandsikker Bolig på
www.brandsikkerbolig.dk

FSTA’s Årskonference
2.-4. oktober 2019

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

Hvordan de 17 verdensmål
kan integreres i både nyt
og eksisterende hospitalsbyggeri, så vi kan skabe
bæredygtige hospitaler,
der fremmer sundhed for
nutidige og fremtidige
borgere.

Mark Syke

Arkitema Architects - Niels Nygaard

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

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

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

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

Konferencen finder sted på Hotel Nyborg Strand. Du kan finde hele programmet og alle oplysninger på www.fsta.dk
Tilmelding foregår via www.conferencemanager.dk/fsta2019
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Undgå forhindringer
Internt (typisk ansvarspådragende fejl
overfor kunder, besvigelser overfor virksomheden)

AF ADM. DIR. LENE STEVNSBORG,
SIMPLIFY A/S

Risikostyring?
– fordi det kan være
”for spændende”
at lade være

Risikostyring handler om at undgå forhindringer, der går ud over indtjening og
overlevelse.
Hvad kunne have været undgået eller
minimeret ved lidt forberedelse og indretning af hverdagen på en sikker måde?
Rettidigt omhu – som det blev kaldt
af den legendariske Mærsk Mc-Kinney
Møller.
I løbet af denne artikel, vil jeg berøre
såvel risikotyper, prioritering, den historiske udvikling, metoder til afdækning,
værktøj til sikring af overblik og den
forbedring af arbejdsmiljø og sikring af
overdragelse til nye medarbejdere, der
også er en sidegevinst i risikostyring.

Prioritering
Men hvilken indsats for at sikre med risici
– hvad skal prioriteres?
Forskellige virksomheder har vidt forskellige risikoprofiler, der skal sikres derefter.

Generelt for alle typer
Generelt for alle er risici enten af interne
eller ekstern karakter. Enten opstår risikoen internt i virksomheden eller risikoen er en konsekvens af noget, der sker
i verden omkring virksomheden.
28
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Eksternt (typisk markedet for produktet
forsvinder, nøglemedarbejdere finder
andet arbejde, materialer kan ikke længere købes eller prisen stiger voldsomt
og fortjenesten forsvinder, miljøregler
stiller krav om ekstraordinære store investeringer, nye skatter og afgifter og
mange andre forhold.
Uanset branche og kategori, så gælder
det om at afdække alle de risici, man kan
finde på og søge måde at afdække disse
på.

Hvordan afdækkes?
Ofte anvendes Big Data – altså info fra
hele verdenen udenfor virksomheden
om forhold, der kan påvirke virksomheden voldsomt. Big data bruges både til at
afdække risici, men også muligheder.
Risikostyring er at sammenligne med
at spille skak. Du tror, at du har styr over
situationen og hvad modstanderens næste træk kunne være, men…..

Interne risici vil ofte være...
At der begås ansvarspådragende fejl
overfor kunden og som har økonomisk
konsekvens som følge af:
• Forkert leverance
• For sen levering
• For dårlig kvalitet
At der begås besvigelser over for virksomheden:
•	Kunder kan ikke betale for den leverede vare
•	Medarbejder lægger penge i egen
lomme i stedet for i kassen

Eksterne risici vil ofte være
At der fortsat er brug for produktet/
ydelsen. At materialer og arbejdskraft
kan skaffes til produktionen af varen/
ydelsen og til den rigtige pris. At markedet ikke overtags af andre, som følge af
nyere teknologi, anden mere tiltalende
forretningsmodel og så videre.

Eksempelvis er der stor forskel på
produktions-, handels og finansielle virksomheder og deres risikoprofiler.
Risikoprofilerne ændres hver dag –
og der stilles store krav til at følge med
– både for ledelsen og bestyrelsen i en
virksomhed.
Dette har præget mange virksomheder i nyere tid, hvor det har været
nødvendigt at skifte såvel ledelse, som
bestyrelser, der havde den fornødne faglige indsigt i risikoområder.
Tidligere tiders frokost-/netværksbestyrelser forsvandt natten over især
indenfor den finansielle verden, hvor
traditionerne, igennem mange år havde
styret, hvem der sad i bestyrelsen, mere
end den faglige indsigt.

Hvordan skabes de bedste
forudsætninger for sikring mod
risici?
Sikring mod intern risiko sker via etablering af kvalitetskontrol og interne kontroller
•	I løbet af indkøbs-, produktions og
salgsprocessen etableres kvalitetskontroller, der sikrer, at der ikke går en
vare/ydelse ud af huset, der ikke levere op til det lovede overfor kunden.
•	Ingen medarbejder godkender køb og
betaler til leverandøren på egen hånd
•	Ingen medarbejder fakturerer og modtager betaling fra kunder på egen hånd
•	Ingen medarbejder udbetaler løn til sig
selv på egen hånd.
•	Disse processer sikres, ved at der altid er mindst 2 personer, der foretager
hver sin del af hele processen.

RI SI KO ST Y R I N G

Sikring mod eksterne risiko sker via 3.
partssikringer, prissikring via kontrakter,
indsamling af relevant viden.
•	Forsikringer
•	Indsamling af viden om den retning
forskellige væsentlige forhold bevæger sig i
•	Sikre at salg- og købspriser på varer er
indgået på forhånd, således at der sikres en fortjeneste.
Det lyder måske nemt og overskueligt –
og det er det også, når det gøres systematisk og der hele tiden følges op på at
de etablerede processer til sikring med
risiko udføres tilstrækkeligt og rettidigt.
Det er samtidig en spændende proces, så længe man er på forkant.
Vigtigt er det at der ageres eller rapporteres til ansvarlige for at tage aktion
og sikre, at den mindst mulige skade
sker.
Mange virksomheder sikrer sig i vidt
omfang ved at lade sig ISO-certificere
på vigtige processer. Dette giver både et
kvalitetsstempel overfor omgivelserne,
men også en sikring af, at der er det rette
fokus på, at de nødvendige processer
udføres og der ageres på dem ved afvigelser.

Hvordan gøres rapporteringen
effektiv, prioriteret og
tværgående?
For mange virksomheder er udfordringen af sikre samlingen af rapporteringen
på risikopunkter og overlevere oplysninger og data til nye medarbejdere og
mellem afdelinger, når flere afdelinger er
involveret i en proces.
Til samling af processer og synliggørelse har ChangeDriver udviklet programmet RiskFighter, som netop samler
info om
•	risikobehæftede processer
•	afhjælpende handlinger

•	den organisatoriske placering af udførende og ansvarlig
•	samlet rapportering over risikoområder, status og ansvarlige

arbejderes ekspertiser, således at flere
hænder er klar til at løse opgaverne og
dermed igen en større sikkerhed for rettidig omhu.

Det gør det en del mere sikkert, end at
samle disse oplysninger i et regneark,
der ligger på en enkelt medarbejders
computer.
Kontakt undertegnede for at høre
mere om dette værktøj.

Risikostyring er også et bidrag til
et bedre arbejdsmiljø
Men uanset system eller ej til opsamling
af oplysningerne, skal det hårde arbejde
udføres af de involverede medarbejdere
– og personer, der har indsigt i processer
og risici.
Risikostyring skal samtidig se som et
gode i forhold til arbejdsmiljøet.
I forbindelse med risikostyring er anledningen til at gøre mange sammenhænge mellem opgaver og registreringer synlige på en ny og involverende
måde.
Dette vil give mange flere medarbejdere et grundlag at optimere hverdagen
på og opleve glæden ved at have magten
over hverdagens opgaver.
Netop synliggørelsen af sammenhænge i hverdagen har vi stor succes
med i Simplify – både processer i driften
og processer i projekter og hele økonomistyringen omkring disse udfordringer.
Dette er selvfølge netop med fokus på
risikostyring – herunder effektiv oplæring af nye medarbejdere i ældre med-

www.fagerhult.dk
tlf 4355 3700

komplet program i almenlys,
læselys, undersøgelseslys,
teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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Opdag blinde vinkler i
byggeriet med datadrevet
risikostyring
Faldgruberne er mange, når man arbejder med en kompleks byggesag som et
hospital. Og netop derfor sætter bygherre ofte alle kræfter ind for at identificere, håndtere og mindske de risici, der
kan påvirke byggeriet. Det gælder især
risici, som har indflydelse på tiden, økonomien og kvaliteten af projektet.
Desværre kommer modstridende
agendaer, gode mavefornemmelser og
dårligt overblik ofte i vejen for denne risikostyring. Resultatet er en byggebranche, hvor budget- og tidsoverskridelser
er reglen snarere end undtagelsen.   
Det bedste for bygherre ville selvfølgelig være, at han kunne løse problemerne, inden de opstår på byggepladsen. Men hvordan kan man bevare
overblikket i et projekt fuldt af smuthuller, luftkasteller og blinde vinkler?

Svaret er lige så simpelt, som det
er kompliceret: Big Data
Big Data-begrebet bliver ofte kastet
rundt som et bøgeblad i en efterårs-

storm, og kan derfor være vanskeligt at
definere. Overordnet set kan man dog
sige, at Big Data handler om indsamling,
analyse og fortolkning af store mængder
data.
Alle virksomheder ligger inde med
data, men det er kun de færreste, der
forstår at bruge dem. Det gør sig især
gældende i byggebranchen, hvor 96 %
af al data ligger ubrugt hen. Det er på
mange måder ærgerligt, for brugen af
Big Data har potentiale til at revolutionere risikostyring og effektivisere byggeriet i en hidtil uset grad.

Brandslukning og manglende
kompetencer spænder ben
Selvom det virker indlysende at bruge
data til at understøtte sin risikostyring,
er der formentligt flere grunde til, at det
endnu ikke har vundet indpas i byggebranchen. For det første er det et problem, at dem, som ville få mest glæde ud
af at bruge data, ofte har for travlt med at
slukke brande på byggepladsen.

For det andet er det ikke nogen hemmelighed, at det kræver specialistviden
at indsamle, bearbejde og fortolke millionvis af data.
Den virkelige udfordring er imidlertid
ikke at håndtere de mange data, men
derimod at formidle dem på en måde,
så alle kan forstå dem og handle på baggrund af dem.

Kræver en helt ny type
bygherrerådgiver
Det stiller krav, som kun en helt ny type
bygherrerådgiver kan imødegå. Lige
netop det specialiserer de sig i hos Exigo.
En dansk bygherrerådgiver med speciale
indenfor datadrevet risikostyring. Med
deres intelligente dashboards kan de
forvandle komplekse datasæt til simple
grafer, der tydeligt viser, om byggeriet
skrider planmæssigt frem.

Svaret på de to ting der holder
bygherre vågen om natten
I stedet for at skulle overskue et hav af
Excel-dokumenter, kan bygherre på én
A4-side få svar på de to spørgsmål, som
ellers ville holde ham oppe om natten:
Følger vi tiden, og udbetaler vi for meget?  
Med datadrevet risikostyring får bygherre nemlig alt det, han savner ved traditionel risikostyring: overblik, gennemsigtighed og muligheden for at træffe
proaktive beslutninger til byggeriets
bedste.
30
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Væk er gode mavefornemmelser,
tvivlsomme agendaer og skråsikker intuition. Tilbage har vi transparens og et
solidt kvantitativt beslutningsgrundlag,
som gør det lettere for bygherre at se de
blinde vinkler og styre uden om risici.

