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Store mængder spildevand og skrappe 
krav til hygiejnen betyder, at kloaknet-
tet på hospitaler og sygehuse belastes. 
Risikoen for kloaknedbrud er betydelig, 
og det kan i værste tilfælde medføre 
alvorlige skader på bygninger og 
gener for både patienter og ansatte. 
Med vores detaljerede tilstandsvurde-
ring og unikke fornyelsesplan får du 
et samlet økonomisk overblik, så vi i 
fællesskab kan prioritere kloaknettets 
fremtidige vedligeholdelse. 

Renovering uden forstyrrelser
Afslører undersøgelserne, at der er 
problemer, kan kloaknettet effektivt  
og sikkert renoveres med en Aarsleff 

Strømpeforing hvorved rørenes levetid 
forlænges med op til 100 år. Kloakfor-
nyelsen gennemføres uden opgrav-
ning og uden at forstyrre den daglige 
drift, hvorfor denne metode er ideel til 
travle sygehusmiljøer. Det var også 
oplevelsen på Odense Universitetsho-
spital, hvor kloaknettet under køkkenet 
skulle fornys. 

”I vores storkøkken var der lugt og 
driftsproblemer til stor gene for vores 
personale. Aarsleff har både omlagt 
kloakanlæg og renoveret med strøm-
peforing uden at hindre den daglige 
arbejdsgang.” Jørgen Søfeldt, Odense 
Universitets Hospital.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9   3 

A R K I T E K T U R  &  B Y G G E R I  ·  I T  ·  K VA L I T E T  ·  L O G I S T I K  ·  M I L J Ø  &  E N E R G I  ·  P RO G R A M M E R I N G  ·  R Å D G I V N I N G  ·  T E K N I K

F S TA  –  F O RU M  F O R  S Y G E H U S  T E K N I K  O G  A R K I T E K T U R  –  W W W. F S TA . D K

Ansvarshavende redaktør
John Vabø, cand.polit. 
jv@scanpublisher.dk

Redaktionsudvalg/FSTA
Chefredaktør John Vabø
Michael Møller, mm@fsta.dk
Jørgen Lindegaard, jl@fsta.dk
Thorkil Vandborg, tv@fsta.dk

Redaktion/FSD
Henning Pedersen, hpe@post8.tele.dk
Lars Grønager, Lars.groenager@regionh.dk
Preben Hansen, Frederiksberg Sygehus
preben.hansen@frh.region.dk

FSTA’s bestyrelse:
Formand: Kaj Hyldgaard, Teknisk koordinator,  
Nyt Aalborg Universitetshospital, kh@fsta.dk

Næstformand & Kasserer: Mogens Kaas Thrane, 
Chefkonsulent Balslev Rådg. Ing., mt@fsta.dk

Sekretær: Claus Niehburg Bernthsen, Byggetek-
nisk Chef, Slagelse Sygehus, cb@fsta.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Michael Møller, Markedschef Alectia, mm@fsta.dk
Jørgen Lindegaard, Teknisk chef, OUH, jl@fsta.dk
Finn Sørensen, Projektleder - Sundhed,  
Creo Arkitekter, fs@fsta.dk
Thorkil Vandborg, Konsulent, tv@fsta.dk

Suppleanter:
Steffen Carl Jacobsen, Teknisk chef, Aalborg 
Universitetshospital, scj@fsta.dk
Svend Christiansen, Teknisk chef,  
Regionshospitalet Randers, sc@fsta.dk

Redaktionens adresse:
Indlæg og kommentarer kan mailes til
jv@scanpublisher.dk
Synspunkt: Forum for debat – er åben for sund-
hedsfaglige- og politiske emner, og er uafhængig 
af redaktionens holdning.

Annoncer:
Niels Rudolfsen, nr@scanpublisher.dk
Telefon +45 39 48 51 08

Tekst: Journalist Ib Erik Christensen

Abonnement:
Se www.hospitaldrift.dk

Adresseændringer m.v. bedes mailet til  
Hanne Solberg på hs@scanpublisher.dk
Ved henvendelse bedes abonnementsnummer 
oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet).

Udgiver
SCANPUBLISHER A/S 
Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg 
Tlf.: 39 90 80 00. Fax: 39 90 82 80 
www.scanpublisher.dk 
ISSN Nr. 1397-1492

Layout og tryk: 
Scanprint a|s

Citater og uddrag fra artikler i Hospital Drift & 
Arkitektur skal ske med tydelig kildeangivelse. 
Enhver form for gengivelse af artikler, herunder 
illustrationer, forudsætter udgivers skriftlige til-
ladelse.

Indhold 9/2016

noraplan® lona www.nora.com/dk

Anzeige_lona_118x35_SE.indd   1 24.11.16   14:54

Døren åbnes for flere og for samarbejde med SSI
AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN 4

Kritisk alarmering – vigtige sekunder redder liv
AF SUSAN KARMAR, CARE-CALL A/S 6

Undersøgelse af kritiske anlæg i forbindelse med tendenser  
i det nordiske hospitalsmarked og dermed forbundne risici
 10

Loftlifte på operations stuer er en succes i Horsens
AF DORTHE LUNDH 16

Bedre og stærkere vægge med fibergips
AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, CYPRESS KOMMUNIKATION 18

100% sikker kommunikation på Sct. Olavs Hospital i Trondheim
 20

Sådan undgår Aarhus Universitets hospital driftstop og  
store gener under kloakrenovering!
AF HENRIK STEEN HANSEN 22

Waterlogic opkøber konkurrenten Aqua Line og oplever  
stor vækst imod de danske sygehuse
AF KRISTIAN WITTENKAMP 24

Gulvet som lærred – inspireret af maleriet
 30

Frisk luft – eller støv???
 32

Amber – lys i det orange-røde felt
 33



4   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9

FSTA

Døren åbnes for flere og 
for samarbejde med SSI
FSTA lukker op for temaarrangementer af en dags varighed i 2017 til en bredere kreds.
Et nyt samarbejde med Statens Serum Institut vil snart være en realitet, bebuder bestyrelsesformand  
Kaj Hyldgaard

AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

– Vi er inde i en positiv udvikling og 
fremtiden ser lovende ud set fra mit 
synspunkt. Jeg er god tilfreds med si-
tuationen skal jeg ærligt indrømme, siger 
formand Kaj Hyldgaard, teknisk koordi-
nator på Nyt Aalborg Universitetshospi-
tal og formand for Forum for Sygehus 
Teknik og Arkitektur, FSTA.

– Det vi har sat i gang, har sikret for-
eningens drift, men vi skal stadig været 
vågne over for, hvad der foregår i sund-
hedsvæsnet, så vi kan byde ind med nye 
aktiviteter, der bidrager til at holde os op-
dateret med den nyeste viden.

Hvis sundhedsvæsnet skifter kurs, 
skal vi invitere mennesker, der har viden 
om ændringerne, og få delt deres viden 
blandt medlemmerne. Det er det, der 
hele tiden skal være vort omdrejnings-
punkt, siger Kaj Hyldgaard.

Partnerskab med SSI

– Vi er på vej ind i et samarbejde med 
Statens Serum Institut og deres arbejde 
for at skabe infektionsmedicinske ret-
ningslinjer. Det er vidensdeling, hvor vi 
kan videregive vor ekspertise og gøre 
deres produkter skarpere. Vi vil sam-
mensætte en gruppe til formålet.

Samtidig håber vi på at intensivere 
vore temadage, hvor vi tager emner un-
der behandling for alle dem, der vil have 
viden om et emne, men ikke kan eller øn-
sker at deltage i et fagnetværks snævre 
kreds. De skal også have chancen for at 
blive opdateret.

FSTA har foreløbig holdt to enkelte 
temadage af en enkelt dags varighed 
hver.

Vandtåge skal under lup

Et af de områder Kaj Hyldgaard forventer 
meget mere fokus på fremover er instal-
lation af vandtågesprinkling på hospita-
lerne:

– I Danmark er der en del usikkerhed 
og diskussion om fordele og ulemper. 
Spørgsmålet er, hvordan vi får udnyttet 
fordelene og elimineret ulemperne, siger 
han.

Det første store anlæg er installeret 
og flere kommer inden for det næste år. 
Blandt de hospitaler der har taget fat på 
den nye teknologi er Århus Universitets-
hospital, der har fået et vandtågeanlæg 
etableret. Gødstrup har indgået en af-
tale og det peger samme vej her hos os 
i Nordjylland.

Mange projekter ligger i slipstrøm-
men, så vi skal have udfordringerne 
med vandtåge bearbejdet, så de bliver til 
gode muligheder og ikke ender som blo-
keringer, siger Kaj Hyldgaard.

Flere faglige netværk

For det forestående år ønsker jeg, at vi 
får startet flere fagnetværk op. Medlems-
kredsen er inde i en stabil ekspansion og 
jeg har den holdning, at tilslutningen fra 
hospitalerne skal være endnu stærkere 
fremover. Der er flere hospitaler, der ikke 
er medlemmer.

Der kan være mange årsager af or-
ganisatorisk art, fortidens udfordringer 
i forhold til, hvordan netværket har væ-
ret dreven. Vor fortid var som en fag-
forening, vi skal ikke glemme, at det er 
derfor vi har dannet FSTA som en frivillig 
forening uden bindinger til andre orga-
nisationer.

En udfordring, som vi skal tage stilling 
til er sundhedsvæsnets udvikling mod 

færre hospitalsintuitioner. Der bliver i 
fremtiden færre hospitalsintuitioner til at 
drive hospitalerne, men de bliver større 
og større.

Vi skal finde en løsning på, hvordan 
vort fremtidige medlemsskab kan se ud, 
hvis det ender med, at der kun bliver 5 
organisationer til at drive hospitalerne i 
Danmark. I hovedsagen er en enkelt or-
ganisation pr. region til at drive hospita-
ler på vej til at blive en realitet.

Hvis det ender i 5 hospitals medlems-
skaber af FSTA vil det ikke være så at-
traktivt. Vi må finde en struktur som kan 
bære i fremtiden, der følge den struktu-
relle ændringer, siger Kaj Hyldgaard.

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

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

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

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk
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ALARMERING

Kritisk alarmering – vigtige 
sekunder redder liv
Hjertestop. Trafiktraumer. Akutte kejsersnit. Særligt i disse tilfælde er tid en afgørende faktor. Historisk har 
man på danske hospitaler haft analoge metoder og flere led involveret i sikringen af hurtig hjælp. Med et 
moderne system dedikeret til opgaven, øges sandsynligheden for, at man kan redde liv i kritiske situationer.

Kritisk alarmering har traditionelt været 
baseret på forskellige typer af systemer 
med forskellige alarmprocedurer, alt af-
hængig af hvilken type alarm, der skulle 
formidles. Alarmeringen foregår typisk 
på personsøgere, DECT- eller WiFi te-
lefoner samt via personlige opkald. Den 
forskelligartede behandling af kald i va-
rierende akutsituationer gør, at håndte-
ringen bliver både kompleks og tidskræ-
vende.

Den største ulempe er naturligvis at så 
mange menneskelige led er involveret. 
Herudover er man med de traditionelle 
systemer sjældent helt sikker på, om en 
alarm er nået frem til alle. Det er natur-
ligvis ikke optimalt i kritiske situationer, 
hvor sekunder kan være helt afgørende 
for om det lykkes at redde et liv. Blandt 
personalet giver det utryghed, stress og 
påvirker dermed arbejdsmiljøet negativt.

Brugerudviklet system til kritisk, 
klinisk alarmering introduceret i 
Danmark i 2011

Sundhedssektoren har de seneste år set 
flere nye systemer, der kan håndtere alle 
former for kritiske alarmer. Systemerne 
skaber et fuldstændigt og ensartet over-
blik over enhver alarmsituation, uanset 

om der er tale om hjertestop, sectio, dår-
ligt barn, traumekald eller andre typer af 
akutkald.

Det første samlede system til kritisk 
alarmering, BEST Emergency, var i 2011 
en nyskabelse på markedet i forhold til 
patienternes tryghed. Softwaren er op-
bygget således at hele alarmvejen kon-
stant overvåges. Systemet er resultatet af 
et nært samarbejde mellem Hvidovre Ho-
spital, patientkaldsleverandøren CARE-
CALL A/S samt det svenske firma BEST 
Teleprodukter AB. Konkret er det kritiske 
alarmeringssystem udviklet på baggrund 
af de behov, der findes i det danske ho-
spitalsvæsen, og den fortsatte udvikling 
sker med udgangspunkt i ønsker fra bru-
gerne.

Kort sagt gør funktionen i systemet 
det muligt at samle og informere det rig-
tige akutteam, med de ønskede kompe-
tencer, på det rette sted, alt sammen på 
kortest mulig tid. Det er helt afgørende 
faktorer, der øger chancen for at redde 
liv i kritiske situationer.

Kritisk, klinisk alarmering i én 
digital arbejdsgang

BEST Emergency består af både hard-
ware og software, der er designet spe-
cielt til håndtering af de forskellige 
typer af kritiske alarmer, der findes på 
hospitaler. Systemets centrale enhed 
har egne dedikerede alarmknapper, er 
konstant overvåget og forsynet med bat-
teri backup ved en eventuel strømafbry-
delse.

Udviklingen er sket med henblik på 
anvendelse med smartphones, så pleje-
personalet kun har behov for at bære én 
enhed. Flere års erfaring har nemlig vist, 
at smartphones er en stor fordel for med-
arbejderne i dagligdagen, og især når der 
er tale om håndtering af kritiske alarmer. 

Systemet kan naturligvis også anvendes 
med andre typer af bærbare enheder, 
hvis man måtte ønske det. Softwaren er 
uafhængig af teleoperatør og leveran-
dør, og dette giver hospitalet mulighed 
for helt frit at vælge den smartphone, der 
passer bedst ind i deres dagligdag.

Modtagelse af alarmen på en 
smartphone giver mulighed for tovejs-
kommunikation med hver enkelt, også 
i andre tilfælde end akutalarmer. BEST 
Emergency app’en sameksisterer helt 
uden problemer med de andre apps, der 
findes på telefonen, og denne kan derfor 
anvendes som en traditionel telefon, da 
et alarmkald prioriteres og dermed altid 
vil overstyre andre aktiviteter på telefo-
nen.

Enkel alarmering sparer tid og 
skaber overblik

Helt enkelt sker den kritiske alarmering 
ved, at der trykkes på alarmskærmen på 
ikonet for den aktuelle kritiske alarm. 
Derpå bliver der mulighed for at skrive 
en besked i klartekst, og denne sendes 
direkte til alle de involverede roller.

AF SUSAN KARMAR, CARE-CALL A/S

Fortsættes 
side 8



Minikursus
Program og tilmelding for minikursus:

COMMISSIONING eller ”aflevering til drift” – det er aldrig for sent!

25. januar 2017 

Afholdes: 
Midtconsults domicil, Viborgvej 1, 7400 Herning 

Hovedtemaer: 
• Standarder og vejledninger
• Metoder, ”værktøjer” og resultater
• Erfaringsudveksling og spørgsmål

Viborgvej 1 
DK-7400 Herning 
CVR 34074801

Telefon +45 97 22 11 33 
www.midtconsult.dk

Program: 
09.30-10.00  Ankomst, registrering og kaffe 

10.00-10.05  Velkomst og indledning 
  ved Per Overgaard Nielsen, bestyrelsesfor-

mand og partner i Midtconsult.

10.05-10.40  ”Hvilken betydning har bygnings- og forsy-
ningskvalitet på forskningsresultater”!

  Perspektivering ved Bjarne Styrishave, profes-
sor ved Københavns Universitet 

10.40-11.30  Standarder og vejledninger - ”Hvordan læser 
jeg DS3090” 

  Gennemgang ved Gunnar Hrafn Jónsson,  
el-ingeniør Midtconsult

11.30-12.15  Frokost – buffet i Midtconsults kantine

12.15-12.50  Standarder, vejledninger og projekteringsværk-
tøjer - ”Hvordan læser jeg BIPS” herunder 
afsnit omkring D&V, dokumentation, test, ud-
faldskriterier og aflevering. 

  v/ Gunnar Hrafn Jónsson, el-ingeniør Midtcon-
sult

12.50-13.50  Testmetoder i teknikrum ved aflevering til drift 
– Eksempler på hvordan man kan udføre test 
og dokumentere testresultater, der efterviser, 
at anlægs- og commissioningkrav er opfyldt. 
– Energiramme, brand, ventilation, varme, køl, 
sikring, belysning, BMS, m.m. 

  v/ Michael Andreasen, VVS-ingeniør Midtcon-
sult

13.50-14.00 Kaffepause

14.00-14.30  Dokumentationsværktøjer der kan anvendes 
ved COMMISSIONING og ”Aflevering til drift”  
– Hvordan skabes overblik og hvilke værktøjer 
kan vi anvende: ”Byggetilladelse / ”Ibrugtag-
ningstilladelse” – Maskindirektivets krav / 
CE-mærkning” m.m.

  Er kravene opfyldt og eftervist?
  v/ Finn Westergaard, el-ingeniør Midtconsult

14.30-14.50  Erfaringsudveksling og spørgsmål, herunder 
indlæg fra erfaren bygherre.

14.50-15.00  Afrunding og ”tak for i dag”.

Ordstyrer:   Bjørn Barbré Pedersen, seniorrådgiver Midtconsult

Tilmelding til receptionist Birgitte Lassen bl@midtconsult.dk senest 22. december 2016 efter princippet ”Først til Mølle”, hvor 
det maksimale deltagerantal er estimeret til 20. – Ved større interesse vil der efterfølgende blive tilbudt flere kurser.

Kursusafgift:
750 kr. – Inkluderer kursusmateriale med indlæg og relevante skemaer, desuden kaffe og rundstykke ved ankomst, frokost, 
kaffe med kage eftermiddag ligesom der vil være kolde drikkevarer hele dagen.
Der udstedes kursusbevis for deltagelsen.

Venlig hilsen
Midtconsult

MidtConsult_Minikursus_A4.indd   1 28/11/2016   12.47
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ALARMERING

Modtagelse af alarmen hos de en-
kelte kaldte personer sker på deres 
smartphone, hvor alarmkategorien og 
den uddybende besked vises. Beskeden 
kan indeholde information om situatio-
nen, alarmstedets placering (lokale nr., 
afdeling m.v.) samt øvrig tekst som af-
senderen måtte tilføje. Modtageren af 
kaldet skal ganske enkelt trykke på sin 
skærm for at bekræfte, at vedkommende 
er på vej. Når dette er sket, markeres 
modtageren som gul, dvs. ”på vej” på det 
centrale systembillede.

Informationen i klartekst fra den ud-
dybende besked giver den enkelte in-
volverede mulighed for at forberede sig 
på, hvad der møder dem på alarmstedet. 
Det er dermed allerede på vejen muligt 
at tilkalde yderligere hjælp, hvis det vur-
deres, at der er behov for det. Alt dette 
er med til at spare tid, så personalet 
straks kan gå i gang med at redde liv, når 
de når frem.

Overblik over status på 
alarmgruppen

Med realtidsoverblik over alarmstatus og 
-forløb giver løsningen mulighed for altid 

at være et skridt foran ved den kritiske 
alarmering.

I et alarmforløb er der behov for at 
have et samlet overblik over alarmsituati-
onen, hvor man hele tiden kan følge den 
aktuelle situation og kontrollere at alle 
roller er på vej til en given situation. På 
et billede på en computerskærm eller en 
storskærm skabes overblikket. Man kan 
hele tiden følge den aktuelle situation og 
have overblik over, at alle der indgår i be-
redskabet har forbindelse til systemet og 
er kontaktbare. Den centrale ansvarlige 
for selve alarmkaldet får besked om, at 
hver enkelt modtager er nået frem, ved 
en grøn markering for ”ankommet”.

Dokumentation af alarmforløb og 
optimering af processer

Til systemet findes et statistikmodul, der 
kan dokumentere hele alarmforløbet, 
da alle hændelser i systemet overvåges. 
Dermed får man adgang til klinisk ledel-
sesinformation i forhold til reaktionstiden 
ved akutte kald, og på den baggrund kan 
man både kvalitetssikre og optimere pro-
cesserne, der indgår i kaldene af de en-
kelte akutteams.

Mange integrationsmuligheder

Platformen kan integrere til andre alarm-
systemer eksempelvis brandalarmer, 
tekniske alarmer og medicotekniske alar-
mer. Fordelen er, at hospitalet opnår en 
ensartet håndtering af alle alarmtyper. 
Lokaliseringsteknologien implemente-
res i stigende omfang på de danske ho-
spitaler. BEST Emergency integrerer til 
disse og tilbyder en funktion der kan vise 
modtageren af kaldet den korteste vej til 
alarmstedet. Dermed optimeres alarm-
forløbet yderligere.

BEST EMERGENCY 8500

•  Status overblik – brugere pr. rolle

•  Tydeligt overblik for kvitterede 
 roller

•  Intuitiv alarmering fra PC

•  Hurtig afsendelse af tekstbeskeder 
til bruger eller gruppe

•  Ingen begrænsning i antallet af 
alarmgrupper

•  Ingen begrænsning i antallet af 
mobile brugere

•  Brugeren kan selv til- og framelde 
sig vagthold i BEST Emergency

•  Markedets hurtigste alarmafvikling 
– under 2 sekunder

•  Mange/flere samtidige alarmer 
uden performancetab



Olympus’ systematiske fremgangsmåde til dekontaminering af endoskoper tilbyder alle de løsninger, du har brug for 
til at dække hele arbejdscyklussen, fra den ene patient til den næste. Fra transport til automatiseret dekontaminering, 
fra opbevaring til dokumentation – du kan stole på et ensartet, avanceret koncept, som prioriterer endoskophygiejne 
og patientsikkerhed. Som konsekvent videreudvikling af ETD-maskiner giver ETD Double fra Olympus for første gang 
mulighed for korrekt rumlig adskillelse af ren og uren side.

Dette nye koncept er beregnet til:
 · Optimering af arbejdsgangen
 · Levering af hygiejneresultater på højeste niveau
 · Sikring af dine patienters og ansattes sikkerhed
 · Beskyttelse af følsomme, high-tech endoskopinstrumenter
 · RFID baseret endoskop- og brugersporing
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KRITISKE ANLÆG

Baggrund

I 2015 afsluttede Coromatic Group en 
undersøgelse af kritiske anlæg, der dæk-
kede årene 2000-2013. Undersøgelsen 
omfattede det nordiske hospitalsmarked 
og dets afhængighed af to virksomheds-
kritiske funktioner, strømforsyning og 
kommunikationsteknologi, under hen-
syntagen til den øgede mængde af data, 
der behandles i forskellige systemer.

Referat

Det nordiske hospitalsmarked sammen-
lægges i øjeblikket til færre og større lo-
kaliteter, der har øget tilgang til pålidelig 
strømforsyning og et større volumen af 
operationelle data. Når en robust drift 
skal sikres, øges afhængigheden af på-
lidelig kommunikationsteknologi. Som 
følge af markedskonsolideringen er den 
samfundsmæssige påvirkning ved en 

nedlagt lokalitet større end nogensinde 
med hensyn til svigt af strømforsyning 
eller kommunikationsteknologi.