Datadrevet risikostyring med
intelligente dashboards
Exigo har implementeret deres intelligente dashboards på en lang række
hospitalsprojekter med succes. Kristian
Birch Pedersen, CEO og Indehaver af
Exigo, udtaler:
”Det kan være vanskeligt at implementere ny teknologi, når ens hverdag
er præget af brandslukning. De bedste
intentioner om at gribe byggesagen anderledes an ryger fløjten ligeså hurtigt
som den første ekstraregning lander på
bygherres bord.
Derfor er det vigtigt at implementere
anvendelsen af data tidligt i processen,

og hellige tid og ro til at lære en ny måde
at arbejde på. Gør man det, kan man
virkelig høste store gevinster. Man får
overblik over blinde vinkler som risici i
tidsplaner og økonomien, som man ikke
kan se med gængse metoder. Og man får
overblikket så tidligt i processen, at man
kan rette op i tide.”
Ifølge Kristian Birch Pedersen kan anvendelsen af data reducere risici i alle faser af et byggeprojekt.
”Før og under udbud kan brugen af
data være med til at mindske risikoen for
uforudsete omkostninger. Her benyttes
data typisk i forbindelse med granskning
rådgivers digitale materiale af 3D-modeller som fx konsistens- og kollisionskontrol.
Efter udbud kan datadrevet staderegistrering reducere risikoen for, at bygherre betaler for arbejde, der endnu ikke
er udført. Samtidig letter det arbejdsbyrden for byggeledelsen, og sikrer et
bedre arbejdsmiljø på byggepladsen,

hvor de enkelte håndværkere får ro til
deres arbejde.”
”Det er muligt at skabe en sund byggeproces på et stort og komplekst hospitalsbyggeri. Det har vi bevist.”, afslutter
Kristian Birch Pedersen.

DERBIGUM er verdens førende producent
af miljøvenlige tagpap-løsninger.
Peter Kranz
kranz@eurotag.dk
Tlf. 20 13 50 02

Vores løsninger skaber fremtiden inden for tagpap-dækning
og er unikke i forhold til levetid, totaløkonomi og miljømæssig
påvirkning.
Hos DERBIGUM tænker vi drift, miljø og bæredygtighed ind i alt,
hvad vi laver.

Kom og få en snak med os på stand nr. 9
Rosbjergvej 48, 8220 Brabrand. Tlf. 70 15 15 17

Eurotag_180x128,5.indd 1

Ulrik Hoffmann
uh@eurotag.dk
Tlf. 20 13 50 26

www.derbigum.dk

10/09/2019 12.53
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B Y G N IN GS DATA

Bygningsdata i skyen forbedrer
klima og booster bundlinjen
I Danmark er vi knivskarpe på bygningskrav og -regler, der fremmer et bæredygtigt byggeri. Men vi høster
kun den halve gevinst. Silotænkning bremser det fulde udbytte af intelligente bygningsinstallationer. Slip
data fri og lad dem mødes i skyen. Det sætter turbo på resultaterne.

AF MICHAEL NIELSEN, ADM. DIREKTØR I
BECKHOFF AUTOMATION

Der er godt gang i byggekranerne både
i Danmark og ude omkring i verden. FN
anslår, at der på verdensplan vil blive
bygget, hvad der svarer til Odense hver
eneste dag i de næste 17 år. Flere mennesker og mere forbrug er en enorm
miljøbelastning, og den kommer ikke
mindst fra bygninger.
Vi kan på ingen måde energiføre byerne nok i fremtiden, med mindre vi gør
noget smartere. Intelligente bygningsinstallationer, som automatisk regulerer
lys, varme, ventilation, vinduer osv. har
naturligvis en positiv effekt på strømforbruget, men den ville være meget større,
hvis installationerne spillede sammen.
Overalt findes der moderne bygninger med separat styring til 10 forskellige
systemer. Det er ikke alene kompliceret
at administrere sådan en installation.
Man mister også det store overblik, som
er nøglen til de virkelig effektfulde energibesparelser.

Produktionsindustrien er godt på vej
til at bekæmpe silotankegangen, og vi
ser de første spæde tegn i byggebranchen nu. Der er en begyndende opmærksomhed på, at man er nødt til at se
på en bygning som én stor infrastruktur,
der skal optimeres.
Det kan fx være sygehusbyggerier,
som samles på en fælles platform og derved kan benchmarke driftsudgifterne på
de tekniske installationer. Det kan også
være kommuner, der ved at samle de
kommunale bygninger på samme platform kan få et faktuelt, validt beslutningsgrundlag for drifts- og klimaoptimering.
Grundfos Kollegiet i Aarhus er et af de

steder, hvor man er begyndt at registrere
fordelene ved at samle al styring på en
åben platform. Hvert femte minut døgnet rundt opsamles data fra alle tekniske
installationer på de 159 værelser og lagres i skyen. Ved at give adgang til hele
bygningens datagrundlag i skyen har
man kunnet identificere nogle klima- og
omkostningsbesparelser helt ud over det
sædvanlige.
Der ligger en guldgrube af data i
skyen om behov og forbrugsmønstre,
som man kan analysere på og som flytter bygningsdrift og miljøoptimering til et
helt andet niveau.

Lad data kommunikere sammen
i skyen
At køre al styring og drift på en intelligent, åben softwareplatform er den eneste måde at optimere effektivt på. Det
gælder, uanset om man har ansvar for et
produktionsmiljø eller et byggeri.
32
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Beckhoff TwinCAT3 bygningsautomation

LAD OS HJÆLPE DIG

til en bedre hygiejne!

Air Treatment

Econet

Air Diffusion

Hygiejne VAV-kølebafler

Air Management

Revolutionerende VAV med ultralyd

3 produktområder - med F O K U S på hygiejne
I vores omfattende produktportefølje kan vi sikre en skræddersyet løsning til dine projekter. FläktGroup har markedets
største produktsortiment, og med 8 produktfamilier dækker vi ethvert projekt- og produktbehov på markedet.
1. ECONET | Pladsbesparende

2. HYGIEJNE VAV-KØLEBAFLER |

3. REVOLUTIONERENDE VAV MED

aggregat med optimeret varmegen-

Adgang til kølefladens behandlede

ULTRALYD | Ingen målekryds, ingen

vindingsgrad. Ingen kontaminering

overflader samt indblæsningskam-

sikkerhedsafstand, ultralyd til nøj-

mellem fraluft til tilluft, nemmere

mer, reducering af rengøringshyp-

agtig måling.*1)

rengøring.*1)

pighed af coil.*1)

» Kun én af mange innovative løsninger fra FläktGroup
Lær mere på flaktgroup.com/dk

KONTAKT OS NU: +45 7022 2622
*1)
for mere info

RO BOTAU TO M ATION

Arbejdsmiljø, service og
økonomi forbedres med
robotautomation
Maskin- og automationsleverandøren Flextek Automation i Hedensted satser på at automatisere logistikken
i hospitalssektoren, så selvkørende robotter overtager trivielle arbejdsfunktioner og frigør personale til pleje
og omsorg

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

rer bygningsvedligeholdet, da robotter
ikke kolliderer med væggene.

Robotterne er meget sikre
Behovet for automatisering på hospitalerne er kæmpestort.
Der er udsigt til mangel på arbejdskraft, så derfor kan det være meget hensigtsmæssigt at få robotter til at udføre
trivielle arbejdsopgaver. Dermed kan der
frigøres hænder fra mere banal håndtering til mere værdiskabende aktiviteter
som omsorg og pleje.
De små selvkørende robotter har vist,
at de kan spare personalet for mange
skridt hver eneste dag og skabe et sundere arbejdsmiljø, når de overtager
transporten af artikler som sterile instrumenter, sengelinned, mad og endda affald på hospitalerne.
Robotterne kan færdes sikkert på
gangene mellem personale og patienter.
Den kan navigere udenom forhindringer,
tage med elevatorer, åbne døre og transportere varer og instrumenter alle vegne,
hvor der kan færdes mennesker uden at
der skal ændres på bygningerne.
Flextek Automation i Hedensted har,
som en førende virksomhed inden for
automatisering, stort fokus på hospitalernes behov for robotløsninger, der
kan automatisere vareflowet og tilbyder
komplette løsninger, der dækker alle de
logistiske udfordringer.
Investeringen kan være tjent ind i løbet af blot 4–6 år, mens levetiden kan
være op til 20 år for robotterne, viser erfaringer fra hospitalsrobotter i udlandet.
Hospitalerne opnår en højere kvalitet og
hygiejne, frigør flere hænder og reduce34
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– Når vi får en henvendelse, screener vi
behovet for at finde løsninger på logistikproblemer, udarbejder forslag til, hvor
meget maskinel der skal bruges og giver
et samlet tilbud, siger afdelingsleder Jakob Andreas Gelstoft Frandsen fra Flextek Automation.
– Vi sørger for alt med vogne og udstyr til robotterne, der leveres af faste
samarbejdspartnere. Det er en totalløsning der inkluderer en behovsanalyse,
risikovurdering og slutter med oplæring
af personalet, så de let kan betjene systemet.
Flextek leverer robotter og udstyr i en
pakkeløsning, men også serviceteknikere og konsulenter, der spiller en central rolle i projekterne. Efter afleveringen
tilbyder Flextek at servicere robotter som
led i det lovpligtige, årlige eftersyn og at
optimere projekterne løbende.
Personale og patienter kan færdes helt
sikkert mellem robotterne. Den avancerede teknik sørger for, at robotten standser op før den møder en forhindring og
den støder ikke ind i væggene som det
ellers ofte er tilfældet, når senge og rulleborde køres rundt manuelt.
Robotterne får indlæst digitale kort
over hospitalets indretning, så den enkelte robot præcist ved, hvor den kan
køre. Den kan også tage elevatoren og
korrespondere med døre. Personalet
uddannes af Flextek i at udnytte teknologien og har udviklet en nem brugerinterface.

Automatiseret fra A til Z
Flextek bruger robotter fra Mobile Industrial Robots (MiR) og topmoduler fra
den fynske fabrik ROEQ, som begge er
tætte samarbejdspartnere. Når robotterne kombineres med topmodulerne,
kan manuel læsning og losning på modtage-stationerne helt undgås.
Selskabet, der blev grundlagt i
1940erne, er en af de absolut førende
specialister i automation. Det har udviklet mange ekstra features som skabe og
transportbúre m.m. som kan indbygges
i en komplet, velfungerende pakkeløsning.
Flextek, som en af de første med robotløsninger, har leveret utallige automationsprojekter til industrien og kan derfor
tilbyde sundhedssektoren en stor knowhow der sikrer, at hospitalerne opnår det
fulde udbytte af den nye teknologi.
Robotter og automatisering gør den
interne transport fleksibel, forbedrer arbejdsmiljøet for personalet, der sparer
mange skridt. Den sikrer mod mangelsituationer og minimerer behovet for lagerplads på de enkelte afdelinger.

Stor begejstring for løsningerne
Flextek har været med til at automatisere
vareflowet på Odense Universitetshospital i et tæt samarbejde, og det samme er
sket på supersygehuset Sjællands Universitetshospital, hvor medarbejderne
har taget imod teknologien med åbne
arme:
– Jeg er virkelig overrasket over, hvor
hurtigt både personale og patienter har
vænnet sig til Optimus. De omtaler ro-

RO B OTAUTO M AT I O N

botten som en kollega, og ”han” er på få
uger blevet ”en del af inventaret”. Det
er sigende for den måde vi mennesker
lynhurtigt tager ny teknologi til os som
en naturlig del af hverdagen. Med MiRs
teknologi frigør vi serviceassistenter fra
logistikopgaver til ”varmere opgaver”
som patientpleje. Vi har allerede høstet
forbavsende store gevinster ved at introducere denne førerløse teknologi, siger
Johnny Petersen, driftschef for Sjællands
Universitetshospital.
Flextek har med sine brede løsninger
gjort automatiseringen enkel for kunderne. En af de helt store fordele er, at
hospitalerne kun behøver at henvende
sig til virksomheden i Hedensted for at få
løst alle udfordringer i den interne transport i et samlet projekt.

FSTAs kommende årskonference på
Hotel Nyborg Strand og give alle deltagerne et indblik i den fagre nye verden.
Afdelingschef Jakob Andreas Gelstoft
Frandsen ser et stort potentiale i sektoren:
– Jeg tror langt de fleste hospitaler
med fordel kunne implementere autonome robotter. Derfor deltager vi i årskonferencen for at synliggøre, at de kan
integreres i både nye, men også i den
eksisterende bygningsmasse.
Robot-projekter er lige relevant i ældre som nyere hospitaler. Mange viser
stor interesse for vores løsninger, og vi
arbejder tæt sammen med sundhedsvæsnet for at udvikle de mest optimale
projekter til dem.
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Flextek vil præsentere sine avancerede
løsninger på en ny udstillingsstand på

SILENT IA S K Æ RM S YS TE M

Har du overvejet

Optimal hygiejne
med praktisk design

konsekvensen af fejl i
dit projektmateriale?

Munters affugtnings- og
luftbehandlingsløsninger
sikrer:

Exigos innovative metode til projekt- og risikostyring, sikrer dig:
•
•
•
•

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

Mange danske sygehuse er tilfredse
med vores metode til projektstyring.

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

Kontakt: Kristian Birch Pedersen
Adm. direktør, Civilingeniør, Master i IT, ph.d.

Let at folde sammen og trække ud

kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 / exigo.dk

Mobil eller fast monteret

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

www.silentia.dk

• Optimale og fuldt
kontrollerede fugt- og
temperaturforhold i
teknikrum, laboratorier,
renrum, køle- og fryserum
• Beskyttelse af elektronik
og udstyr mod fugt

Munters A/S

Ryttermarken 2A · 3520 Farum
Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk
info@munters.dk
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D E S IN FEKTIO N

Nyheder om STERIS V-PRO
autoklaver og Medisafe
produkter
Medisafe Distal
Duck Kit

Scantago A/S og A/S Electro-Service
sælger og servicere autoklaver, vaskeog desinfektionsudstyr til sundhedssektoren, laboratorier og forskning og farmaceutisk produktion i Danmark. Vores
serviceorganisation med ca. 18 servicetekniker og specialister er kendetegnet
ved stor fleksibilitet, bredt kompetenceområdet og fokus på at levere god
service til kunderne. Vi stræber efter at
være lagerførende med kritiske reservedele til det udstyr vi sælger og servicerer,
således vi bidrager til hurtig afhjælpning
ved akut behov for reservedele.

STERIS V-PRO lavtemperatur
autoklaver
Scantago A/S er ny distributør af STERIS
V-PRO lav temperatur autoklaver og tilbehør i Danmark.
Desuden sælger og servicerer vi Steris
øvrige program af autoklaver og vaskemaskiner til sundhedssektoren.
STERIS V-Pro lav temperatur autoklaver er beregnet til sterilisation af udstyr
som ikke tåler sterilisation i konventionelle autoklaver. STERIS V-Pro virker ved
lavt tryk og temperatur, og hydrogenperoxid (Brintoverilte) i dampform som sterilisationsmedie. Det gør processen specielt egnet til sterilisering af medicinsk
udstyr, der er følsomt over for varme og
fugt, uden at efterlade restprodukter fra
sterilisationsmediet.

Medisafe
3E-Zyme

36
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Officiel distributør af
Medisafe i Danmark
A/S Electro-Service er distributør af
Medisafe produkter i Danmark. Dette
inkluderer salg og distribution af udstyr,
reservedele, service og forbrugsvarer til
det danske marked. Det omfatter alle
Medisafe produkter, bl.a. store ultralydsvaskemaskiner og mindre ultralydskar
som SI SA ‘S’ og SI PCF ‘S’.
Medisafe’s ultralydsvaskemaskiner og
ultralydskar bruges til rengøring af kannulerede instrumenter, som for eksempel robotinstrumenter og endoskoper
i endoskopi- og operationsafdelinger
samt sterilcentraler. Udstyret er et must
til komplekse instrumenter som kræver
ultralyd, eller en kombination af ultralyd
og termisk desinfektion.
Medisafe ultralydsprodukter har markedets bedste performance. Senest i
2018 har Medisafe lanceret en ny generation af ultralydsudstyr med brugervenlig betjening, dansk sprog på HMI, meget brugervenlig og robust opbygning,
som giver brugerne en særdeles god
økonomi i udstyrets samlede livscyklus
(TCO).

Medisafe rengøringsmidler
Vi forhandler også Medisafe’s program
af effektive rengøringsmidler.
Medisafe’s program af rengøringsmidler til sundhedssektoren omfatter
rengøringsmidler, der er velegnede til
blandt andet blødgøring, forvask, ultralydsrensning, manuel og maskinel rengøring og endoskopbehandling. Enzymatiske detergenter som bl.a. 3E-Zyme
og 3E-Zyme-Plus, er specielt designet til
at nedbryde sekret som blod og vævsrester, der findes på de brugte kirurgiske
instrumenter og apparater, herunder
proteiner, lipider og kulhydrater.

Det første kritiske trin ved
genbehandling af instrumenter
Brugte kirurgiske instrumenter, hvor der
går over 30 minutter imellem anvendelse
og rengøring, kan være meget vanskeligere at rengøre effektivt.
Når de kirurgiske instrumenter holdes
fugtige, medvirker det til at forhindre,
sekretet på udstyret tørrer ind på instrumenterne, og effektiv rengøring uden
tidskrævende ekstra rengøringsprocesser opnås. Iblødsætning med et enzymatisk rengøringsmiddel holder ikke
kun sekretet fugtig, men begynder også
en enzymatisk nedbrydning af sekretet,
hvilket hjælper til at facilitere en effektiv
genbehandlingsprocessen.
Da komplekse og kanullerede instrumenter kan være vanskelige at rengøre,
kan iblødsætning i for eksempel 3Ezyme, eller brug af Medisafe Distal Duck
produktserien hjælpe med at holde instrumenterne fugtige under transport
og opbevaring før rengøring, og dermed
medvirke til at sikre en effektiv genbehandlingsproces.

Medisafe vinder af Queen’s
Award for Enterprise in
Innovation
Medisafe har modtaget Queen’s Award
for Enterprise in Innovation. En anerkendelse for deres Distal Duck Tip Soaker,
et unikt patenteret produkt, der sikre at
brugte kirurgiske instrumentspidser holdes fugtige, indtil de genbehandles.
Besøg www.scantago.com,
for mere information.

PRODUCTIVI
START

Inhalt

LAD OS TALE
OM BEDRE
PRODUKTIVITET!

PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITY
Inhalt

Validering af autoklaver
og vaskemaskiner

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

Inhalt

The optimal solution
driverless
Denfor
optimale
løsning for
transport
systems.
førerløse
transportsystemer

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

Efficiency
at the push
of a button

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

Scout med
with Maxtech
conductive ESD
wheels
Scout
Maxtech

www.valitech.dk

ADVANTAGES
TEKNOLOGI:

TECHNOLOGY

IN USE

PRODUCT FAMILY

I BRUG:

SPECIFICATIONS

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

DE

Konstant elektrisk ledende egenskaber:
ADVANTAGES
De store runde ledende baner fra hjulbanen til kuglelejerne

BACK TO TOP

Scout

sikrer at hjulet
konstant er elektrisk ledende – selv når der er fuld last på.

Valitech ApS
Enghøjvej 2, Ganløse, 3660 Stenløse
Mobil: +45 2782 5858

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

Intelligent materiale flow:
I produktionsmiljøer med AGV (automatic guided vehicles), optimerer 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.

• Reduced accident risk:

Hurtig service:
Slim design to avoid
in narrow passages.
Drejelejet er smurt med langtidsholdbarcollisions
fedt og
monteret med
smørenipler for nem vedligeholdelse. • Automatic alignment:

When lifted up, the castor is automatically
aligned in the direction of travel.

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

Linea e-lock
• Certified conductivity:
Conductive version to protect
users and electrical devices
from electrostatic discharge.
• Permanent washability:
All metal components are
made of stainless steel.

Efficiency
at the pushLogistikproblemer
er vort speciale!
of a button
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BACK TO TOP

Scout

TECHNOLOGY

IN USE

PRODU

• 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.

Linea e-lock

ADVANTAGES

ADVANTAGES

ADVANTAGES

IN USE

PRODUCT FAMILY

DE

IN USE

BACK TO TOP
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Intelligent material flow:
In driverless transport system environments,
the Scout optimises dynamic logistics processes and
the ergonomic requirements associated with moving
the goods containers.
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The result:
Just-in-sequence supply of
components and goods baskets
to assembly lines
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Driverless
transport

Kom og mød os på
User-friendly
locking
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TIDSSYNKRONISERING
● SERVICE og
VEDLIGEHOLDELSE
● INSTALLATION og
MONTERING
●

Automatic
alignment

WHEEL MATERIALS

Elastic rubber

No mo
• Efficient operation:
rods o
Central locking at the touch of a button,
for outstanding productivity.
• Autom
Prepar
• Freely programmable functions:
the Ind
Total locks and directional locks
can be configured according to the focus
of the application.

• More creative freedom and design flexibili

MAXTECH

Polyurethane,
injection-moulded
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Scout

Overall height

205 to 245 mm

Offset

50 to 54 mm

Suitable for
wheel sizes

Ø 160 to 200 mm

TECHNOLOGY
Load capacity
Wheel name

Roxtec Denmark ApS

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

Tel +45 4918 4747
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PRODUCT FAMILY

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

administration@dk.roxtec.com

Also available as a smart version with
less material thickness for reduced capacities.
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• More
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Hotel Nyborg Strand stand nr.
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more heavy switching
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Postboks 115 ● Håndværkervangen 4 ● 3550 Slangerup
Tlf.: 47 38 03 03 ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk
www.eltime.dk
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VA L IDERING

Stort behov for at få
valideret sterilisation og
vask på hospitaler
Valitech ApS i Ganløse er en uafhængig konsulentvirksomhed med speciale i validering af desinfektion- og
steriliseringsprocesser. Indehaver Niels Kristoffersen mener, at hospitalerne sparer for meget på den vitale
kontrol af rengøringen set i lyset af de mange patienter der får infektioner på hospitalerne.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

– Man skal have et godt helbred for at
komme på hospitalet ifølge et gammelt
mundheld, hvor man som patient kan
blive udsat for mange risici for at pådrage
sig en alvorlig infektion under indlæggelsen, siger Niels Kristoffersen, som vurderer der er stort behov for validering på
sygehusene.
– Processer som vask og sterilisation
er meget komplekse. De regionale sterilcentraler har også meget fokus på det og
personalet har indset nødvendigheden
af kontrollen, men det kniber lidt med
erkendelsen længere oppe i systemet,
siger han.
– Der tegner sig et broget billede af
hospitalernes indsats, hvilket nok skyldes, at mange standarder blot er retningslinjer. Der står ikke, at man ”skal”
validere, men at man ”kan” og ”bør”, så
oftest taber personalet kampen om pengene til validering eller også gøres der
kun halvhjertet.
Jeg oplever, at sygehusene er økonomisk pressede. Dem, der ved noget om
kvalitet, kan sagtes se vigtigheden af og
behovet for validering, men højere oppe
i systemet sidder de økonomisk ansvarlige tungt på bevillingerne og har måske
ikke samme forståelse for hygiejne som
personalet.
Ifølge standarderne skal sygehusene
have styr på deres sterile processer ved
validering, men har det ikke altid. Det er
lidt mærkeligt at tænke på, hvor strenge
krav den farmaceutiske industri er under38
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lagt, for at følge GMP, mens hospitalerne
kan nøjes med mere lempelige krav.
Vi satser derfor på at assistere hospitalerne med validering af vaskemaskiner
og autoklaver.