Begrebet kritisk anlæg refererer til tek-
niske installationer af virksomhedskritisk 
infrastruktur med påkrævet kontinuerlig 
drift. Et kritisk anlæg kan være en kom-
plet bygning eller et komplet anlæg, eller 
en kombination af forsyningssystemer, 
der leverer virksomhedskritiske funktio-
ner (MCF) inden for et større anlæg. En 
forudsætning for kritiske anlæg er, at en 
manglende funktionsevne ved anlæg-
get påvirker indtægter, virksomhedens 
image, overholdelse af lovgivning, sik-
kerhed eller et hvilket som helst andet 
virksomhedskritisk mål negativt. Ifølge 
instituttet for byggeteknologi ved Uni-
versity of Hartford indbefatter virksom-
hedskritiske funktioner HVAC, strøm-
forsyning, sikkerhed, styresystemer og 
kommunikationsteknologi.

Overblik over det nordiske 
marked

Denne undersøgelse viser, at Nordens 
befolkning vil stige fra lidt under 24 mil-
lioner indbyggere i år 2000 til mere end 
26 millioner i 2013.

Det Nordiske Ministerråd forudsiger 
en fortsat stigning; de nordiske landes 
befolkning vil være steget med næsten 

ti procent i 2030 i forhold til i dag. Des-
uden vil en yderligere koncentration af 
befolkningen i by- og storbyområder 
fortsat påvirke befolkningsudviklingen. 
Familien vil spille en vigtigere rolle og 
medføre højere fertilitets- og fødsels-
rater. Fedme og øget socio-økonomisk 
polarisering vil imidlertid reducere den 
forventede levetid og øge det overord-
nede behov for sundhedspleje.

På trods af befolkningstilvæksten i re-
gionen falder det samlede årlige energi-
forbrug målt i 1000 tons olieækvilavent 
(TOE). De nordiske lande Danmark, Fin-
land, Norge og Sverige hører sammen 
med Tyskland til de få lande i verden, 
hvor denne tendens kan iagttages.

Medvirkende faktorer i de nordiske 
lande er nedgangen i tunge industrier 
med stort energiforbrug og det forhold, 
at produktionen af nye anlæg på mar-
kedet – både i private boliger og i den 
offentlige sektor og investeringer i er-
hvervslivet – står over for nye og hårdere 
krav til energieffektivitet. De politiske 
mål for reduktion af CO2-emissioner og 
energiforbrug er ambitiøse i den nordi-
ske region. Et eksempel på dette er Dan-
mark, der har anlagt en strategi til at opnå 
en 100 procents vedvarende energimiks 
inden for elektricitets- og varmesektoren 
i år 2035 og inden for alle sektorer i 2050.

Den nordiske region har gjort frem-
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”A Critical Facility can be a complete 
building or facility, or a combination of 
supply systems providing Mission 
Critical Functions within a larger 
facility” 

 

 

Background 

In 2015, Coromatic Group concluded a Critical 

Facilities study covering the years 2000-2013. The 

scope was of the Nordic hospital market and its 

reliance on two mission critical functions, power and 

communications, taking into consideration the 

increased amount of data being processed in different 

systems. 

 

Summary 

The Nordic hospital 

market is 

consolidating into 

fewer and larger 

sites, which have an 

increased access to 

reliable power and 

an increasing 

amount of 

operational data. 

Dependency on reliable communications increase 

when it comes to ensuring robust operations. Due to 

market consolidation, societal impact per failed site is 

larger than ever before, in cases of power or 

communication failure. 

 

The term Critical Facilities refers to technical 

installations of mission critical infrastructure with 

required continuous operations. A critical facility can 

be a complete building or facility, or a combination of 

supply systems providing Mission Critical Functions 

(MCF) within a larger facility. A requirement for critical 

facilities is that an unavailability of its function will 

have an adverse effect on revenues, corporate image, 

regulatory compliance, safety, or any other mission 

critical objective. According to the Construction 

Institute at University of Hartford, Mission Critical 

Coromatic White Paper 

Critical Facilities study of the Nordic Hospital 
market trends and associated risks 

”Et kritisk anlæg kan være en 
komplet bygning eller et komplet 
anlæg, eller en kombination af 
forsyningssystemer, der leverer 
virksomheds kritiske funktioner 
 inden for et større anlæg”

Coromatic White Paper

Undersøgelse af kritiske anlæg i forbindelse 
med tendenser i det nordiske hospitalsmarked 
og dermed forbundne risici
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skridt inden for IT-modenhed og bred-
båndsinfrastrukturen. Behovet for på-
lidelig adgang til data har medført en 
vedvarende stigning i udbredelsen af 
netværk. Der er imidlertid tegn på en 
stagnation inden for faste netværk, mens 
antallet af mobile netværk stadig steg i 
2013, som det ses i statistikker fra de na-
tionale kontrolorganer og nationale stati-
stikorganer i de enkelte lande.

Geografiske afstande og behovet for 
at levere netværk og mobil dækning i 
landområder har vist sig at være en ud-
fordring i regionen. Det samlede areal af 
de nordiske lande udgør ca. 98 procent 
af arealet Frankrig, Portugal og Spanien 
tilsammen, mens befolkningen i de nor-
diske lande blot udgør godt 20 procent 
af den samlede befolkning i disse tre 
kontinentaleuropæiske lande tilsam-
men.

På trods af den lave befolknings-
tæthed i de nordiske lande har Finland 
formået at overvinde sine geografiske 
ulemper og opnået en stor dækning af 
alle netværkstjenester. Finland var et af 
blot to lande i Den Europæiske Union i 
2012, der opnåede 100 procents dæk-
ning af HSPA, der var 3G standard for 
mobilt bredbånd på det tidspunkt. I mel-
lemtiden har regeringen i Sverige defi-
neret en målsætning om, at 90 procent 
af alle husholdninger og virksomheder 
i år 2020 skal have adgang til bredbånd 
med en hastighed på mere end 100 
Mbps.

Når mobilt og fast bredbånd ses under 
ét, har Finland den højeste udbredelses-
rate på lidt over 0,93 abonnementer pro 
persona. Danmark, Sverige og Norge lig-
ger inden for en spredning på blot 0,07 
point fra 0,54 til 0,61.

Risikoeksponering og robusthed

Der skal tages hensyn til adskillige risiko-
kategorier, når en lokalitet vælges eller ef-
terprøves. En af disse kategorier er natur-
betingede risici. Denne kategori er inddelt 
i tre underkategorier: geofysiske hændel-
ser, f.eks. jordskælv eller vulkanudbrud; 
meteorologiske hændelser, f.eks. uvejr; 
skovbrand, sne og endelig hydrologiske 
hændelser som f.eks. oversvømmelser, 
massebevægelser eller tsunamier.

I de nordiske lande er de hyppigst 
forekommende naturbetingede risici 
af meteorologisk eller hydrologisk art, 
f.eks. voldsomme uvejr, der forekom-
mer omtrent hvert 10. år. Ifølge statistik-
ker fra Munich Re har hydrologiske og 
meteorologiske katastrofer forårsaget 
flest forsikringstab i årene 1980–2008. 

Under samme periode har det glidende 
gennemsnit over 5 år for hydrologiske 
katastrofer nået et højere niveau. I re-
gionen forårsager regelmæssigt nedbør, 
f.eks. sne, strømafbrydelser på årsbasis 
i landområder.

En anden kategori, der skal tages 
hensyn til, er de såkaldte ikke-naturbe-
tingede risici. Denne kategori har to un-
derkategorier: pandemiske (eller epide-
miske) risici og terrortrusler. Omfanget 
af urbanisering påvirker både de pande-
miske risici og offentlig beredvillighed til 
at håndtere et potentielt udbrud. Mht. 
terrortruslerne afhænger disse af de 
eventuelle specifikke mål, der kan være 
direkte eller indirekte forbundet med an-
lægget, f.eks. lufthavne, samt graden af 
offentlig beredvillighed til at håndtere et 
potentielt angreb.

Energy consumption
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“Robusthed er evnen til at 
fortsætte eller opretholde 
driften i forbindelse med 
en katastrofe”
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Graden af risikoeksponering for kriti-
ske anlæg afhænger også af andre eks-
terne faktorer end selve lokaliteten. Det 
kan dreje sig om potentielt farlig drift på 
lokaliteter i nærheden som for eksempel 
industrianlæg, kraftværker, brændstof-
depoter og militærbaser med atomvå-
ben. Det kan være lokale byggeforskrif-
ter og vedligeholdelsesforanstaltninger. 
Desuden kan befolkningstætheden i 
det pågældende område, manglende/
eksisterende varslingssystemer, den 
offentlige reaktion på advarsler og be-
redskabsinfrastruktur og -tjenester i 
området anses som relevante eksterne 
faktorer.

Robusthed kræver god 
planlægning

Anlæg, der er konstrueret med robust-
hed i mente, reducerer risikoen for død-
tider på grund af svigt på anlægget. I 
2010 definerede National Infrastructure 
Advisory Council begrebet som “evnen 
til at fortsætte eller opretholde driften i 
forbindelse med en katastrofe”. I nogle 
tilfælde vil dette sige at udforme kon-
struktioner eller systemer så stærkt, at de 
kan klare en forudselig kraftpåvirkning. 
I andre situationer opnås robustheden 
ved at udtænke reserve- eller redun-
dante systemer, der kan tage over, hvis 
vigtige komponenter ødelægges eller 
sættes ud af drift.

Robusthed indebærer også, at der in-
vesteres i elementer i virksomhedskritisk 
infrastruktur, og at disse plejes, så de kan 
modstå hændelser, der ganske vist har 
lav sandsynlighed men alvorlige konse-

kvenser. I praksis er dette ikke kun yderst 
relevant under den tekniske konstruk-
tion men også i forbindelse med service 
af de kritiske anlæg.

Virksomhedskravene til robusthed 
inddeles i redundans, fejltolerance og 
kontrolleret sandsynlighed for strøm-
svigt. Redundansen angiver, hvor mange 
fejl der må forekomme i den tekniske 
konstruktion på samme tid i en service-
programsti, før den virksomhedskritiske 
funktion er uopnåelig. Fejltolerancen 
afledes af en kombination af den tekni-
ske konstruktion og udviklingsniveauet 
af servicedriften. Det samme gælder 
for sandsynligheden for strømsvigt, der 
også kan måles via serviceniveauer.

Udviklingen af modellen Uptime Insti-
tute Tier Classification tog hensyn til kon-
struktionen af robuste datacentre. Med 
sin princip-baserede konstruktionstil-
gang kan den også anvendes til virksom-
hedskritisk infrastruktur i andre typer af 
kritiske anlæg.

For at kunne sikre, at et hospital er tek-
nisk robust, skal det autoriserede perso-
nale have adgang til virksomhedskritiske 

funktioner, f.eks. pålidelig strømforsy-
ning, køling og sikker kommunikations-
teknologi. Desuden skal følsomme eller 
farlige tekniske områder være utilgæn-
gelige for uvedkommende personale.

Nutidens hovedfunktioner på hospi-
taler kræver kabelbundne eller trådløse 
kommunikationsnetværk til optimale 
arbejdsgange i forbindelse med indsam-
ling, udveksling og behandling af data. 
En pålidelig kommunikationsinfrastruk-
tur kræver adgang til sikker strømforsy-
ning og køling, der understøtter de til-
sluttede rum, kabinetter etc. Den kritiske 
strømforsynings infrastruktur overvåges 
digitalt og er selv afhængig af robust 
kommunikationsteknologi.

Når man ser på mængden af data, der 
produceres og behandles til de kritiske 
anlæg, er det ikke tilstrækkeligt blot at 
tage hensyn til design, konstruktion og 
idriftsættelse. En konstant datagenere-
ring, der udføres under hele det kritiske 
anlægs levetid, er en del af servicedrif-
ten, f.eks. data der indsamles til trend-
analyser og ydelsesoptimering.

På dette sted skal der henvises til, at 
der i denne undersøgelse kun er taget 
hensyn til enkelte forsyningssystemer 
med hensyn til databehandling. I virke-
ligheden behandler disse kun en meget 
lille mængde data sammenlignet med 
mængderne, der bearbejdes under al 
hospitalsarbejdet.