Validering efter standardprotokol
Valideringen udføres efter Valitechs
standardprotokol der er udfærdiget efter gældende standarder DS/EN ISO
15883/17665 eller efter kundens forskrifter. Virksomheden kan desuden assistere med validering af kølerum, køleskabe og udfører også damptest iht. DS/
EN 285.
Valitech blev startet af Niels Kristoffersen i 2007 og han har siden valideret
udstyr på danske sygehuse som ene del
af virksomhedens aktiviteter.
Ved siden af dette har han arbejdet
som konsulent i den farmaceutiske industri med cGMP og validering.
Niels Kristoffersen er oprindelig uddannet maskinarbejder og læste videre
til maskiningeniør. Han har 25 års erfaring med GMP og arbejdet i farmaceutiske industri på blandt andet Novo Nordisk og været ansat i diverse afdelinger
med autoklaver, vaskemaskiner, frysetørrere m.m.
Han kom fra en stilling som projektleder hos Getinge og var ansvarlig for
deres validering af udstyr på sygehusene
inden han sprang ud som selvstændig.

Usikkerhed om selve
valideringen
Valitech udfører specifikt validering af
desinfektions- og steriliseringsprocesser

og Niels Kristoffersen uddyber her standardkonceptet:
– Når jeg tidligere kom ud på hospitalerne, sagde de derude, at de fik valideret deres udstyr, men ingen vidste
rigtigt, hvad det helt præcist dækkede
over. Jeg fik drøftet dette med nogle af
nøglepersonerne inden for hygiejne og
på den baggrund kunne jeg udvikle et
standardkoncept.
Det betød, at når vi havde valideret
desinfektions- og steriliseringsprocesser,
så kunne vi stå 100 pct. inde for disse.
Sterilcentraler og afdelinger på sygehusene skal være sikre på at deres processer er i orden og at dette er veldokumenteret.
Niels Kristoffersen henviser til den
første kvalitetshåndbog (DDKM) der
udkom i 2004. Deri stod man skulle validere dampautoklaver, men han syntes
håndbogen blev en skuffelse:
– Jeg håbede kvalitetshåndbogen blev
en slags ”grønspættebog”, hvor de ansatte på afdelingerne og sterilcentralerne
kunne slå op og læse omfang, indhold og
acceptkriterier for valideringen, men det
var ikke tilfældet. Man har måske forspildt en oplagt mulighed for at standardisere disse valideringsaktiviteter. I version 2 var krav om validering taget helt
ud, så det gjorde det ikke bedre.
Indenfor det sidste år er der udarbejdet en ny national, vejledende retningslinje for validering af dampautoklaver.
Dette er en operationel valideringsprotokol, der nok lige skal afprøves nogle
gange i praksis for at finde ud af, om der
er taget for meget eller lidt med, men det
er helt sikkert et godt startsted for i fremtiden at kunne standardisere validerings-
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aktiviteterne for autoklaver på Danske
sygehuse og hospitaler, siger han.

Solidt erfaringsgrundlag
Valitech har gennem de sidste 11 år
gennemført mere end 1300 testkørsler
i forbindelse med valideringer af desinfektion og steriliserings processer hos
kunderne. Det er processer der dækker,
autoklaver, vaskemaskiner, kassevaskemaskiner, kabinetsvaskere, kølerum og
klimakamre.
– Mange kan godt køre ud og måle
på udstyr, men man skal også kunne
sikre sig relevante data, være i stand til
at gennemskue hele processen og kunne
vurdere, om de registrerede data der
kommer ud af det er gode eller dårlige,
uddyber Niels Kristoffersen.
Nogle af dem der validerer, genererer
en masse data uden at kunne konkludere, om det er godt eller skidt. En grundig og ordentlig rapport er derfor alfa og
omega, når man har valideret.
Når jeg siger, at en autoklave opererer indenfor sine specifikationsgrænser,
burde man kunne stole mere på det frem
for at det er producenten der hævder
dette. Mange i de tekniske afdelinger på
hospitalerne har nok ligeledes svært ved
at gennemskue dataene, men dem kan
jeg som specialist konkludere på.

Store forskelle hospitalerne
imellem
– Jeg har en fornemmelse af at der er en
stor forskel hospitalerne imellem. Det er
først for nylig, at man har lavet en standardprotokol for validering af autoklaver.
Jeg har siddet med i arbejdsgruppen i

FSTA i høringsrunde ved udarbejdelsen
af standardprotokollen for dampautoklaver.
– Jeg vurderer som sagt, at behovet for at få valideret er større end det
umiddelbart ser ud til, så vi vil satse på
at komme ud på langt flere sterilcentraler
og sygehuse. Vi har for at nævne et eksempel Rigshospitalet som kunde, hvor
vi har valideret deres autoklaver og vaskemaskiner i en årrække.
Nogle regioner har selv folk der validerer og producenter af udstyr validerer
også.
En af vores styrker er, at vi er 100 pct.
uvildige i forhold til leverandører af udstyret og er ikke direkte ansat hos kunden. Herved kan en sammenblanding af
interesser undgås og integriteten af den
udførte validering opretholdes, siger
han.
Valitech er et mindre firma der besidder store kompetencer indenfor validering af autoklaver og vaskemaskiner og
har mere end 25 års praktisk erfaring
med blandt andet validering i den farmaceutiske industri.
Jeg underviser desuden sterilpersonalet der betjener autoklaver og vaskemaskiner som en del af mine ydelser.
Det sker også i tilfælde, hvor vi ikke har
været ude på det konkrete hospital og
validere deres udstyr og vores undervisning plejer at blive rigtigt godt og positivt
modtaget.

Pakkefejl forringer rengøringen
Niels Kristoffersen har oplevet fejl, når
der er målt på kontrolprocesser. En vaskemaskine og autoklave kører automatiske processer, hvilket kræver, at perso-

nalet pakker udstyret helt korrekt, men
han har været udsat for, at præcis det kan
volde problemer.
– For at valider skal man have procesforståelse. Med vores erfaring kan
vi se, hvad det er let og svært at sterilisere eller vaske. Som operatør skal man
for eksempel være opmærksom på, om
dampen når alle overflader og hulheder,
siger han.
Han påpeger dog at de enkelte afdelinger meget professionelle i deres tilgang til hygiejne og til at sikre, at instrumenterne behandles, så patienternes
smitterisiko er så lille som det er muligt.
Man prøver virkelig at optimere det man
har og kan, men de kan selvfølgelig ikke
validere som vi er i stand til det. Vi har
lang erfaring og måleudstyr der koster
en formue.

Validering reducerer
smitterisikoen
– Der er stort behov for validering på sygehusene, så mit råd er, at de får valideret
deres desinfektions- og steriliseringsprocesser. Ifølge Rådet for Bedre Hygiejne
er dårlig hygiejne årsag til 3000 dødsfald
årligt, over 1 million sygedage og det koster samfundet et milliardbeløb.
De nye regionale sterilcentraler har
også meget fokus på validering, så vi er
på vej i rigtige retning. Det eneste problem er bare, hvis validering baseres på
vejledninger og ikke noget man skal. Jeg
synes det burde være at lovkrav at validere vaske- og steriliserings-processer,
hvis udstyret anvendes til rengøring og
sterilisering af instrumenter til invasive
indgreb på patienter.
Det er jo også dig og mig…
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Køb bedre ventiler og spar store
summer på indreguleringen
Hospitalsindkøberne står ofte overfor at skulle regne på omkostningerne ved at indregulere store
installationer med traditionelle ventiler. Merprisen på trykuafhængige ventiler kan derfor hurtigt være tjent
ind ved en lettere indregulering og billigere drift, fastslår Belimo A/S, der leverer ventiler og motorer til
hele Danmark.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

Traditionelle ventiler kan give en kontant
besparelse når de bliver købt, men de
kan hurtigt udvikle sig til en dyrere fornøjelse, når de skal indreguleres i store
hospitalsinstallationer, advarer direktør
Ole Fornill fra Belimo A/S i Skanderborg.
Indkøbere vælger ofte traditionelle
ventiler, men de kræver en stor indsats
ved indregulering af rum og zoner. Det
kan tage meget lang tid, da alle ventiler
skal indreguleres individuelt, og de forudsætter, at fortrykket er jævnt og stabilt.
Det er det typisk ikke i virkeligheden.
Ventilerne er trykafhængige og den
laveste fællesnævner, da man ikke har
styr på flowet og om andre zoner stjæler af flowet. Denne traditionelle løsning
vælges, fordi den er billigst i indkøb, men
man får ofte en stor omkostning til indregulering bagefter.
Man kan gøre livet langt lettere for
sygehusprojekterne ved at vælge vores
trykuafhængige ventiler, der også giver
mere fleksible systemer, hvis man bygger om eller ændrer. Det kan godt være,

Belimos energiventil har sensorer integreret
og tilpasser vandmængden efter behov.
Samtidig logges alle væsentlige energidata.
Findes fra DN15 til DN150.
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at man kan spare noget her og nu, men
på driften koster det, hvis man ikke er
benhård til indregulering.
Det giver overskuelighed i driften at
vælge de smarte løsninger, man sparer
meget energi til pumperne.
På de store byggeprojekter slipper
man for at have folk rendende og indregulere i lang tid. Der er generelt alt for
lidt fokus på udgiften til indregulering
bagefter, konkluder Ole Fornill.

Fra old school til cloudstyret
Belimos ventilsortiment består af tre trin.
Trin 1 er den gamle, traditionelle løsning, som Belimo startede med. Det er
traditionelle, kompakte og trykafhængige reguleringsventiler, som man har
lavet dem i mange år.
Trin 2 er tryk-uafhængige ventiler til zonerne, med membraner, der kan sørger
for at flowet holdes konstant. Med den
er hospitalerne sikre, hvis fortrykket ligger indenfor visse grænser og de skal
kun se på, hvilket flow der er behov for.
Så længe trykket er 16-350 kPa ved man,
at ventilen leverer det ønskede flow. Den
er nemmere at tage i drift, da man kun
skal sætte det ønskede flow på ventilen
og ved, hvor man er, hvis trykket ligger
inden for grænserne. Det sparer installations- og indkøringsudgifter.
Trin 3 er ventiler der måler flow med
ultralyd i røret og giver live feedback til
styringen på sygehuset. Det er en elektronisk flow- eller energiventil, hvor man
indstiller flowet og måler det live hvert
sekund og via bus/analogt signal giver
feedback til overvågningen. Den holder
flowet og er mest beregnet til rum, etager eller hele bygninger som underfordelere til fjernvarme, vandkøl m.m.

Energiventilen har differentieret temperaturmåling og kan registrere flowet der
bliver sendt ud i bygningen og regulerer
både tryk og fremløbstemperatur. Det
sikrer, at ventilen trods variationer i tryk
og temperatur altid leverer samme effekt
ud i kredsen.

Belimos unikke løsning
– Den løsning ønsker mange driftsledere med udfordringer på hospitalerne,
da de er sikre på, at der ikke stjæles
flow unødvendigt og usynligt. Man kan
flow- og effektbegrænse, så et centralt
anlæg leverer en bestemt effekt og hver
sektion får det, den behøver, så maskinmestrene kan få styr på de store installationer.
Der bliver stadig købt helt almindelige zoneventiler. I zonerne bruges trin
2, men den dyreste energiventil vil være
en bedre løsning, da den viser, hvornår
det ikke giver mening at pumpe mere
vand ud i kredsen, så man ikke skruer op
for pumpen uden at få ekstra effekt. De
mest avancerede ventiler bliver brugt på
bygningsniveau, større zoner som sektioner eller etager.
Belimo energiventilerne er, ifølge Ole
Fornill, speciel og enerådende ved at
kunne tilbyde en samlet, intelligent løsning, så hospitalerne kan få det hele i en
samlet pakke.

Kæmpe besparelse
Der kan hentes store besparelser:
– I Tyskland og andre lande har erfaringer vist, at merprisen kan være tjent
ind på få måneder på hospitaler. Vi har
set projekter, hvor man har sparet 50
pct. af pumpeenergien. Sygehuse der
havde problemer med at få varme ud
installerede flere, større pumper, men
med energiventilerne opdagede de, at
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Nu skal der ske noget
Belimo har leveret ventiler til Nyt Aalborg Universitetshospital, hvor de fleste zoner er gjort trykuafhængige for at sikre,
at zonerne får det ønskede flow uanset variationer i forbruget. En god løsning, mener Ole Fornill.
Belimo leverer også en 6-vejs ventil til fancoils og bafler,
beregnet for varme og køling i én enhed, som samler mindst
3 ventiler i én enkelt og sikrer at enten koldt eller varmt vand
når frem. Den fås også som trykafhængig, mekanisk flowbegrænset eller trin 3 elektronisk flowreguleret.
Vi har anbefalet energiventiler længe og nu er der begyndt ske noget. En udfordring er, at VVS’eren ofte kommer
med ventilen, elinstallatøren med motoren og automatikfirmaet med styringen, så man skulle blive enige om, hvem der
tager sig af hvad.
Alle faggrupper er interesseret i de avancerede produkter.
Vi har haft let ved at komme ind med de elektroniske flowventiler hos maskinmestrene på sygehusene, der har indset,
at de kan løse mange udfordringer og opgaver med dem,
specielt ved renovering, hvis de har problemer med energifordeling.

More IQ for
medicine!
Information and communication
technology in hall 13
www.medica.de/inftech2

Bredere udvikling i fremtiden
Belimo er verdens største spjældmotorproducent og leverer
til alle almindelige og VAV-spjæld herhjemme. Indenfor luftventiler er ambitionen også at blive nummer ét.
– Vi har i 30 år været specialister på VAV med målekors,
der er en pendant til de elektroniske flowventiler. Når det er
indreguleret, opretholdes trykket i kanalen og man er sikker
på at få den luftmænge man ønsker og kan få livefeedback
på luftmængden.
Belimo i Skanderborg er franchisetager under det globale
Belimo, der fremstiller 25.000 ventilmotorer om dagen og
opererer i over 80 lande med hovedproduktion i Schweiz.
Belimo i Danmark blev startet i 1984 af Ole Fornills far, selv
købte han sig ind i virksomheden omkring årtusindskiftet.
Ambitionerne er også store på sensormarkedet, og Belimo
har kanaler og rør på vej bestykket med rumsensorer. Målet
er at gøre montagen i store projekter nemmere, så det hele
er let at klipse og skrue på i Belimos kvalitet.
Det er sensorer til temperatur, fugt, tryk, flow, volatiles, og
evt. også opkoblet til bus. Vi har helt generelt ambitioner om
at gøre tingene anderledes let, siger Ole Fornill.

For yderligere information:
Intermess ApS
Rådhusvej 2 _ DK-2920 Charlottenlund
Tlf.: 45 50 56 55 _ Fax: 45 50 50 27
messe@intermess.dk _ www.intermess.dk
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andet stjal flow og energi, så de behøvede slet ikke større
pumper.
Over et bestemt flow på veksleren, kommer der ikke mere
varme eller køling ud, men pumpen bruger mere energi. Vores bedste energiventiler viser det optimale driftspunkt. De
koster mere og bør kun sættes ind, hvor det giver mening,
men så er besparelsen også stor.
– Jeg ved ikke hvor meget man kigger på det i sygehusprojekterne. De billige indkøb og den dyre drift afspejler, at
der betales fra to adskilte pengekasser. Vi prøver at forklare
rådgiverne sammenhængen og de fleste kender godt til udfordringen.
Nu er der ved at komme andre udbydere på banen, så
man godt må specificere de bedste løsninger med de effektive energiventiler i udbuddene, pointerer han, hvilket ikke
hidtil har været lovligt, da Belimo har været eneleverandør.

VA NDB EHAN DLING

Sikker vandforsyning
til sterilcentralen på
Regionshospitalet Viborg
SILHORKO har leveret et vandbehandlingsanlæg til demineraliseret vand til den nye sterilcentral i
Viborg. Vandkvaliteten, efter double-pass omvendt osmoseanlægget, er purified water og anvendes som
skyllevand i opvaske-dekontaminatorer og spædevand til autoklaver.

Formålet, med genbehandling af medicinsk udstyr, er at minimere infektioner
erhvervede på sygehuse. Ifølge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut,
kan en dårlig vandkvalitet påvirke såvel
rengøringseffekt som instrumentmateriale. Det kan have direkte konsekvenser
for patienten. Enten på grund af levende
mikroorganismer i skyllevand, der anvendes til udstyr, som ikke steriliseres,
eller på grund af endotoksin på steriliseret udstyr, der stammer fra gramnegative
bakterier i vandforsyningen til dampautoklaven.

Den rigtige vandkvalitet
Sterilcentralen har en afgørende og central rolle for driften på Regionshospitalet

Viborg. Derfor er sikring af den rigtige
vandkvalitet med til at opretholde en stabil drift, som er til gavn for både patienter
og ansatte.
I en genbehandlingsenhed bruges
vand til mange formål; opløsning af diverse sæber og detergenter, opløsning
og afvaskning af snavs, gennemspuling
af instrumenter, som varmeleder under desinfektion i den automatiserede
genbehandling og som medium for
dampsterilisation.
I Danmark er der ikke tradition for at
bruge demineraliseret vand i alle processerne. Der anvendes typisk blødgjort
vand i faserne før den termiske desinfektion, og purified water anvendes i instrumentvaskernes slutskyl. I Viborg anvendes samme model.

Vandbehandlingsanlæg for
demineraliseret vand
Den komplette opgave til sterilcentralen
på Regionshospitalet Viborg omfatter
etablering af vandbehandlingsanlæg til
demineraliseret vand, distributionsanlæg samt tilhørende distributionssystem.
Opgaven har været i udbud og blev vundet af teknikentreprenør Henning Mortensen a/s. SILHORKO har som underleverandør løst følgende opgaver:
•	Levering og montering af produktionsanlæg
•	Levering af komponenter til distribu
tionsanlæg
•	Levering af styre- og forsyningstavle
•	Validering og kvalificering
•	Opstart og indregulering
•	Projektering
•	Uddannelse af teknisk personale
Projektleder og maskinmester Thorkild
Vestergaard på Regionshospitalet Viborg udtaler; ”Vi er meget tilfredse. Projektet er forløbet efter planen. Sterilcentralen kører som den skal, og vi har den
ønskede vandkvalitet til rådighed”.

Produktionsanlæg
Produktionsanlægget for demineraliseret vand består af to enheder, så der er
redundans ved driftsstop af det ene anlæg. Der er leveret to membrananlæg af
typen double-pass omvendt osmoseanlæg, som i praksis er to omvendt osmoseanlæg koblet i serie og sammenbygget
på fælles ramme med rørføring, pumper,
instrumentering mv. Hver enhed har en
kapacitet på 1.000 l/t.
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VA ND B E HA N D L I N G

Anlæggene er bygget ud fra standardanlæg af typen DPRO B1 3/3, dog er
anlæggene tilpasset til at kunne levere
den ønskede vandkvalitet. Permeatrørsystemet inklusiv ledningsevnemåler,
ventiler og prøvehaner er således udført
i hygiejnisk design efter farmaceutiske
standarder.
Vandkvaliteten efter anlæggene ligger på ca. 1,4 μS/cm, godt under kravet
på 4,3 μS/cm. Der er også godt styr på
bakterierne, da vandet bliver behandlet
af membraner ad to omgange, som hver
især udgør en hygiejnisk barriere.
Korrekt forbehandling af tilgangsvandet er en absolut betingelse for vedvarende, problemfri drift. Et blødgøringsanlæg fjerner kalken, som ellers ville
tilstoppe membranerne. Blødgøringsanlægget leverer desuden blødgjort vand
til en lang række mindre vaskeanlæg
rundt om på sygehuset.
Anlægget leverer som minimum den

ønskede vandkvalitet svarende til purified water i henhold til Den Europæiske
Farmakopé:
•	Nitrat ≤ 0,2 ppm
•	Tungmetaller ≤ 0,1 ppm
•	Total kim ≤ 100 cfu/ml
•	Ledningsevne ≤ 4,3 μS/cm (ved 20 °C)
•	TOC ≤ 500 ppb
Vandkvaliteten opfylder desuden kravet
til fødevand til autoklaver, da vandet ligeledes benyttes til at sikre en høj dampkvalitet til formålet.

Distributionsanlæg
Det demineraliserede vand opsamles i
en farmaceutisk buffertank på 2.500 liter.
SILHORKO har på egen fabrik fremstillet
den ønskede tank monteret med brusekugle, sprængplade, instrumentering og
åndefilter. Udover tanken er der også
leveret komponenter til distributionsan-

lægget herunder ventiler, instrumentering, varmevekslere og pumper. Når det
enkelte udstyr beder om vand, pumpes
det rundt til de enkelte tappesteder og
retur til tanken. Varmtvands-sanitering af
distributionssystemet kan udføres manuelt såvel som automatisk.

Ren vandbehandling siden 1936
SILHORKO-EUROWATER har mere end
80 års erfaring med udvikling, fremstilling, salg og service af komplette løsninger til behandling af vand til bl.a.
hospitaler,
levnedsmiddelindustrien,
varme- og kraftvarmeværker samt vandværker. Kunderne betjenes primært via
23 salgs- og servicekontorer i egne datterselskaber fordelt på 14 lande. Firmaet
beskæftiger godt 400 medarbejdere.
Læs mere på silhorko.dk

Besøg

En fleksibel
og fremtidssikret
løsning
www.cotedor.dk
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M ÅLETEKNO LOGI

Det nye testo 190 CFR dataloggersystem:

Validering af sterilisations- og
frysetørringsprocesser med en
uovertruffen effektivitet
Med det nye testo 190 CFR dataloggersystem fra måleinstrument specialisten Testo, er det nu muligt, at validere sterilisations- og frysetørringsprocesser mere effektivt end nogensinde. Systemet består af 5 dataloggere til temperatur
og tryk, software, der overholder 21 CFR Part 11 med rapporteringsmuligheder, og som er relevante i forbindelse med
audit, samt 2 kufferter med flere anvendelsesmuligheder. Buhl & Bønsøe A/S tilbyder ligeledes omfattende service –
fra fuld validering til individuel service.
Sterilisation og frysetørring er vigtige
processer indenfor farma- og medicinalindustrien, og har en direkte effekt på
menneskers helbred. Derfor bliver der
ved audit også kontrolleret, om de nødvendige parametre bliver logget regelmæssigt i en prædefineret kontekst og
dokumenteret fejlfrit under produktion.
For at kunne tage dette ansvar alvorligt, skal virksomhederne kvalificere deres sterilisations- og frysetørringsanlæg i
henhold til specifikationer samt validere
processen. Testo har udviklet et system,
som gør det muligt for de ansatte, at udføre disse meget komplekse processer
pålideligt og nemt.