Norge er et illustrerende eksempel 
på, hvor afhængigt det nordiske hospi-
talsmarked er af IT, når det drejer sig om 
EPR-styring (Electronic Patient Record). 
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Tier IV 99.995% availability

Tier III 99.982% availability

Tier II  99.749% availability

Tier I 99.671% availability
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INVITATION. 
 

Program og tilmelding for FSD / FSSD 
 Temadag d. 26.01.2017 

Afholdes: Huset, Hindsgavl Allé 2 
   5500 Middelfart 

 
09.30-10.00   Ankomst, registrering og kaffe 

10.00-10.05   Velkomst /v. FSD og FSSD 

10.05-10.50   Automatisering af sterilcentraler: 
  ”ER DIN NÆSTE KOLLEGA EN ROBOT”? 
  V/Mette Helmig, Alectia. Specialisthygiejne og genbehandling. 
10.50-11.00  Pause. 

11.00- 11.45 Nye retningslinjer, et værktøj til at fastholde kvaliteten ved 
genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr.  

 Hvordan kan kvaliteten i genbehandlingsenheden fastholdes og øges 
uden DDKM? 

 V/ Overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen. Statens Seruminstitut.  
11.45- 12.45                    Frokost. 

12.45-13.40   Case: 
  E-Coli i vand. 

V/Oversygeplejerske Grete Kistrup, sterilcentralen og Projektleder 
Allan Hansen, Aarhus Universitetshospital, Skejby.  

13.30-14.00   Kaffe 

14.00-14.45  Brug af rustfrit stål i sterilcentraler. 
  Hvad er rouge?  
  V/Claus Quist Jensen, Damstahl. 

14.45-15.00   Spørgerunde  

  Afslutning. 

Tilmelding via FSD's hjemmeside:  
http://sygehusmaskinmestre.dk/arrangement/temadag 

Tilmelding senest 22.12.2016 efter princippet "Først til Mølle" 
Kursusafgift: kr. 1250,- gælder for alle 

(Tilmeldingen er bindende. Faktura fremsendes når tilmelding er modtaget.) 

Venlig hilsen 
FSSD og FSD 
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KONE tilbyder et komplet sortiment 
af elevator – og døre/porte løsninger, 
og sikrer derved en stabil og 
smidig trafik til glæde for patienter, 
personale, samt besøgende.

Vi designer løsninger som tager 
udgangspunkt i sikkerhed, hygiejne, 
og energi-effektivitet. Desuden 
tillægger vi også æstetik og det 
funktionelle stor betydning.
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73 % af Norges hospitaler er afhængig 
af den samme IT-udbyder, der leverer et 
24/7 IT-system over hele landet. Syste-
met er udviklet til spredning via WAN så-
vel som LAN og er tilgængeligt 24 timer 
om dagen, syv dage om ugen og 365 
dage om året. Dette betyder ikke kun, 
at der behandles en stor mængde data, 
men også, at der sikres en meget pålide-
lig adgang til strømforsyning og kommu-
nikationsteknologi, så IT-systemet kan 
fungere korrekt.

Det nordiske hospitalsmarked

Siden år 2000, med udgangspunkt i in-
deks 100, har det nordiske hospitals-
marked gennemgået en løbende sam-
menlægning hen mod færre men større 
lokaliteter. I 2013 var indekset helt nede 
på 65.2.

I samme periode er indekset for senge 
pr. hospital steget til 133.7.

Således er det nordiske hospitalsmar-
ked blevet mere sårbart i forhold til po-
tentiel påvirkning fra nedlagte lokaliteter. 
Mens hver eneste hændelse påvirker et 
større antal mennesker, er den tekniske 
kompleksitet ved forsyningssystemerne 
og mængden af behandlede data på disse 
lokaliteter blevet forøget i tidens løb.

Markedet har entydigt identifi ceret 
disse sårbare områder og det øgede be-
hov for pålidelig strømforsyning og kom-
munikationsteknologi til beskyttelse af 
de resterende hospitaler.

Dette ses ved den øgede andel af 
hospitaler, der sikrer mindst en 100 pro-
cents dækning via adgang til nødstrøm 
(EMP), hvilket fi k indekset til at stige fra 
100.0 i år 2000 til 108.0 i 2013. Da kapa-
citeterne for fjernovervågning og digital 

Access to Emergency power (EMP)
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Coromatic er førende leverandør af 
løsninger til kritisk infrastruktur, som 
for eksempel datacentre. Coroma-
tic sikrer, at kundernes virksomhed 
fungerer uden afbrud ved, på en 
energieffektiv måde, at sikre adgang 
til strømforsyning og datakom-
munikation. Coromatic kan tage et 
helhedsansvar fra strategi og design 
til integration, vedligeholdelse og drift 
af kritisk infrastruktur. Kunderne er 
datacentre, hospitaler, energisektoren, 
fremstillingsindustri, offentlige virk-
somheder og hovedkontorer.

Coromatic har over 580 medarbej-
dere i Norden samt resten af verden 
og har til dato leveret løsninger til 
virksomheder i mere end 50 lande 
rundt om i verden. Coromatic ejes af 
EQT og medarbejderne.

Kontakt Coromatic A/S, Agerhat-
ten 5, DK-5220 Odense SØ, tlf. 
66176260, www.coromatic.dk

styring af kritiske strømforsyninger øges, 
vil andelen af hospitaler med pålidelig 
kommunikationsinfrastruktur sandsyn-
ligvis følge samme tendens.

Internationale standarder, dvs. BICSI 
004-2012, adresserer behovet for vejled-
ning inden for sundhedsfaciliteter inklu-
sive hospitaler, ambulante klinikker og 
faciliteter med professionel sygepleje; 
de dækker ikke kun infrastrukturspørgs-
mål men også de specifi kke sundheds-
plejesystemer.

Det nordiske hospitalsmarked sam-
menlægges således i øjeblikket til færre 
og større lokaliteter, der har en øget til-
gang til pålidelig strømforsyning og et 
større volumen af operationelle data. Af-
hængigheden af pålidelig kommunikati-
onsteknologi øges, når en robust drift 
skal sikres. Som følge af markedskon-
solideringen er den samfundsmæssige 
påvirkning ved en nedlagt lokalitet større 
end nogensinde med hensyn til svigt af 
strømforsyning eller kommunikations-
teknologi.



• 80% Alkoholbaseret hånddesinfektionskum

• Allergivenligt - uden parfume og farvestoffer

• Bredspektret, meget effektiv 
bakteriedræbende (EN1500), virusdræbende 
(EN14476), gærdræbende (EN1650), 
mycobakteriedræbende (EN14348) aktivitet
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Deb InstantFOAM® Complete

KORREKT LUFTFUG-
TIGHED GIVER KORTERE 
INDLÆGGELSESTID
Vi har mange års erfaring i at 
levere skræddersyede, energi-
effektive løsninger til hospitaler. 
Spørg bare vores referencer.
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▪  Rigshospitalet
▪  Glostrup Hospital
▪  Hvidovre Hospital
▪  Køge Sygehus
▪  Slagelse Sygehus
▪  Odense Universitetshospital
▪  Klinikum Bodenhausen
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ARBEJDSMILJØ

Loftlifte på operations stuer 
er en succes i Horsens

Operationssygeplejerske Bodil Hjersing: 
Loftlifte på OP stue en gevinst for personalet

Før implementeringen af loftlifte 
på samtlige operationsstuer på Re
gionshospitalet i Horsens herskede 
en vis skepsis. Kan liftene installe
res og vil de gøre gavn i hverdage, 
lød nogle af tvivlsspørgsmålene. 
Efter halvandet års erfaring er al 
tvivl gjort til skamme.

Da Regionshospitalet Horsens skulle op-
føre et nyt operationsafsnit i 2015 var der 
ikke udsigt til, at de seks nye operations-
stuer ville blive udstyret med moderne 
loftlifte. I stedet var planen, at patien-
terne skulle vendes og flyttes ved hjælp 
af traditionelle gulvlifte og manuelle tek-
nikker.

Men en gruppe ihærdige forflytnings-
vejledere på operationsafsnittet holdt 
fast på, at de nye, moderne stuer også 
måtte have det nyeste forflytningsud-
styr.

”Vi kunne se en række situationer for 
os, hvor loftlifte både ville være en stor 
aflastning for personalet og en skånsom 
løsning for patienten. Derfor skubbede 
vi på og fik lov til at etablere et pilotpro-
jekt på det eksisterende operationsafsnit, 
inden det nye byggeri gik i gang” husker 
operationssygeplejerske Bodil Hjersing. 
Hun er både arbejdsmiljørepræsentant 
og forflytningsvejleder på operationsaf-
snittet på Regionshospitalet Horsens.

Det var en klog beslutning, for pilot-
projektet viste, at arbejdet med at flytte 
og vende patienter i narkose bliver langt 
nemmere, når man kan hive liften ned fra 
loftet. Projektet viste også at forflytnin-
gerne med loftlift er mindre belastende 
for patienterne.

De gode resultater overbeviste ledel-
sen om, at der skulle loftlifte på de nye 
operationsstuer og i dag, halvandet år 
efter at den røde snor til det nye opera-
tionsafsnit blev klippet over, er alle, der 
arbejder på afsnittet, glade for, at der er 
en lift i hver af de seks operationsstuer.

”I dag er der ikke én kollega, der vil 
undvære loftliftene, alle faggrupper har 
oplevet gevinsten,” fortæller Bodil Hjer-
sing.

Dermed er det alle 90 ansatte på ope-
rationsafsnittet i Horsens, der er begej-
strede for den nye installation.

Skånsomt for alle

Aflastning og effektivitet er to centrale 
faktorer i begejstringen. Loftliftene er 
lige ved hånden og derfor er hjælpen 
altid nær, for eksempel til de helt tunge 
løft, når en bedøvet patient skal vendes 
fra ryg til siden eller når et ben skal løf-
tes for at blive vasket af inden operation. 
Men ikke nok med det, efterhånden som 
personalet har fået erfaring med loftlif-
tene opstår nye anvendelsesmuligheder.

”I fællesskab har vi erfaret, at loftliften 
er en god og skånsom måde at hjælpe 
patienterne i både siddende og liggende 
forflytninger og den kan også bruges til 
at holde et stykke afdækning under ope-
rationen. Mulighederne er mange, når 
tankegangen hos os alle vækkes,” forkla-
rer forflytningsvejlederen og fremhæver, 
at alle faggrupper byder ind med forslag 
til brug af loftliftene.

Hensynet til patienten er en anden 
vigtig årsag til, at alle faggrupper på ope-
rationsafsnittet i Horsens er glade for 
loftliftene, fortæller Bodil Hjersing:

”Man kan tydeligt se på patienten, at 
forflytninger med loftliften ikke er så be-
lastende, som de metoder vi brugte før, 
og det er meget tilfredsstillende for os 
alle.”

Meddesigner af nye sejl

Spørger man Bodil Hjersing om, hvilke 
forhindringer, der har været i projektet 
med loftliftene operationsafsnittet siger 
hun:

”Oprindeligt mente ledelsen ikke, at 
det var muligt at sætte loftlifte op sam-
men med alt det andet udstyr, der også 
hænger i loftet på en operationsstue, 
men det argument blev manet til jorden. 
Vores leverandør, Guldmann, var hurtig 
til at finde to brugte lifte til os på det ned-

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

TOTAL LEVERANDØR AF ALLE TYPER LYSKILDER

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

ARBEJDSMILJØ

lagte Odder Sygehus, som de kom og monterede 
til vores pilotprojekt, og det viste, at pladsen ikke 
var et problem.”