Holdbart, intuitivt og pålideligt –
testo 190 CFR dataloggersystem
Udover at være præcist og nøjagtigt,
imponerer testo 190 dataloggersystem
med sit unikke design: måleteknologien
er indeholdt i et hermetisk lukket hylster af rustfrit stål og batterierne er i et
separat hus lavet af plastik af høj kvalitet.
Dette innovative design sikrer, at batteriet hurtigt og sikkert kan udskiftes uden
brug af værktøj – og de ekstremt robuste og holdbare loggere forbliver 100 %
tætte efter batteriudskiftningen.
Den intuitive software, som overholder 21 CFR Part 11, gør det nemt for
både nybegyndere og eksperter at få
optimal support under måleprocesserne
– fra hurtig konfiguration og aflæsning af
CFR dataloggerne, via omfattende dataanalyse, til let og relevant rapportering i
forbindelse med auditering med bare få
klik med musen. Det er muligt, at aflæse
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op til 254 dataloggere i én valideringsproces. Der er dermed ikke længere behov for at eksportere data til fx Excel for
at kunne analysere aflæsningerne.
De 2 kufferter med mange anvendelsesmuligheder, som kan fås i forskellige
størrelser, er udstyret med en integreret
enhed til programmering og aflæsning.
Der kan konfigureres og aflæses op til 8
dataloggere samtidigt i begge kufferter.
Den store kuffert gør det muligt at opbevare op til flere dataloggere og batterier.
Når aflæsning er færdig, kan loggerne
opbevares og transporteres sikkert og
bekvemt med både aflæsnings- og opbevaringsmekanismen. Næste gang loggerne skal bruges, kan de konfigureres
med det samme, uden at der er behov
for at fjerne dem fra aflæsningsenheden
først. Det sparer tid og optimerer valideringsprocessen.

Den rigtige datalogger til alle
opgaver
Testo 190 serien indeholder også testo
190-P1 CFR trykdatalogger, udover de 4
CFR temperaturdataloggere, testo 190T1, testo 190-T2, testo 190-T3 og testo
190-T4. Alle modeller er lavet i rustfrit
stål og robust Polyetheretherketone
(PEEK). De er meget små (højde med
lille batteri: 40 til 64 mm) og kan uden
problem bruges på steder med sparsom
plads. Deres måleområde går fra -50 til
+140 °C eller 1 mbar til 4 bar abs. Følerne
er stive eller bøjelige og af varierende
længde (stive: 25 mm, 115 mm og bøjelige: 775 mm). Det er muligt at få skræddersyet sine følere på forespørgsel.

Kontakt:
Gitte Andersen
KAM og kalibreringskonsulent
gia@buhl-bonsoe.dk
Telefon 53 72 91 41

O M B UHL & B Ø N SØE
Buhl & Bønsøe A/S er specialiseret
forhandler af måleudstyr inden for
bl.a. temperatur-, fugt-, lufthastigheds-, og miljømåling. Foruden salg,
service og kurser, tilbyder vi, i vores
DANAK-akkrediterede laboratorie,
kalibrering af alle fabrikater måleudstyr inden for fugt, temperatur, tryk,
gasser, luftvolumen, OR-målinger
mm. Desuden tilbyder vi udstyr og
konsulenter til termisk validering og
mapping af køle- og fryserum samt
-skabe.

ENKELT OG INTUITIVT PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ
SKABER OVERBLIK OVER AFDELINGEN
Personalet sparer skridt, ressourcerne udnyttes bedre
– og patientsikkerheden øges
Informationer om patienter og aktiviteter i et enkelt overblik
• Ved vagtskifte sikres hurtig overlevering af alle informationer
• Oplysninger fra personalets smartphones opdateres straks på
planlægningstavlen – i realtid
• Lynhurtig registrering og bestilling af opgaver via NFC

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

www.care-call.dk

Tlf. 87 89 90 00

salg@care-call.dk

F I B ERGIPS

Mange fordele ved
fibergips til vægge
Verdens største producent af fibergips, James Hardie, mener at mange projekterende byggefolk overser
fibergipsens klare fordele som hurtig montage, skruefasthed, lyddæmpning, der gør den til et praktisk og
økonomisk godt alternativ til de traditionelle gipsvægge.

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

60.000 kvm fibergips på
Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
James Hardie har bl.a. leveret 60.000
kvadratmeter fermacell fibergips til den
nyopførte sengebygning på Sydvestjysk
Sygehus i Esbjerg med 158 ensengsstuer. Sygehuset ønskede plader med et
miljørigtigt footprint, og de så desuden
en stor fordel i 20 års brudgaranti.
– Grunden til, at vi fik opgaven, der
til at starte med var projekteret med almindelige kartongipsplader, var dog
primært, at man ønskede skruefasthed
i alle rum fra gulv til loft. Derefter indså
man alle de andre fordele ved fibergipsplader, siger salgschef Hans Kjøller fra
James Hardie*
Især i mange offentlige byggerier skeler man meget til prisen, og man tænker

ikke altid på den lange bane i drift og
vedligehold – på hospitaler kan fx skader efter påkørsler med senge og andet
udstyr give mange ekstra udgifter. Med
20 års brudgaranti med fermacell fibergips er det ikke en post man skal tænke
på. Hos James Hardie mener man, at regionerne med fordel kan forlange mere
holdbare vægge i hospitalsprojekterne.
Slagfaste vægge vil give dem en billigere
drift, der kan reducere udgiften til vedligehold i de regionale budgetter.

Konkrete fordele og besparelser
Der er flere fordele; ved fx kun at bruge
et lag fibergips i stedet for to lag kartongips, spares dyr montage, arbejdsløn, aflæsning og transport. Fermacell henviser
til, at montage af fibergipsvægge målt i
håndværkertimer er 40-46 pct. billigere
end to lag kartongips, ifølge akkorderingsprislisten fra 3F.

Hans Kjøller

Lydisoleringen kan opfyldes med bare
et lag fermacell fibergips, og ydermere
kan det monteres med større afstand
mellem stålreglerne, som pladerne typisk monteres på. Dermed sparer man
25 -30 pct. stålregler og tilsvarende CO2udledning, men især styrken fremhæves.
Fibergips er robust, og man skal være
hårdhændet for at slå hul i pladerne. Fermacell ser praktisk talt aldrig reklamationer og udskiftninger, påpeger Hans Kjøller.
Skruefastheden ser de på hospitalerne som en kæmpe fordel, når der skal
fastgøres vvs, el, skærme og andet vægmonteret udstyr, der kan skrues direkte
i fibergips uden dyre specialplugs eller
støtteplader bagved. En enkelt skrue
uden plug klarer fint 30 kg – og 50 kg
med plug. Det sikrer en hurtigere og billigere montage.

Fibergips ind fra byggestart
Hans Kjøller opfordrer de projekterende
bag hospitalsbyggerierne til at være
opmærksomme på de mange fordele
de kan opnå med fibergips og kontakte
James Hardie tidligt i byggeprocessen
for at få alle besparelserne ved investeringen.
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FIBERGIPS

– Det er en kæmpe fordel, hvis arkitekten og byggefolkene ved, hvad fibergipsen kan. I dag har vi fem sælgere og
tre arkitektkonsulenter, der kører ud til
arkitekter, entreprenører og forhandlere.
I 2010 havde vi kun 3-4 pct. af markedet,
men er siden vokset markant.
Hospitalerne er nok lidt traditionsbundne, men vi vokser eksplosivt og har
taget en stor markedsandel. Fibergipsen skal projekteres ind fra starten, da
mange projekter er store og meget vanskelige at ændre, når kartongips først er
tegnet ind.

Hotelbranchen har regnet den
ud – der er udelukkende fordele
ved at bruge fibergips
Et enkelt lag fibergips kan erstatte to lag
kartongips og forklarer, hvorfor mange
hoteller nu foretrækker fibergips. Montagetiden er hurtigere, pladerne robuste og lyddæmpende, så skillerum kan
gøres tyndere og give mere disponibel
plads. Fibergips kan bære installationer
og udstyr, der skrues direkte i vægbeklædningen uden specialplugs og støtteplader. Fermacell er brugt i en række af

de største, danske hotelbyggerier og har
sikret ejerne flere hotelværelser end der
ville være blevet plads til med traditionel
kartongips.
Blandt andet er der brugt fermacell
fibergips til 1200 værelser til Hotel Cabinn i København og det nye Scandic
Kødbyen. Et af parametrene ved valget
af vægbeklædning var, at fibergipsen
sikrede hotellerne smallere vægge, flere
værelser og hurtigere montage.

*James Hardie industries plc. opkøbte i foråret 2018 Fermacell Gmbh, og det danske del går nu under navnet James Hardie Denmark, filial af James Hardie Europe GmbH. Det danske kontor ligger i Gedved ved Horsens. De tre stærke brands fermacell®, James
Hardie® og Aestuver® fortsætter ufortrødent på det danske marked under James Hardie Denmark.

Logistikproblemer?
Vi tilbyder specialtilpassede løsninger,
samt produktudvikling i samarbejde med alle relevante afdelinger,
så også ergonomi og arbejdsmiljø
bliver tilgodeset. Desuden kan vi også
sammenkoble nye og gamle bure, og
derved køre med alle bure samtidig.
Vi er en ambitiøs virksomhed, som
konstant udvikler vore arbejdsprocesser, specielt i relation til markedets
behov.

www.handy.dk

Handy_Logistikproblemer_1909_180x128,5.indd 1

Tlf. 75 56 70 77 · handy@handy.dk
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V E NTILATIO N

Filterløsninger til nordiske
hospitaler
– Tænk både på patienterne og de sygehusansatte

AF NILS VANEBO

Når hospitaler vælger filterløsninger til
ventilation, bør de ikke vælge den billigste løsning. For det vil ikke være den
billigste i det lange løb. Og de skal ikke
kun fokusere på patienterne, men også
hospitalets personale.
Camfil i de nordiske lande leverer filtreringsløsninger, og sundhedssektoren
er et af de vigtigste markeder, f.eks.
operationsstuer. Administrerende direktør i Camfil Norge A/S Jan-Erik Kleven
forklarer, at løsningen skal opfylde tre
parametre:
• reducere energiforbruget
• forbedre helbredet
• øge produktiviteten
– Sundhedssektoren er optaget af alle
tre faktorer. Jo hurtigere en stue er ren, jo
hurtigere kan du starte en ny operation,
påpeger han.
Camfil leverer flere typer filterløsninger:
• filtre til ekstraktion på isolater
• filterskabe, der sikrer safe-change for
at beskytte personalet på sygehusene
• HEPA-filtere
• posefiltre eller kompaktfiltre på luftindtag

Komfortfiltrering er der mange,
der kan levere
Men når der stilles højere krav, og det
skal fjerne vira, bakterier, radioaktivitet
og gasser, skal leverandøren have god
dokumentation. Og der er Camfil markedsledende på verdensplan, ikke kun i
de nordiske lande.
Kleven bekræfter, at der stadig findes
gamle anlæg på nogle hospitaler i Norden, men tendensen er, at mere udstyr
bliver udskiftet. Så kvaliteten på filtrering
bliver langsomt men sikkert bedre.
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På den anden side er den tekniske
forståelse af systemerne ikke altid komplet, hvilket kan betyde, at den billigste
løsning vælges i troen om, at man får en
tilsvarende kvalitet. Men normalt er der
en sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Safe-change
Kleven opfordrer kraftigt sygehuse til at
have safe-change skabe, så sygehusets
ansatte har en speciel pose, som de kan
trække de beskidte filtre ind i.
Man må ikke bare dekontaminere
rum, hvor der har ligget patienter med
farlig smitte, men man skal også sikre
personalet, der skifter filtre, mod at blive
smittet.
Ved filterskifte i kontaminerede områder har nogle nordiske sygehuse stadig
meget at hente, mener han.
Nybyggede sygehuse har normalt
gode filtreringsløsninger. Kleven nævner
sygehuset Østfold Kalnes i Norge som et
godt eksempel, der investerede i LAFlofter og safe-change.
Mere krævende er det at få eksisterende sygehuse til at opgradere. For ofte
går man jo og venter på en beslutning
om at bygge et nyt sygehus, og så skubbes investeringer. Men ventetiden kan
blive årtier.
– Men selv sådanne sygehuse bruger
flere penge på filtrering end før, så tendensen er positiv, siger Kleven.

I de senere år er der kommet mere
fokus på farlige sygehusbakterier og
sårinfektioner. Kleven fortæller, at sygehusene har købt en robot, der sprøjter
og dekontaminerer værelser (brintperoxid og lignende), men at der er for lidt
opmærksomhed på udblæsningsluften,
filtrene og hvordan de skiftes. Man må
ikke glemme medarbejdernes sikkerhed. Noget der burde være grund til eftertanke for sundhedssektoren.

FAK TA
• Camfil er en svensk familieejet
virksomhed med hovedkontor i
Stockholm
• Førende producent af renlufts
løsninger
• 4.500 ansatte, 29 fabrikker og seks
R&D-centre på verdensplan
• Nettoomsætning globalt har nået
SEK 8,3 mia (2018)
• I Danmark er der 45 ansatte
• Camfil A/S har kontorer og afhentningslagre i Skovlunde, Aarhus samt
produktion af procesfiltre i Ejby på
Fyn

Verdensklasse service
og udstyr til rette tid,
pris og kvalitet
Kom og mød Scantago A/S &
A/S Electro-Service
på stand

COMMISSIONING
– BYG RIGTIGT
FØRSTE GANG
Vil du vide hvordan?
Kontakt Jesper Tanggaard på 9137 7027,
jesper.tanggaard@sweco.dk eller
John Olsen på 9137 7019,
john.olsen@sweco.dk
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Martin F. Schmidt,
Key account manager

Scantago A/S & A/S Electro-Service
Skullebjerg 9, Gevninge, DK-4000 Roskilde

Scantago_Electroservice_87,5x128,5.indd 1

I kan bl.a. møde følgende
fra WK på messen:

• Peter Kingo Larsen
Afdelingschef Vest

Brug vores erfaringer indenfor medicinsk luft- og
vakuumløsninger til hospitaler, som altid overholder
DN/EN ISO 7396-1.
Stol på en pålidelig vakuum partner.
Stol på Busch.

• Michael Haslund
Salgs- og tilbudschef
• Thomas Jelling Pedersen
Afdelingschef Vest

Centraliseret vakuum
forsyning – Pålidelig,
Hygiejnisk og Effektiv

Stand

2

• Rasmus Bodin
Serviceleder Vest

19
FSTA 20 er
to
1. – 4.Ok
Besøg o

b

s!

www.wk.dk
Wicotec Kirkebjerg A/S · Roskildevej 338 · 2630 Taastrup
Tel. +45 44 22 00 00 · Kommunikation@wk.dk

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

16/09/2019 11.05

TAGDÆ KNING

Helt vildt, hvad der anlægges
af grønne tage på hospitalerne
Eurotag Danmark A/S er en af de førende specialister i tagpap på store, flade tage og virksomheden sikrer
hospitalerne med grønne taghaver der er hermetisk tætte og langtidsholdbare. Det kræver stor faglig
ekspertise og produkter af høj kvalitet

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN,
CYPRESS KOMMUNIKATION

– Det er helt vildt, hvad vi laver af taghaver.
Det siger salgs- og projektchef Ulrik
Hoffmann fra Eurotag Danmark A/S,
som er en af Danmarks førende specialister i membraner der kan sikre at de
store, grønne tagarealer der anlægges
på blandt andet hospitalerne også forbliver tætte i mange år frem.
Grønne tage kan opsuge op til 80 pct.
af den faldende regn, de isolerer bygningerne, reducerer behovet for køling og
varme, renser luften for støv og partikler, sikrer personale og patienter et healende, naturligt plantemiljø som modvægt til det sterile og er oaser for bier,
insekter og fugle.
Eurotag Danmark A/S er ekspert i
membraner til grønne tage og leverandør af Derbigum tagpapløsninger til lan-
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dets tagdækkere, men inddrages i høj
grad også som rådgivere overfor bygherre, arkitekter m.v. De grønne tage
stiller store krav til fugtsikringen og skal
både kunne modstå nedsivende vand og
aggressive planterødder.
– Vi er eksperter i alt, hvad der skal
bruges tagpap til, både tage med hældning og hospitalernes flade tage og er
eneforhandler med agenturet i Danmark
for Derbigum, fra den belgiske tagpapproducent Imperbel, siger Ulrik Hoffmann.
Derbigum tagpap anvendes i hele verden på byggerier som både Pentagon og
Det Hvide Hus i USA, mens tagpappet i
Danmark sikrer mange store bebyggelser som FN-bygningen, Nationalbanken,
Det Kongelige Teater, Novo Nordisk for
bare at nævne nogle få blandt utallige
projekter.
Blandt dem der bruger Eurotags ekspertise og Derbigum er de nye hospitalsprojekter. Derbigum er meget efter-

spurgt til tagdækning for at sikre, at de
flere tusinde kvadratmeter grønne taghaver på hospitalerne ikke skaber problemer.
– Der hvor der virkelig skal stilles høje
krav, bliver vi ofte spurgt til råds, fastslår
Ulrik Hoffmann.

Store grønne taghaver
Eurotag Danmark har også været involveret i mere eksotiske projekter, hvor der
er rådgivet og leveret membraner til det
spektakulære skibakkeprojekt på Amager Ressource Center, tidligere Amagerforbrændingen, hvor der også er anlagt
grøn beplantning.
Virksomheden har været med i det imponerende byggeri BaseCamp i Sorgenfri med grønne tage ovenpå en beboelse
med 639 boliger til studerende og seniorer, der slanger sig i landskabet med en
700 meter lang og 8.100 kvm. stor gå- og
løberute anlagt oppe på taget.
Men det er ikke mindst hospitalerne
der i stigende grad trækker på Eurotag
til deres store projekter, forklarer Ulrik
Hoffmann:
– Vi skal som vores næste opgave
sikre alle taghaverne på Hvidovre Hospital med et samlet areal på 6.000 kvm. og
et tilsvarende på DNV-Gødstrup, siger
Ulrik Hoffmann.
Eurotag har et projekt på OUH Svendborg Sygehus og har leveret til Sjællands
Universitetshospital i Køge, til Næstved
Sygehus og er i dialog med Nyt Køge Sygehus og håber også at skulle levere til
Nordsjællands Hospital i Hillerød.
– Vores knowhow ligger ikke mindst
i membranarbejdet. Typisk er det en anlægsgartner der tager over, men inden
man fylder jord på, udfører vi en omfattende og grundig kvalitetskontrol af
tagdækkernes arbejde også selv om der
ikke skal jord og planter ovenpå.

TAG DÆK N I N G

Det er ud fra dette, der stilles en garanti, siger Ulrik Hoffmann.

Tagpap sparer energi og
genbruges
I projekter med større og kraftigere
vækster, anbefaler Eurotag tagpap med
rodhæmmer, men kan levere mange former for tagpap herunder også cradle-tocradle certificeret tagpap.
Derbigum er en UV-resistent tagpap
uden styrener og SP4 uden skiffersten
på overfladen, giver lavere driftsudgifter.
Derbibrite er hvid tagpap der reflekterer 81 pct. af solens varme & UV stråler,
så energiforbruget til køling nedsættes
markant og er ideelt til at opsamle regnvand.
Tagpap kan være dækket af mineralet
Olivin, som opsuger CO2 fra luften og
omdanner det til mineraler når det regner. Der er udviklet vegetabilske membraner med fibervæv som er verdens
første vegetabilske cradle-to-cradle tagløsning til flade tage.

Derbigum SP tagpap som er dobbeltarmeret med glasvæv og polyestervæv,
er en brandsikker plastomer-bitumen
tagmembran der er velegnet til grønne
tage på hårdt og stabilt underlag. Drift og
vedligehold er imidlertid alfa og omega
for tagpaptage:

Lang levetid og høj
varmeresistens
– Vi har en dokumenteret levetid fra to
institutter, BBA i England og ETA Danmark, på mindst 40 år for de flade tage.
Vores tagpap er UV-resistent og nedbydes ikke af solen. Det har et smeltepunkt
så højt som 150 grader.
Fabrikken har ISO14001 & EMAS certificeringer og genanvender ca. 4.000
tons årligt på fabrikken, svarende til 1
mio. kvm tag årligt. Der indsamles spild
fra byggepladser i Eurotags big bags og
sendes til recirkulation på Derbigums fabrik i Belgien.
Eurotag har hjulpet store landsdækkende virksomheder indenfor detail,

medicinal, distribution og sygehuse med
at tjekke tagene og vurdere, hvornår
de skal renoveres i det løbende vedligehold. Kunderne får en rapport med
billeddokumentation, kommentarer og
løsningsforslag.
– Når vi snakker miljø og bæredygtighed, har vi har styr på ISO14000 og
EMAS-systemerne. Når man får en garanti, tror mange, at man er sikret, men
det skal vedligeholdes efter anvisningerne, og vi advarer imod, at man glemmer at passe tagene og se efter inddækningerne og om afløbene er tilstoppede.
Man kan godt kontrollere tagene selv,
da vi sender en drift og vedligeholdsmanual med, der punkt for punkt anviser,
hvad man skal gøre, men man kan også
tegne servicekontrakt med et af tagdækkerfirmaerne.
– Vi yder 15 års for forsikringsdækkket
garanti, på produkter, udførsel og følgeskader og kommer gerne ud for at hjælpe
med at vise, hvor man skal sætte ind og
rådgive i kraft af vores viden, siger Ulrik
Hoffmann.

LOGI SYSTEMS UDFORDRER TRADITIONEL TÆNKNING MED

INTELLIGENT HOSPITALSLOGISTIK
KONCEPT FRA LANDSSYGEHUSET, FÆRØERNE
URENT LAGER TÅRN

RENT LAGERTÅRN

RENE SENGE UD AF
OPMAGASINERING

OP MOD 20% AF ARBEJDSTIDEN PÅ DANSKE
HOSPITALER BRUGES PÅ INTERN LOGISTIK.
Logi Systems effektiviserer arbejdsgange og logistik.
Det giver langt mere tid til at behandle patienterne
og ingen forstyrrende logistik på gange og afdelinger.
Vi har 30 års erfaring i industriel logistik inden for
hospitalssektoren og kan gøre en forskel som rådgiver
i forbindelse med optimering, ombygning og nybygning af hospitaler.
Vi udarbejder gerne et beslutningsgrundlag, der
synliggør fordelene ved optimal hospitalslogistik.