Hun fremhæver også Guldmann for stort bran-
chekendskab og en god service:

”Guldmann har stort kendskab til, hvad det vil 
sige, at være leverandør på et hospital – de har 
tilpasset tidspunkter for montering og service ind 
i vores rytme, hjulpet med tegninger og kommu-
nikation til ledelsen og så har vi haft rig mulighed 
for at prøve forfl ytningsmetoder af i Guldmanns 
testcenter i Aarhus. Det har været en god øvelses-
ramme for os.”

Også på udviklingssiden er Bodil Hjersing til-
freds med leverandøren.

”Undervejs i processen blev vi opmærksomme 
på, at vi havde brug for særlige sejl til sidepositio-
nering. De fandtes ikke på markedet, men Guld-
mann udviklede og producerede hvad vi havde 
brug for.”

Når det kommer til ressourcebesparelser, hvor 
effektive har loftliftene så været?

”Vi har ikke målt på antallet af ressourcer før og 
efter. I stedet har vi målt på tilkendegivelser og an-
vendelse i hverdagen, og som sagt; ingen vil und-
være loftlifte nu, fordi de understøtter vores store 
fælles mål.”

Hvad er dine råd til andre, der overvejer loftlifte 
på operationsafsnit?

”Tro på, at det kan lade sig gøre og være vedhol-
dende i implementeringen, for det er bestemt en 
løsning, der skåner både personale og patienter. 
Desuden er det tidsbesparende og det er altså ikke 
en megastor udgift, der er tale om.”

Loftliften er fi nt inte
greret med de øvrige 
loftsøjler på operations
stuen.
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F IBERGIPS

Bedre og stærkere vægge 
med fibergips
Hospitalssektoren udnytter kun i begrænset omfang fibergipsens styrke i de nye sygehusbyggerier. 
Producenten Fermacell Scandinavia i Gedved går nu i offensiven for at udbrede kendskabet til pladerne, 
der både kan spare penge og sikre mere plads

AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Fibergipsplader er stærke, skrue- og 
slagfaste samt brand- og lydisolerende. 
Derfor undrer det salgsdirektør Jens 
Norddal fra Fermacell Scandinavia, at 
fibergips ikke har vundet større udbre-
delse i de nye sygehusbyggerier.

Det må skyldes traditionel vanetænk-
ning og er mere udtryk for vanens magt 
end logisk tænkning, så man gør som 

man altid har gjort, er han overbevist 
om. fermacell har dog leveret fibergips 
til hospitalerne i Køge, Herlev, Randers 
og Esbjerg, men der anvendes mest kar-
tongips i byggerierne.

En anden forklaring på at fibergips ikke 
er mere udbredt kan være manglende 
viden om produktet, da fermacell har le-
veret direkte til industrien i mange år og 
først de seneste 7-8 år har bredt dem ud 
til byggemarkeder og byggepladser.

Mange institutioner, skoler og hoteller 
foretrækker fibergipsplader. Det er nær-

mest blevet standard på mange hoteller 
at bygge lejlighedsskel op i fibergips for 
at få smalle, stærke, lydisolerende og ro-
buste skillevægge mellem værelserne, 
påpeger Jens Norddal.

Det gælder således for Cabinn Hotels 
i Vejle, Århus og Fields i Ørestaden, der 
får 1600 værelser udført med fermacell 
fibergipsplader. Med ultratynde, men 
stærke og lydisolerende skillerum bliver 
der plads til ekstra værelser på etagerne.

Tynde skillevægge med 
brudgaranti

Fibergips består af 20 pct. fibre fra gen-
brugspapir og 80 pct. genbrugsgips. De 
to ingredienser blandes, tilsættes vand 
og presses med 6000 ton tryk, hvorefter 
pladerne tørrer, hærder og slibes. Cel-
lulosefibrene giver pladerne stor styrke 
uden bindemidler og tilsætningsstoffer.

De er homogene og mister i modsæt-
ning til to lag gammeldags gipsplader 
ikke i samme grad styrken, hvis overfla-
den beskadiges. Fibergips er stærkere 
samt mere skrue- og slagfast end gips-
plader med karton på siderne.

En fibergipsplade erstatter typisk to 
lag kartongipsplader. Det gør dem ide-
elle til pladsbesparende skillevægge på 
hospitalerne. Med fibergips opnås en 
smal konstruktion på blot 145 mm der 
samtidig holder lydniveauet nede på 55 
db, fastslår Jens Norddal.

fermacells fibergipsplader har en lidt 
højere densitet end gammeldags gips-
plader, men produceres til gengæld i 
mindre, handy størrelser med en vægt, 
som håndværkerne let kan håndtere 
uden problemer. De er så skrue- og slag-
faste, at fermacell tilbyder 20 års garanti 
for brud på pladerne.

– Vi opnår en styrke og lyddæmpning 
i 100 mm vægge som andre opnår i 160 
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Riegens A/S belysning 

Vi takker for en fantastisk FSTA konference 2016. 

– Vi har igen i år fået talt med beslutningstagere på de 
tekniske afdelinger – både nuværende og mulige nye 
samarbejdspartnere omkring løsninger og udfordringer til 
belysningen på landets sygehuse. 

Vi har talt meget om LED-belysning i forbindelse med 
energirenveringer, hvor Riegens har mange års erfaring. 

Vi takker for en god konference og glæder os til næste år.

FIBERGIPS

mm vægge med gammeldags gipspla-
der. Jeg kender ikke andre, der kan til-
byde en så smal rumadskillelse.

Vores brudgaranti er rigtigt godt nyt 
for kommuner og regioners forsikrings-
policer. Kører portørerne ind i væggene, 
er de mindre modtagelige for stød og 
slag. Renovering og reparationer af be-
skadigede gipsplader kan være en dyr af-
fære, men med vor garanti, skal de ikke 
længere kalkulere med disse udgifter, 
siger Jens Norddal.

Direkte fastgørelse der holder

Forholdsvis tungt inventar kan skrues 
fast i fibergips uden specialplugs og 
skruefaste plader bagved. En hylde i en 
fermacellvæg med en fibergipsplade kan 
holde til en statisk belastning på 30 kg i 
en afstand på 30 cm og med plugs kan 
belastningen øges til 50 kg. Det er en 
styrke, der tillader opsætning af hospi-
talsudstyr, håndtag og gelændere.

Traditionelle gipsplader ridses typisk 
i kartonen med en hobbykniv, hvorefter 
de kan knækkes i ridsesporet. Det kan 
også lade sig gøre med fibergipsplader, 
men typisk afkortes flere plader med en 
dyksav samtidig. Dermed undgår man 
uønskede skæreskader og spild.

Tidsforbruget til plademontage redu-
ceres væsentligt, da der i mange tilfælde 
kun monteres et enkelt lag fibergips i ste-
det for flere lag gipskarton. Den robuste 
fibergips går sjældent i stykker og det re-
ducerer spildet undervejs.

fermacell gipsplader koster omkring 
det dobbelte af kartongipsplader, men 
da der typisk kun opsættes et lag, spares 

arbejdsløn til montage, men også mate-
rialer som smalle stålprofiler og special-
plugs. Og kunden får en væg der kan 
bruges som en væg.

Kendskabet skal udbredes

Fermacell Scandinavia er en af de store 
producenter internationalt og en del af 
tyske Fermacell GmbH med aktiviteter i 
hele Skandinavien. Størstedelen af fiber-
gipsen kommer fra Seessen i Tyskland, 
hvor fermacells største fabrik i Europa 
ligger.

Aktiviteterne i Skandinavien styres fra 
hovedkontoret i Gedved ved Horsens. 
fermacell har dansk centrallager i Vam-
drup ved Kolding og et svensk central-
lager i Hallsberg.

fermacell producerer også plader til 
lofter, gulve og har udviklet specialpro-
dukter som Fermacel Powerpanel H2O, 
en cementbundet plade i sandwichstruk-
tur der afviser skimmel og er velegnet til 
ventilerede facader, vådrum, OP-stuer, 
medicinalindustrien m.v.

Virksomheden har indgået samar-
bejde med en virksomhed om at bygge 
røntgenskillerum i fibergips med et lag 
bly monteret på bagsiden, der monteres i 
2-4 lag efter behovet for strålingsbeskyt-
telse. Det er en simpel, pladsbesparende 
væg som fx Herlev Hospital har valgt.

I 2017 vil virksomheden intensivere 
sin indsats for at oplyse arkitekter, inge-
niører og andre byggefolk om fibergip-
sens egenskaber:

– Arkitekterne og byggefolk har tra-
dition for at bruge det, de kender, men 
vi har et i særklasse stærkere, lydisole-

rende, pladsbesparende produkt, der 
kan give hospitalerne besparelser både 
under byggeriet og i den efterfølgende 
drift.

Jeg synes, det er modigt, når arkitek-
ter helt undlader at foreskrive fibergips 
som kan give billigere og bedre hospi-
talsbyggerier. Vi skal ud til arkitekterne 
og fortælle om fibergipspladernes for-
dele. Skal der spares penge, ville jeg helt 
klart overveje fibergips.

Med garantiordningen ville jeg ikke 
være i tvivl om, hvad jeg ville vælge. En 
rigtig væg er en fermacell-væg, siger 
Jens Norddal.

Jens Norddal
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Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

KOMMUNIKATION

100% sikker kommunikation på 
Sct. Olavs Hospital i Trondheim
Et 100% dækkende radiokommunikati-
onssystem er afgørende for sygehuse 
– og kan i yderste konsekvens gøre for-
skellen på liv og død. Universitetshospi-
talet Sct. Olavs Hospital har valgt et nyt 
kommunikationssystem, der både sikrer 
et hurtigt og effektivt indkald af medicin-
ske alarmteams, erstatter personsøgere 
og som samtidig opfylder kravene til all 
kritisk kommunikation ved sygehuset. 
Ledelsen på Sct. Olavs Hospital stod i 
2015 over for valg af nyt kommunika-
tionssystem til varsling af medicinske 
alarmteams. Systemet skulle være god-
kendt som værktøj for kritisk kommuni-
kation, og dermed have en oppetid på 
tilnærmet 100 %. Et krav som de eksi-
sterende IP-telefonisystem og offentlige 
netværk ikke opfylder. På grund af, at 
hospitalet er spredt over et stort område, 

var det også vigtigt, at alarm-meldinger 
automatisk angav, hvorfra på hospitalet, 
behovet for akut medicinsk hjælp kom.

Sparer tid og giver effektive 
arbejdsgange

Foruden en større sikkerhed og højere 
kvalitet i servicen over for patienter, ho-
spitalspersonale og borgere, har indfø-
relse af systemet givet store tidsbespa-
relser i de interne arbejdsgange blandt 
personalet og i operatørrummet.

’Med alarmteams på op til 20 personer 
i gruppen, og tilkald flere gange i døg-
net, sparer det nye system rigtig meget 
tid i vores interne arbejdsgange, ’ udtaler 
Torger Øvergård, som er teknisk syste-
mansvarlig for medicinsk nødmeldetje-
neste på Sct. Olavs Hospital i Trondheim.

SCT. OLAVS HOSPITAL

St. Olavs Hospital i Trondheim er 
universitetshospital for Midt-Norge. 
Byggeriet af hospitalet blev endeligt 
afsluttet i 2015. Patientbehandling, 
forskning og uddannelse er integre-
rede funktioner.

Hospitalet dækker 186 500 m2, og 
har 10411 ansatte og 737 senge-
pladser.

For yderligere oplysninger om IHM 
TETRA in Hospital på Sct. Olav 
Hospital, kontakt venligst Steen Skaa-
rup på tlf. 40 50 34 20 eller Torger 
Øvergård (mail: torger.overgard@
stolav.no)
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•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

•  Anti bakteriel overfladebehandlig af maskinerne 
(Bio Cote TM, nedsætter bakterievækst med 99,9%).

•  Eneleverandør i Region Nord, Rigshospitalet,  
Århus Universitetshospital m.m).

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

Industrivænget 12 · 7400 Herning · Tlf. 70 23 80 55 · www.waterlogic.dk

KOMMUNIKATION

TETRA IN HOSPITAL PÅ SCT. OLAVS HOSPITAL

TETRA in Hospital er en løsning til alarmering af medicinske alarmteams via 
TETRA-baseret netværk (i Norge: Nødnett).

Systemet benyttes i nødsituationer, hvor det er vigtigt at sammenkalde fagteams. 
Alarmløsningen giver mulighed for både én-til-én samtale og gruppekommunika-
tion. Operatøren har også en mulighed for at:

•  sende standardalarmer, som kan suppleres med fri tekst
•  se at alarmen er modtaget og bekræftet eller afvist
•  afblæse en alarm – efter gennemført indsats
•  stoppe en alarm
•  sende meddelelse til alle, der har kvitteret for alarmen
•  fuld dækning – også i underjordiske gange

Sct. Olav Hospital har en Nødnett basestation med radierende antennesystem 
placeret på hospitalet, som sørger for radiokommunikation til hele hospitalet. Sig-
nalerne fra nødnettet kan nå de fjerneste kroge af hospitalet – også helt ned i de 
underjordiske hospitalsgange. Hvis den lokale basestation falder ud, vil der stadig 
være dækning, da man modtager signaler fra andre baser i Trondheim. Derudover 
er radionettet tilkoblet nødstrøm.

Over 700 ansatte på hospitalet har været igennem uddannelse i at bruge det nye 
system, og den 27. september 2016 kom den ny TETRA in Hospital kommunikati-
onsløsning i operativ drift på hele hospitalet.

’I dag bliver der sendt en alarm til akut-
teamet med en tekstbesked, hvor alle 
relevante informationer er beskrevet. 
Modtagerne kvitterer for modtagelse med 
et accept /ikke accept af tilkaldet, ’ siger 
Torger Øvergård begejstret og uddyber: 
’Tidligere modtog alarmteams en alarm via 
personsøgere og skulle ringe tilbage for 
at bekræfte modtagelse af alarmen samt 
få mere information om den kritiske situa-
tion. Det blev hurtigt en temmelig lang-
sommelig affære og spild af dyrbar tid.’ 

Operatørerne i kontrolrummet har også 
fået en meget lettere arbejdsgang med 
den nye løsning. De kan sende en alarm 
ud til forskellige alarmteams samtidigt, og 
på kort tid har operatørerne et fuldt over-
blik over, hvem der har bekræftet tilkaldet.

Større udbytte af systemet i 
fremtiden

’Indtil videre anvender vi ikke alle funk-
tioner i systemet, men på baggrund af 
gode referencer fra bl.a. fi nske hospitaler 
forventer vi at udvide brugen af systemet 
til at omfatte al kritisk kommunikation på 
hospitalet, uddyber Torger Øvergård.’
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RENOVERING

Sådan undgår Aarhus Universitets-
hospital driftstop og store gener 
under kloakrenovering!
Under forudsætning af, at der bliver renoveret i tide, så er det ikke længere forbundet med driftstop 
samt store gener for ansatte og patienter, når kloakkerne på landets sygehuse skal fornyes. Det kan bl.a. 
Aarhus Universitetshospital(AUH) i Skejby skrive under på – her har entreprenøren Per Aarsleff A/S bl.a. 
specialdesignet elbiler til TV-inspektion og spuling i forbindelse med renoveringsarbejdet.

AF HENRIK STEEN HANSEN

På AUH i Skejby nord for Aarhus, har 
man netop igangsat renoveringen af 
kloaknettet under fem af bygningerne, 
der hører til den ældste del af bygnings-
massen. Det er entreprenørvirksomhe-
den Aarsleff, der med udgangspunkt i 
Aarsleff Fornyelsesplaner er i gang med 
at strømpefore første etape i en fireårig 
renoveringsplan, der munder ud i et 
komplet renoveret ledningsnet under 
den ældste del af sygehuset.

Specielle hensyn på sygehuse

– Fornyelse af kloaknettet via strømpe-
foring er en rigtig velegnet løsning for 
os, fordi der skal tages specielle hensyn 

på et sygehus – som f.eks. friholdelse af 
brandveje, ambulancekørsel samt den 
daglige drift. Derfor skal vi for alt i verden 
undgå, at vores kloaknet bryder sam-
men, så det bliver nødvendigt at grave 
det hele op, fortæller Finn Vendelbo fra 
teknisk afdeling på AUH i Skejby.

Han er dybt imponeret over, hvor få 
gener kloakfornyelsen har på driften af 
hospitalet, og patienterne mærker over-
hovedet ingenting. Det er bl.a. et re-
sultat af, at faldstammerne skæres over, 
hvorefter der monteres slanger som le-
der spildevandet uden om de hovedled-
ninger, der er under fornyelse.

– Når vi udfører strømpeforinger på 
f.eks. hospitaler, hvor det er vigtigt, at 
arbejdet foregår uden større indvirkning 
på den daglige drift, så foregår det via 
LED teknologi. Det er i forhold til eksem-

pelvis hærdning via varme eller damp en 
løsning, der er hurtigere, fylder mindre 
og giver minimale gener på hospitalsom-
rådet, forklarer projektkonsulent Brian 
Højlund fra Per Aarsleff.

Sikkerhed for optimal drift af 
ledningsnettet

Aarsleff har med udgangspunkt i TV-
inspektion udarbejdet tilstandsvurde-
ringer og efterfølgende delt kloakled-
ningerne op i et skadesindeks alt efter 
hvilken stand de er i. På den måde får 
AUH i Skejby overblik over, hvilke led-
ninger, der skal renoveres her og nu og 
hvilke ledninger, der kan vente nogle år. 
Med fornyelsesplanerne følger en lang-
sigtet plan for renoveringen af kloaknet-
tet.

– Fornyelsesplanerne giver os sikker-
hed for en optimal drift, og sikrer sam-
tidig, at vi ikke lige pludselig står med 
et nedbrudt ledningsnet under nogle af 
vores bygninger. Ved bl.a. at undgå de 
akutte driftsstop sparer vi rigtig mange 
penge, og vi undgår store gener for pa-
tienter og ansatte, siger Ole B. Jacobsen, 
der er sektionsleder ved Teknisk Afde-
ling på AUH i Skejby.

Sker der først kollaps af kloakled-
ninger, så kan det heller ikke undgås at 
de gamle rør skal graves op og der skal 
lægge nye. Og så bliver det markant dy-
rere end hvis man kan forny rørene med 
strømpeforinger.

Undgår rotter og udsivning af 
spildevand

Ved at have et intakt ledningsnet undgår 
AUH de akutte skader, som er ubehage-
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lige og dyre for et hospital. Sygehuset 
undgår også nedsivning af spildevand 
i grundvandet samt at rotter via huller i 
kloaknettet får adgang ind i hospitalets 
bygninger.

Som en ekstra foranstaltning mod rot-
ter har AUH i Skejby monteret de intel-
ligente dræberfælder, WiseTraps, der 
dræber rotter med elektroniske spyd 
uden brug af gift. Fælderne bekæmper 
rotter på hospitalets område og lukker 
af for rotter ud mod det store offentlige 
kloaknet. På AUH er der installeret i alt 
27 WiseTraps.

– Det er helt afgørende for os, at vi 
hele tiden kigger fremad og har styr på, 
hvor og hvornår vores ledningsnet skal 
renoveres. Derfor TV-inspicerer vi lø-
bende, så vi kan udarbejde fornyelses-
planer, som vi kører efter og så skal øko-
nomien selvfølgelig også kunne følge 
med, siger Ole B. Jacobsen.

Specialdesignede elbiler til 
kælderarealer

Per Aarsleff har stor erfaring i at udar-
bejde fornyelsesplaner og renovere 
kloaknettet på hospitaler og har derfor 
ekstrem stor fokus på, at arbejdet skal 
foregå med mindst mulig gene for den 
daglige drift. På AUH måtte Aarsleff 
tænke længere ud af boksen end nor-
malt, da man skulle i gang med at udføre 
arbejde i gangene i kælderen, som er en 
vigtig hovedfærdselsåre for personalet.

– I stedet for at benytte vores sæd-
vanlige store TV- og spulebiler, så har 
vi simpelthen fået bygget to specialde-
signede elbiler oven på konstruktionen 

af de elbiler hospitalet i forvejen bruger 
til transport. På den måde undgår vi, at 
have store biler holdende på området, 
og vi undgår kabler og slanger på tværs 
i gangarealerne, fordi vi nu kan holde 
direkte ved den ene side af brøndene, 
mens trafikken passerer gnidningsfrit på 
den anden side, forklarer Brian Højlund.

Strømpeforinger med 100 års 
levetid

En strømpeforing er en polyesterforing, 
der krænges ind i eksisterende, ned-
slidte kloakrør og derved sparer tid og 
omkostninger i forhold til opgravning 

af eksisterende asfalterede eller flisebe-
lagte områder.

En Aarsleff Strømpeforing er testet 
hos Teknologisk Institut og har alt efter 
belastningen en forventet levetid på op 
til 100 år. Det er endvidere mulighed for 
at tilpasse de forskellige typer af strøm-
peforinger til det spildevand, der udle-
des på hospitalerne.

Aarhus Universitetshospital i Skejby er 
opført i 1987, og det er kloakledninger 
under hospitalets bygninger fra 1987, 
der i øjeblikket strømpefores.



24   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

SJÆLLAND JYLLAND
Vangeleddet 45-47 Hjortsvangen 36
DK-2670 Greve DK-7323 Give
Tlf.: 43 90 90 66 Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 43 90 91 04 Fax: 75 73 90 16
Mail: info@txd.dk Mail: info@txd.dk

I mere end 35 år har 
vi åbnet døre i hele Danmark

TORMAX DANMARK A/S

TORMAX DANMARK A/S
Tormax Danmark a/S
Sjælland
Vangeleddet 45-47
dK-2670 Greve
Tlf.: 43 90 90 66
Fax: 43 90 91 04
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

jylland
Hjortsvangen 36
dK-7323 Give
Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 75 73 90 16
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

KØLERE

Waterlogic opkøber konkurrenten  
Aqua Line og oplever stor vækst  
i forhold til de danske sygehuse
AF KRISTIAN WITTENKAMP

Aqua Line en etableret, familie bygget og drevet, dansk vand 
dispenser virksomhed, som er vokset organisk, siden de blev 
grundlagt i 1998. Aqua Line har specialiseret sig i ( ”POU”) 
vandkølere.

Købet styrker yderligere Waterlogic tilstedeværelse på mar-
kedet i Danmark, og tilføjer mere end 4.300 nye vandkølere 
til den danske operation og vil især styrke Waterlogic eksiste-
rende position i det danske markede.

Aqua Line bliver integreret i Waterlogic Danmark over tid, og 
eksisterende kunder af Aqua Line vil få mulighed for at opgra-
dere til den høje kvalitet som Waterlogic er kendt for.

Kristian Wittenkamp, Country Manager, siger, at ”Købet af 
Aqua Line cementerer Waterlogic som en klar leder i point-of-
use vand dispenserings industrien i Danmark, og styrker vores 
position på det danske markede”

Waterlogic blev købt i januar 2015 af Castik Capital, som er 
en europæisk ”private equity investor”. Købet af Aqua Line er 
den syvende manifestation af selskabets køb-og-build strategi, 
efter den nylige overtagelse af Clear Water Group i Norge og 
betydelige opkøb i Storbritannien og Australien. Castik Capi-
tal mener, at denne buy-and-build strategi på et fragmenteret 
marked, kombineret med ihærdige organisk vækst i en branche 
præget af attraktive vækst og tilbagevendende indtægter, kan 
skabe betydelig værdi.