VASK AF SENGE
URENE SENGE
IND PÅ LAGER

DESINFEKTION AF
MADRASSER

RENT OMRÅDE

LOGIsystems

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

Fleksible kabel- og rørtætninger
– til ethvert projekt med renrum

Hvorfor standardiserer life-science designere, byggefirmaer og operatører deres faciliteter med Roxtec- tætningssystemet til kabler, rør og kanaler? Det må
være fordi det hjælper dem med at sikre
kabelfastholdelse, undgå kontaminering
og forhindre desinficerende gasser i at
undslippe. Derudover dækker tætningerne mange applikationers behov og giver beskyttelse mod brand, vand og skadedyr samt løsninger til strømtilslutning,
jordforbindelser og elektrisk sikkerhed.
Operatører anvender gastætte tætninger fra Roxtec til at styre tryk. De kan opretholde et over- eller under-tryk i deres
laboratorier, renrum og BSL-faciliteter.
De certificerede tætninger bidrager

Besøg

www.cotedor.dk
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derved til personsikkerhed og driftssikkerhed gennem hele livscyklussen for
mange tryk- og kontamineringskontrollerede områder.

Forebyggelse af lækager og
kontaminering
Professionelle designer med Roxtectætninger for at opnå BSL 4 niveau. Det
er en måde at forhindre bakterier og
kemiske dampe i at slippe ud i miljøet.
Designerne ønsker også at forhindre
kontaminering i at slippe ind i renrummene. Roxtec-løsningerne er testet for
at sikre god ydeevne gennem et helt livs
eksponering for desinficerende gasser

TÆ T N I N G E R

som formaldehyd, VHP (brintoverilte) og
klordioxid. Takket være denne kvalitet
hjælper tætningssystemet også med at
reducere valideringsperioder.

Utallige anvendelsesområder
Roxtec-tætningsmoduler
monteres
rundt om kabler eller rør i rammer, der
er fastgjort til konstruktionen, og systemet tætnes med en kompressionsenhed
eller vha. ekspansion. Rammerne fås til
enhver type konstruktion og i forskellige materialer, såsom pulverlakeret eller rustfrit stål med en ren overfladebelægning. Systemet er ideelt til lukning af
gennemføringer i vægge, gulve, kabinet-

ter og lignende, fra kælder til kvist. Roxtec -produkter, der beskytter faciliteter
mod brand, gas, vand, støv og gnavere,
kan både boltes til konstruktionen eller
monteres direkte i kerneborede åbninger.

brusekabiner. Gennemføringer kan også
bruges til sikring af strømtilslutning, jordforbindelse og beskyttelse mod EMI /
EMP og lynnedslag.

Tætning af
bygningskonstruktioner

Roxtec BG™ (”bonding and grounding”)
bruger et kraftigt flettet metalbånd til at
jordforbinde armerede eller skærmede
kabler. Det sikrer installationer mod
kortslutninger og lynnedslag. Roxtec ES
(elektromagnetisk afskærmning) kombinerer en bred, ledende tape med et
RF-skjold til blokering og afledning af
elektromagnetiske forstyrrelser, mens
Roxtec PE (potentialudligning) giver beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser i kabelskærme eller metalrør.

Tætningerne beskytter udsatte områder,
og det er muligt at føre både kabler og
rør gennem samme åbning. Gennemføringerne er unikke til anvendelse under
terræn og i fundamenter, samt til eftermontering omkring eksisterende kabler
og rør. Der findes også løsninger til tætning af kabler gennem tagkonstruktioner.

Skabe, paneler og lignende
Roxtec-tætninger bruges til at sikre tæthed i kabinetter, stinkskabe samt i dekontamineringsområder, luftsluser og

Roxtec EMC-tætningssystemer

Læs mere om Roxtec lifescience
tætningsløsninger her
https://www.roxtec.com/dk/brancher/
infrastruktur/biovidenskab/

Mere end en
brandtætning
Roxtec kabel og rørtætninger eliminerer
risikoen i dine laboratorier, renrum og bio
logisk sikrede faciliteter. Undgå forurening
og desinfektionsmidler i at undslippe og
opnå sikker kabelfastholdelse.
O Opretholdelse af driften
O Beskyttelse mod brand, gas, luft og vand
O Kontrollér tryk og luftstrøm

roxtec.com/dk
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HYGIEJNE

RENGØRING

A&H Medical

Rengøringsmaskiner
og I-Mop

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

AH Medical_57x57.indd 1

KØLETEKNIK

www.aoghmedical.com

I samarbejde med den velrenommerede tyske
maskinproducent MMM leverer A&H Medical
•
•
•
•
•
•
•

Invester i færre sygedage,
bedre arbejdsklima og
bedre rengøring
adiatek@adiatek.dk

www.adiatek.dk
Tlf. 5376 7644
DESINFEKTION &
GENBEHANDLING

30/10/2017
08.36
Adiatek 2019_57x57.indd
1

Vi er leveringsdygtige i
skræddersyede,
miljørigtige
varmepumper og
køleanlæg,
energioptimering
samt opgradeing
af styringsløsninger

INFECTION CONTROL

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

www.steelcospa.com
PRODUKTIVITET
04/06/2019
Steelco_57x57.indd
09.14
1

Din danske
leverandør af
Dr. Weigert/neodisher

Køleteknik
Tlf.: 87 36 31 00

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

23/08/2017 08.53

Effektivisering
via forenkling
– en metode, der virker
uden investering

mikrobiologi & biotech

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

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

LOGISTIK

ARBEJDSMILJØ

AUTOKLAVER
Dorte Egelund_57x57.indd 1
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• Autoklaver
• Bækkenskyllere
• Desinficerende opvaskemaskiner
• Vaskemaskiner for fleksible endoskoper
• Skyllerumsudstyr
• Validering/kvalificering i.h.t.
gældende standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

INTELLIGENT
HOSPITALSLOGISTIK
Optimering af vareflow
på eksisterende og nye hospitaler
Automatisering af servicefunktioner

Getinge Danmark A/S
Industriparken 44 B, 2750 Ballerup
Tlf.: 45 93 27 27, Fax: 45 93 41 20
E-mail: getinge.danmark@getinge.com
www.getinge.com

RØGSUG DER BESKYTTER
PATIENT OG PERSONALE

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

Besøg

Styrk dit netværk
– bliv medlem
af FSTA
www.fsta.dk

JRV Kirurgisk Røgsug Diatermi, Cementering og Anæstesi
Med JRV’s brede produktprogram indenfor
tilbehør til røgsug findes løsninger, der både
beskytter personale, patient og serviceteknikkere

www.cotedor.dk

Tlf.: +45 43 950 950

sales@jrv.dk

Nimbusvej 10, 2670 Greve

www.jrv.dk

VANDBEHANDLING

Ren vandbehandling
til hospitaler

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91
Vil du træffe ansvarlige
valg med hensyn til
hygiejne og miljø?

VENTILATION

SUGESKÆRM FOR SIKKER
MEDICINHÅNDTERING

Vi leverer løsninger med
fokus på dine behov

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende
opvask
- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken
maskiner
- Dokumentation
www.silhorko.dk/hospital
Tlf.: 87 93 83 00

Ring og hør
nærmere
Bøgebjergvej 60, 5672 Broby
Tlf.: +45 62 63 10 91
www.ken.dk
E-mail: ken@ken.dk

PATIENTKALD

INDRETNING

REGISTRERING OG BESTILLING
- HURTIGT OG SIKKERT

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

salg@care-call.dk

sales@jrv.dk

Nimbusvej 10, 2670 Greve

www.jrv.dk

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

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

Personalet holder sin telefon op mod et NFC-tag

Tlf. 87 89 90 00

Tlf.: +45 43 950 950

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

Lynhurtig og næsten automatisk
registrering og bestilling af
opgaver via NFC

www.care-call.dk

Integreret kanylespand i skærmen sikrer effektiv
og sikker bortskaffelse af skalpeller, sprøjter,
kanyler og lignende skarpe genstande

AUTOKLAVER

LÆGEVASK FOR OPTIMAL
HOSPITALSHYGIEJNE

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

JRV Sugeskærm - Processug
til dosering af medicin og formalin

JRV Lægevask Med berøringsfri armatur
Vores vaske er udviklet til OP-afdelinger og
klinikker, med rengøring og brugervenlighed
som afgørende faktorer for det endelige design

Tlf.: +45 43 950 950

sales@jrv.dk

Nimbusvej 10, 2670 Greve

www.jrv.dk

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150
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LOGISTIKKEN ER
HOSPITALETS LIVSNERVE
LOGISTIKKEN ER AFGØRENDE FOR STORT SET ALT, HVAD DER FOREGÅR PÅ ET MODERNE HOSPITAL,
OG VARETAGER ALT FRA UDBRINGNING AF MEDICIN OG UDSTYR TIL KLARGØRING AF OPERATIONSSTUER.
ET SÆRLIGT VIGTIGT OMRÅDE I DET KOMPLEKSE SYSTEM ER SENGELOGISTIKKEN.
På Herlev Hospital er der i dag omkring 700

Da det ikke var rentabelt at renovere den eksis-

Valget faldt på Langebæk, som i første omgang

senge i omløb. Hver dag skal ca. halvdelen

terende sengevask og forbinde den til den nye

fik til opgave at indsamle data og dernæst at

en tur igennem systemet, der kan inddeles i

akutmodtagelse, blev det besluttet at etablere en

udvikle et analyseværktøj, som kunne håndtere

tre overordnede faser: Sengevask; Klargøring,

ny sengevask under den nye akutmodtagelse.

både den enorme mængde af data og de mange

opbevaring og transport af rene senge; samt

Det medførte så en række skærpede krav til den

variabler, der er i systemet.

Håndtering og transport af urene senge.

daglige logistik.
"Vi har fået utroligt meget ud af samarbejdet

Sengevasken er centralt for systemet og er
forbundet med Akutmodtagelsen ved hjælp

"For det første får vi en del mindre lagerplads,

med Langebæk", fortæller Louise Lindelof.

af en bred korridor i kælderen, der anvendes

end vi har i dag. hvilket gjorde det nødvendigt at

"Det primære er selvfølgelig, at har fået valideret,

både til at opbevare de rene senge indtil de

kigge på hele flowet af senge igennem hospi-

at planen for den nye sengevask holder vand,

skal bruges og til at transportere sengene fra

talet med henblik på at effektivisere det. For det

så at sige. Men samtidig har vi fået mulighed for

sengevasken til akutmodtagelsen.

andet blev vi nødt til at evaluere de eksisterende

os at øge effektiviteten ift. hvad den er i dag.

forretningsgange ned i mindste detalje. For det

Vi bliver også mere fleksible i den nye sengevask,

Som Afdelingschef for Service & Logistik,

det tredje var der en enorm usikkerhed forbundet

som udover standardsengene også vil kunne

Louise Lindelof, forklarer, giver denne struktur

med de nye krav. Og for det fjerde blev vi nødt

anvendes til specialsenge, specialmadrasser

rigtig god mening: "85% af alle patienter, der

til at overveje, hvordan alle disse ændringer ville

samt forskellige former for medicinsk udstyr.

bliver indlagt på hospitalet, kommer igennem

påvirke de mange forskellige medarbejder-

Derudover har Langebæk været en stor hjælp

akutmodtagelsen og derfor er det der, langt

grupper på hospitalet.

mht. at skabe støtte til de nødvendige forandringer ude blandt de forskellige medarbejdergrupper.

størstedelen af de rene senge bliver taget i brug.
Udfordringen for os var, at vi som led i udvi-

På grund af opgavens kompleksitet og betydning

Vi er meget fortrøstningsfulde for fremtiden,"

delsen skulle etablere en ny akutmodtagelse et

valgte Herlev Hospital at finde en ekstern rådgiver,

slutter hun.

godt stykke væk fra den nuværende sengevask.

der kunne løse opgaven på en ordentlig måde.
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