Om Waterlogic

Waterlogic er en innovativ designer, producent, distributør og 
operatør af point-of-use ( ”POU”) drikkevand rensning og dis-
pensersystemer designet til miljøer såsom kontorer, fabrikker, 
hospitaler, hoteller, skoler, restauranter og andre arbejdsplad-
ser. Grundlagt i 1992, Waterlogic var en af de første virksomhe-

der til at indføre POU systemer til 
Europa og har været i spidsen 
for POU markedet i form af 
produktets design og kvalitet, 
anvendelse af ny teknologi 
og i salg og service. Water-
logic har et omfattende og 
udvidet uafhængig globalt 
distributionsnet på plads, i 
mere end 50 lande verden 
over.

Waterlogic produkter bliver 
i øjeblikket distribueret i Nord- 
og Sydamerika, Europa, Asien, 
Australien og Sydafrika. Water-
logic førende markeder er USA, 
Australien og Vesteuropa, især 
Storbritannien, Skandinavien, Tyskland og Frankrig.

Waterlogic og sygehusene

Waterlogics modeller af kølere har UV-bestråling, den ene har 
en UV-lyskilde i selve vandtanken, mens den nyeste model, 
WL2 FIREWALL, har fået UV bestrålingen flyttet til selve tappe-
stedet på køleren. Det har vist sig at være en særdeles effektiv 
løsning.

Teknisk souschef Jan Cæcilius Christiansen fra Hospitals-
enheden Horsens kunne hurtigt konstatere, at WL2 Firewall 
udmærkede sig ved at levere bemærkelsesværdigt bakteriefrit 
vand. I alle prøver lå kimtallet helt I bund og var praktisk talt 
ikke til at måle selv om vandet kom fra kølerens indbyggede 
beholder.

Den løsning har myndighederne ellers hidtil anset for at 
være den mest uhygiejniske i forhold til opkoblede vandkølere, 
der får vandet direkte fra at vandrør, men den teori holder ikke 
stik med Waterlogics WL2 FIREWALL, der fra start til slut leve-
rede ekstremt rent drikkevand.

Konklusionen fra Hospitalsenheden Horsens er, at vand tap-
pet fra Waterlogics WL2 FIREWALL har opfyldt Miljøministeri-
ets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 fra installations-
tidspunkt til målingernes ophør.

2016 har været et år hvor Waterlogic’s tilstedeværelse på 
mange af de danske sygehuse er steget ganske betydeligt idet 
vi har fået Viborg, Randers, Skive, Bispebjerg, Sønderborg ho-
spitaler samt DNU Skejby som nye kunder. Dertil kommer at vi i 
forvejen leverer til Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Hol-
stebro, Herning, Horsens, Nyk. Falster, OUH, Roskilde, Aarhus 
Universitets Hospital, Skejby og Aalborg sygehus.

Totalt set har Waterlogic ca. 1000 drikkevandskølere instal-
leret på disse hospitaler, og tallet stiger måned for måned. Alle 
disse drikkevandskølere bliver serviceret af Waterlogic’s egne 
teknikere med faste frekvenser.
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MEDICINSK KONFERENCELOKALE

En grundsten i 
behandlingssamarbejdet
Vigtige sparringsforløb, vidensdelinger og behandlingssamarbejder mellem hospitalerne kan være en 
udfordring i hverdagen. Vi præsenterer her et brugervenligt konferencelokale med det rette udstyr og 
de rette funktioner, som giver plads til netop den kommunikation, som er vital for den enkelte patients 
behandlingsforløb.

På Rigshospitalets Hjertemedicinsk Kli-
nik gennemføres konferencer mellem 
Rigshospitalet og 5 andre hospitaler på 
Sjælland for opnåelse af bedst mulig be-
handling af patienterne. Denne kommu-
nikation kræver driftssikkert kvalitetsud-
styr, der giver godt overblik og samtidig 
er brugervenligt.

Overblik og driftssikkerhed

Rigshospitalets hjertemedicinske klinik 
havde behov for at udbygge funktiona-
liteten i deres konferencelokale. Lokalet 
bliver brugt til vidensdeling og sparring 
med 5 andre hospitaler på Sjælland for 
at opnå den bedst mulige behandling 
og det bedste forløb for den enkelte 
patient. Kravene var klare fra start; den 
nye løsning skulle give et bedre overblik, 
være fleksibel, mere driftssikker, mere 
brugervenlig at betjene og endvidere 
have flere funktioner.

AVC blev valgt som medleverandør 
på opgaven og leverede og monterede 
alt AV-udstyr.

Indfriede ønsker

AVC bød ind med en mere tilgængelig 
løsning, hvor der er lagt vægt på netop 
de tre opstillede krav; driftssikkerhed, 
brugervenlighed og flere funktioner.

Frants Pedersen, overlæge på hjer-
temedicinsk klinik og daglig bruger 
af konferencelokalet fortæller: ”Hver 
dag afholder et hjerteteam konferen-
cer med 5 andre hospitaler på Sjæl-
land hvor vi vidensdeler og sparrer for 
sammen at træffe beslutning om den 
bedst mulige behandling og det bedste 
forløb for den enkelte patient. Det er 
rigtig vigtigt at få udbygget funktiona-
liteterne, så vi får bedre mulighed for 

Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet afholder  
konferencer dagligt via videokonference på tværs af hospitaler.
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at skabe et godt overblik over de delte 
oplysninger”.

Det nye konferencelokale indeholder 
bl.a. højopløselige PACS-skærme, hvorpå 
der vises røntgenbilleder og videoer. Der 
er desuden monteret to 55’’ skærme, 
hvorfra der kan afvikles præsentationer 
og endvidere en skærm til videokonfe-
rence. En Crestron-matrix sørger for at 
indholdet bliver delt på kryds og tværs af 
skærmene og sender samtidig også ind-
holdet til videokonferencens øvrige del-

tagere. Sidst, men ikke mindst styres hele 
løsningen via et meget brugervenligt og 
innovativt Crestron touchpanel.

Frants Pedersen fortæller endvidere: 
”Vi kan nu vise indhold fra op til tre pro-
grammer samtidigt, f.eks. forskellige 
typer billeder og video sammen med pa-
tientens journal og derved skabe et rigtig 
godt overblik. Løsningen bliver brugt 
1,5-2 timer hver dag og det er en for-
nøjelse at bruge. Samtidig er løsningen 
driftssikker og fleksibel – alle kravene er 
opfyldt og vi bruger lokalet oftere, da der 
nu er flere muligheder”.

Fleksibel montering

”Det var utrolig vigtigt at de daglige mø-
der fortsat kunne afvikles og vi planlagde 
derfor montering af løsningen imellem 
møderne og det gik rigtig fint” siger 
 Peter Spiegelhauer, AVCs konsulent på 
opgaven og han fortsætter ”Det var utro-
lig vigtigt at løsningen virkede 100% fra 
start og der var ikke tid til løbende små-
justeringer, da patienternes forløb og be-
handling afhang af møderne. Klinikken 
skulle være operativ under hele forløbet 
– og det var den”.

”Det har fungeret rigtig fint med AVC. 
Kommunikationen var god, planlæg-
ningen fungerede fint og vi har kunnet 
planlægge og gennemføre konferencer 
under selve monteringsforløbet” afslut-
ter Frants Pedersen.

Ønskes yderligere information vedr. 
konferencelokaler med medicinske dis-
playløsninger i kompromisløs billedkva-
litet og med brugervenlige funktioner 
kan AVC, AUDIO•VISUELT CENTRUM 
kontaktes på 7562 4577 (Jylland og Fyn) 
eller 4362 4777 (Sjælland).

For mere information om AVC klik ind på 
www.avc.dk

På bordet længst væk ses det brugervenlige 10’’ Crestron touchpanel hvorfra hele løsningen styres.

Alt teknik er gemt af vejen i et aflåst rack
skab.

Konferencelokalet er oftere i brug end tid
ligere efter de nye opdateringer.
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Frisk luft fra loftet i 
kompakt paneldesign
KE Fibertec er nu klar til at sende et frisk pust ind over bl.a. skoler, kontorer, komfortmiljøer og ikke mindst 
bygninger med lav loftshøjde: De nye FBS loftspaneler til diffus eller retningsbestemt ventilation sikrer 
luftfordeling uden trækproblemer samt et lavt tryktab og lydtryksniveau. Det kompakte design, der fås i 
en række farver, kan let integreres i bygningen uden at skulle gå på hverken pladsmæssig eller æstetisk 
kompromis. 

Indeklimaet og dets effekt på beboernes 
helbred og trivsel er blevet et støt vok-
sende fokusområde i forbindelse med 
nybyggeri såvel som renovering. Sådan 
lyder budskabet fra en lang række eks-
perter inden for området, herunder pro-
fessor Per Heiselberg fra Aalborg Uni-
versitet, der forsker i bl.a. indeklima samt 
naturlig og mekanisk ventilation.

– Indeklimahensyn og bedre funk-
tionalitet er ofte hovedårsagen til igang-
sættelse af bygningsrenovering og også 
meget væsentlige parametre ved ny-
byggeri. Det opleves dog jævnligt, at 
indeklimamålsætningerne ikke bliver 
opfyldt i praksis, hvilket kan have meget 
større økonomiske konsekvenser end 
en reduceret energibesparelse i forhold 

til forventningerne. Der er behov for at 
fokusere mere på bygningers funktion i 
praksis, udtaler han.

Effektiv luftfordeling uden træk

De nye FBS loftspaneler fra KE Fibertec, 
som er udviklet med bidrag fra Aalborg 
Universitet, modvirker dårligt indeklima 
ved hjælp af diffus eller retningsbestemt 
ventilation. Systemet, som er egnet til 
brug på bl.a. skoler, kontorer samt div. 
komfortmiljøer, er i stand til at operere 
ved et lavere lufttryk sammenlignet med 
standard loftdiffusorer. Dette gør det til 
en mere energieffektiv løsning, der såle-
des bidrager til at holde driftsomkostnin-
gerne såvel som miljøbelastningen nede.

– Systemet sikrer, at den komplette 
tekstiloverflade bliver aktivt udnyttet 
i forbindelse med luftfordelingen. Re-
sultatet er meget lave indblæsningsha-
stigheder og dermed en trækfri luftfor-
deling. Samtidig sikrer det patenterede 
laserskårne hulmønster fleksibilitet til 
at få spredt luften ud over et lidt større 
areal. Systemet opererer ligeledes ved et 
lavt lydtryksniveau – nærmere bestemt 
ned til mindre end 20 dB(A), fortæller 
udviklingschef fra KE Fibertec Anders 
Olsen om FBS loftspanelerne, som med 
deres lave tryktab efterlever kravene i 
BR20.

Godt indeklima trods lav 
loftshøjde

Det fleksible system, der fås i en række 
forskellige farver, kan let integreres i 
bygningen efter behov. Særligt rum med 
lav loftshøjde kan drage fordel af det 
kompakte design, der passer til de mest 
udbredte nedhængte loftstyper. Således 
er designet velegnet til indeklimaoptime-
ring af f.eks. kontorbygninger. Anders 
Olsen forklarer: 

– Rådgiveren kan hurtigt få sin sag for, 
når der skal skabes et godt og sundt in-
deklima i rum med lav loftshøjde. F.eks. 
konflikter indeklimahensynet ofte med 
ønsket om at skabe en æstetisk løsning, 
der ikke hæmmer rummets udseende 
unødigt. FBS loftspanelerne integreres 
i loftet og falder på diskret vis i ét med 
arkitekturen uden at være visuelt hæm-
mende eller fylde unødigt. Der er med 
andre ord plads at spare, hvilket kan 
være en fordel, når hver kvadratmeter 
tæller. 

Systemet har en lav vægt og kan nemt 
monteres uden brug af værktøj. Udover Stemningsbillede af rum med FBS loftspaneler
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afbrydelser

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

INDEKLIMA

OM KE FIBERTEC

KE Fibertec udvikler, producerer og markedsfører ”godt indeklima” eller luftfordelingssystemer baseret på fiberteknologi. 
Tekstilkanalerne kan tilpasses, så de i form, farve og størrelse passer til rummet, og de kan anvendes i skoler, laboratorier, 
sportshaller, på kontorer og mange andre steder, hvor der er behov for et godt indeklima og en effektiv udluftning. KE Fibertec 
lancerede i 2012 verdens første Cradle to Cradle-certificerede ventilationskanal CradleVent®.

at være nemt at rengøre og vedligeholde 
er det udført i brandhæmmende teks-
tilmateriale og efterlever således brand-
normen DS428.

FBS loftspanelerne kan både leveres 
enkeltvist og udbygges til en serie som 
et samlet trykkammer á op til 4 stk. uden 
unødigt tryktab.

Læs mere her: fbspaneler.dk

Stemningsbillede af rum 
med FBS loftspaneler
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DESIGN

Gulvet som lærred – 
inspireret af maleriet
Det nye gummigulv 
noraplan lona giver helt nye 
designmuligheder

Helt nye designmuligheder med en inno-
vativ teknologi: Med det nye gummigulv 
noraplan lona fra nora systems er det nu 
muligt at integrere meget forskellige gra-
fiske designs i gulvet. Det er muliggjort 
med en nyudviklet produktionsmetode, 
hvor det nye design skabes under selve 
vulkaniseringen, og der opstår et ”male-
risk” look.

Forskellig virkning alt efter 
farvekombination

Det nye gulv er opkaldt efter det spanske 
ord for lærred. »Det beskriver designet 
af noraplan lona klart og tydeligt«, siger 
produktmanager Dirk Oswald. »Basis 
dannes af gulvet og dets grundfarve, 
og med forskellige farvekombinationer 
kan designeren føre sine kreative idéer 
ud i livet – alt efter farvekombination og 
synsvinkel, opstår der en meget forskel-
lig rumvirkning«. I overført betydning og 
i overensstemmelse med produktnavnet 
betyder dette: Gulvet og dets basisfarve 
er lærredet, som får sit individuelle præg 
med valget af farvekombinationen og på 
den måde bliver til et kunstværk. Også 
noraplan lona består helt igennem af 
gummi. Derfor sker der ikke noget med 
det robuste gulv, når der skubbes gen-
stande rundt på det, som for eksempel 
senge eller madvogne på hospitaler. 
Derfor anbefales det nye gummigulv 
også til stærkt frekventerede områder 
inden for sundhedssystemet samt an-
dre offentlige bygninger. Desuden har 
det yngste medlem af noraplan familien, 
samme overbevisende egenskaber som 
resten af familien med god ergonomi, 
akustiske egenskaber, driftsøkonomi og 
sundheds- og miljøvenlige fordele.

24 forskellige farver

Forud for udviklingen af noraplan lona 
blev der som altid hos nora systems af-

holdt internationale arkitektworkshops. 
»Vi er altid opmærksomme på, at far-
vekollektionen virker lige godt på alle 
markeder og i alle kulturer« understreger 
Dieter Rischer fra nora produktudvik-
ling. »Det frie, diskrete design blev godt 
modtaget overalt – fra Tyskland til USA, 
Kina og Dubai«. Det bekræftes også af 
planlæggerne. Indretningsarkitekt Sylvia 

Leydecker, ejer af tegnestuen 100% in-
terior i Køln og næstformand i den tyske 
sammenslutning af indretningsarkitekter 
(Bund Deutscher Innenarchitekten), del-
tog som designer i en af nora systems 
wokshops og har været med til at be-
stemme den endelige farvesammensæt-
ning af det nye produkt. Hun tror, at nor-
plan lona har et stort potentiale: »Looket 
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HASSELLUNDEN 11A  ·  DK-2765 SMØRUM 
TLF. 45 95 04 10 · WWW.BUHL-BONSOE.DK

> Lille og enkel logger til  
 fødevarer og medicin

> Stort program af eksterne 
 temperaturfølere

> Dansk software

>  Brugervenlig

>  Nem dataoverførsel 

testo 175   
Stort udvalg af loggere til overvågning Har du styr på 

temperaturen?

DESIGN

er en vellykket syntese af uni-farver og 
struktur – perfekt til både at opfylde arki-
tektoniske behov og funktionelle krav«. 
noraplan lona fås i standardsortimentet 
med 24 forskellige grundfarver. De 12 
neutrale grå, brune og beige nuancer 
suppleres med 12 attraktive accentfar-
ver, som virker mættede, men samtidig 
dækkende.

OM NORA SYSTEMS

nora systems udvikler, producerer og 
markedsfører elastiske gummi gulve 
i høj kvalitet samt skokomponenter 
under mærket nora®. Virksomheden 
med hovedsæde i Weinheim opstod 
i 2007 fra Freudenberg Bausysteme 
KG og har i mange år som førende 
på verdensmarkedet præget udviklin-
gen af gummigulve. Mere end 1.000 
medarbejdere genererede i 2015 en 
omsætning på 218,7 millioner euro.
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Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 

 

 

Delektor Tech ApS 
Aggerupvej 9 

DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
www.delektor.dk 

 
 

INTERN TRANSPORT TIL MEDICINAL INDUSTRIEN

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

at	vi	på	kort	tid	kan	skræddersy	kundens	ønske

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

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

HYGIEJNE

Frisk luft – eller støv???
I ventilationsanlæg kan der gemme sig meget støv – til skade for både indeklimaet, inventar og udstyr.

”Ude af øje – ude af sind.” Sådan kan det let gå med ventilati-
onsanlægget – og rengøringen af det. Man siger ofte at rengø-
ring kun ses når den ikke bliver gjort. 

Det er imidlertid til stor skade for indeklimaet – og dermed 
for komfort og sundhed hos brugerne af lokalerne – når rengø-
ring af ventilationsanlæg ignoreres. Det viser bl.a. undersøgel-
ser foretaget af DTU Danmarks Tekniske Universitet.

Desuden kan den forurenede luft fra ventilationsanlæg, som 
ikke er rengjort, medfører skader på inventar, udstyr og instru-
menter. Udstyr, instrumenter og andre elektriske elementer er 
sarte over for støv og i værste fald kan forureningen derfor få 
negativ indfl ydelse på disse komponenters levetid og energi 
forbrug.

Undersøgelsen på DTU vedrører fi ltre i ventilationsanlæg-
get, hvor snavsede fi ltre havde en stor negativ indvirkning på 
indeklimaet. Men for at et ventilationsanlæg skal kunne funge-
rer ud fra sit formål, skal ventilationskanalerne, riste og armatu-
rer naturligvis også holdes rene.

Hvad nytter det kun at udskifte fi lterne hvis ventilationsan-
lægget ikke i sig selv er i stand til at opfylde kravet til luftudskift-
ning pga. af tilstoppede riste, armaturer og kanaler. 

Det er vigtigt at et ventilationsanlæg regelmæssigt inspice-
res, ikke kun i ventilationsaggregatet hvor fi lterne, motor og 
varme/køle fl ader ofte befi nder sig – også kanaler, riste, spjæld 
og armaturer bør efterses regelmæssigt. 

En god ide er at få inspiceret ventilationsanlæggets kanaler, 
riste og armaturer, ud fra en inspektion dannes et overblik over 
behovet for rensning af ventilationsanlægget. 

Ventirens har over 25 års erfaring i inspektion og rensning af 
ventilationsanlæg. 

www.ventirens.dk
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BELYSNING

Amber – lys i det orange-røde felt
Amber er et relativt nyt begreb i belysningsverdenen

Lige siden lysets biologiske påvirkning af os mennesker blev 
opdaget, er det blevet fastslået, at høje niveauer af koldt lys ak-
tiverer, og at lave niveauer af varmt lys beroliger.

Dagslys eller intensivt lys, især i spektrets blå og grønne del, 
6500 K, aktiverer produktionen af kortisol, mens lave niveauer 
af nattelys eller lys med meget rødt, 2700 K, påvirker produk-
tionen af melatonin og giver os trang til at sove.

Amber indebærer en udvidelse af begrebet Tunable White 
(farvetemperaturstyring), hvor amber ganske enkelt giver lys 
i det orange-røde felt. I modsætning til almindelige Tunable 
White-løsninger, hvor der er monteret både varme og kolde 
dioder på LED-kortet, placeres amber-dioderne på separate 
LED-kort.

Amber-løsninger er et varmt lys med relativt lave niveauer og 
bruges i alle typer behandlingsmiljøer, hvor overvågning finder 
sted, uden at man ønsker at forstyrre patientens søvn og der-
med døgnrytme.

Amber og intensiv behandling

Rum på intensivafdelinger bliver let tekniske og skræmmende 
for patienten, samtidig med at personalet har brug for lys til be-
handlingen. Med Amber kan alles behov tilgodeses.

Intensivafdelingen er omsorg på højt niveau og rummet er 
udformet med henblik på at give god adgang til medicintek-

niske installationer. Den rette udformning af både rummet og 
belysningen tilfredsstiller både personale og patienter uden at 
give afkald på det vigtigste – et godt lys til behandling.

I de stille nattetimer oplyses rummet med lave niveauer af 
Amber fra Multilume Hydro. Lyssætningen giver patienten de 
rette forudsætninger. Lave niveauer af det varme lys forstyrrer 
ikke søvnen, og hvis patienten vågner, er der alligevel tilstræk-
keligt lys til at opfatte omgivelserne og navigere i rummet.
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I de stille nattetimer oplyses rummet med lave niveauer af amber 
fra Multilume Hydro. Lyssætningen giver patienten de rette for
udsætninger for søvn og restitution uden at blive generet af lyset i 
vågne perioder

Ovenstående ses farvespekteret ved hhv. 6500 Kelvin, 2700 Kelvin 
og Amber. Her er det tydeligt at det blå spekter er helt fjernet ved 
Amber.



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

AUTOKLAVER

KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk
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2600 Glostrup
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Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

SKYLLERUMSUDSTYR ARBEJDSMILJØ

Ring og hør nærmere

Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaskedekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Endoskopivaskemaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

SKYLLERUMSSERVICE

KØLETEKNIK

- det naturlige kølefirma...

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

Tel. 75 85 73 11
www.coolcare.dk

- det naturlige kølefirma...
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PERSIENNESYSTEMER

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

Telefon: 7022 8005
www.screenline.dk

ELTAVLER

El-tavler!
•  Projektering, fremstilling og 

montage af tavleanlæg
•  Programmering af SCADA, SRO 

og PLC anlæg
•  Termografering
•  Fejlfinding og reparation på 

eksisterende tavleanlæg
•  ISO 9001:2008 Certificeret

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

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

Contech Automatik_57x57.indd   1 15/06/15   14.15



INDRETNING

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VANDBEHANDLING SKYLLERUMSUDSTYR

BELYSNING

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys,  

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

VENTILATION

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

DRIKKEVANDSKØLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

Fleksibel løsning
som bordmodel – som væghængt 
– eller med skjult køler og separate 
tappehaner!

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

tlf. 65 96 42 83 – 30 69 67 33
www.vpconsult.dk
vp@vpconsult.dk

Altid rent og friskt vand direkte fra
hanen - 100% gennemstrømskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

Fyrrebakken 8, 5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83 · Fax 65 96 42 53

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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fermacell – rigtige vægge 
der holder til mere, sparer 
penge og sikrer mere plads

Fermacell Scandinavia
Kirkevej 3
8751 Gedved
Tlf. 3969 8907   www.fermacell.dk

Fordele:
•  Skrue- og slagfaste
•  Brand- og 

lydisolerende
•  Ideelle til 

pladsbesparende 
skillevægge

•  Lette at håndtere for 
håndværkere

•  Mindre modtagelige 
for stød og slag

•  20 års brudgaranti
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