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Interimmedarbejdere kan 
også øge kontinuiteten

De fleste af os har prøvet det: En medar-
bejder i driftsorganisationen siger op, og 
vi skal finde en erstatning. Efterhånden 
en situation som opstår jævnligt, da det 
er blevet lettere at skifte job efter krisen 
har sluppet sit tag i økonomien. Specielt 
inden for byggebranchen er arbejdsmar-
kedet stadig underforsynet på arbejdsta-
gersiden. Dette presser naturligvis også 
de brancher som ansætter medarbejdere 
med de samme kompetencer som i byg-
geriet, som eksempelvis driftsorganisa-
tioner i større eller mere komplekse byg-
ninger. En løsning kan være at udlicitere 
den tekniske drift til et af de firmaer, som 
overtager hele ansvaret for denne del af 
virksomhedens opgaver. Der er mange 
strategiske overvejelser at gøre sig ved 
denne løsning, og det kan man få rådgiv-
ning til hos Sweco, som har Danmarks 
største FM rådgivning med 80 ansatte, 
som kun beskæftiger sig med driftsråd-
givning, og altså ikke udfører driftsopga-
ver.

En mindre drastisk løsning som Sweco 
FM også kan levere er at ansætte en 
midlertidig medarbejder. Vi kalder det 
”Lej en Maskinmester”. Oprindeligt blev 
det tænkt som en service til eksempel-
vis et advokat- eller revisionsselskab, 
som har ejerskabet eller driftspligten 
for eget kontorhus, men ingen tekniske 
ledere ansat. Det er helt almindeligt at 
man er i stand til at finde firmaer eller 
medarbejdere som kan klippe hækken 

og græsset, men den tekniske drift er 
mere kompleks. Derfor opstod ideen 
at man kunne leje en teknisk leder, der 
hurtigt kan overskue helheden i de tek-
niske installationer, og derefter opsætte 
de nødvendige vedligeholdsrutiner for 
at holde bygningens maskineri kørende. 
Samtidig kan vedkommende lære lidt fra 
sig om at indstille optimale driftstider og 
justere temperaturkurver efter årstiden.

Driftsmedarbejder?

Senere er ydelsen så blevet brugt til at 
dække ledige stillinger i driftsorganisa-
tioner med ansvar for teknisk bygnings-
drift. Igen er der nogle overvejelser man 
skal gøre sig, inden man går denne vej. 
Kan de øvrige medarbejdere løse opga-
verne ved at fordele dem imellem sig? I 
det nuværende arbejdsmarked risikerer 
man at få en længere periode med en 
ledig stilling, så denne problematik skal 
man diskutere grundigt igennem med 
de berørte. Måske vil det være bedre 
at ansætte en midlertidig medarbejder, 
som kan gå direkte ind og løse 80 % af 
opgaverne fra første dag. Dermed giver 
man sin organisation og sig selv ro til at 
finde det perfekte match, og den helt 
rigtige medarbejder til både nu og frem-
tiden. Man undgår at nogle af de andre 
nøglemedarbejdere bliver stressede el-
ler udbrændte, fordi der simpelthen er 
for mange opgaver der må udskydes, el-
ler løses uden for normal arbejdstid. Og 
endelig sikrer man sig at organisationen 
stadig kan løse de kundevendte opga-
ver, som jo er det man skal leve af.

Der er jo fordele og ulemper ved alt. 
Det helt basale er at det skal være en 
medarbejder med de rette kompeten-
cer og den fornødne driftserfaring til at 
glide direkte ind i organisationen. Det vil 
så være den virksomhed der ”udlejer” 
medarbejderen som skal sikre sig dette 
match, da et forkert valg falder tilbage 
på denne virksomhed. Fordelen ved at 
det er en midlertidig medarbejder, er 

at det er muligt at skifte vedkommende 
ud, hvis kemien er helt umulig at få til at 
passe. En anden fordel er at man ikke 
skal have den midlertidige medarbejder 
til at deltage i personaleudviklingskurser 
og -programmer. Medarbejderen behø-
ver ikke bekymre sig om sin situation ved 
organisationsændringer og ledelsesro-
kader. Dette er almindeligvis noget der 
skaber mange samtaler og giver en del 
spildtid i specielt en dansk organisation, 
hvor alle har en mening om hvordan man 
bør gøre tingene. Ulempen er naturlig-
vis at man kommer til at betale dyrere 
for den ”lejede” medarbejder end for en 
man selv ansætter. Dertil må man så sige 
at prisen er inkluderet alt hvad man nor-
malt skal betale sin egen medarbejder, 
ud over lønnen. For at sammenligne på 
et rigtigt grundlag, skal man regne ud 
hvad en medarbejder koster i egen virk-
somhed, ud over lønnen, og det beløb er 
som regel større end man forestiller sig.

Projektmedarbejder

En anden mulighed for at anvende mid-
lertidig arbejdskraft er projektmedar-
bejdere som kan komme ind og løse en 
”vanskelig” opgave med mange interes-
senter, hvor de ansatte i en driftsorga-
nisation måske har svært ved at holde 
kontinuiteten. Hvis situationen er at der 
jævnligt skal afventes svar eller kommen-
tar fra andre dele af virksomheden, eller 
fra eksterne parter, ender det ofte med 
at den pause i opgaven som opstår, bli-
ver længere end nødvendigt, fordi drifts-
medarbejderen i den mellemliggende tid 
går i gang med at løse en anden og mere 
presserende opgave. Så glemmer man at 
rykke for svar, eller man har fået svar og 
kommer ikke lige videre med det samme. 
Det kan resultere i at man får alt for kort 
tid til at udføre opgaven, fordi planlæg-
ningen har taget alt for lang tid. Her er 
den midlertidige projektmedarbejder 
virkelig en gave, da vedkommende kun 
skal koncentrere sig om at drive den ene 

AF DRIFTSKONSULENT, JESPER TANGGAARD, 

SWECO A/S
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opgave. Der er ikke nogen som skal have 
svar på en masse andet, der ikke vedrø-
rer denne opgave. Der er ingen som lige 
skal have hjælp med at løse en anden op-
gave. Det betyder at der kan holdes fast 
og følges op hele tiden.

Kompetencer

Den anden type projektmedarbejder 
man kan efterspørge, er personer med 
specielle kompetencer, eller sammen-
sætning af kompetencer. Har man be-
hovet for en bygningsingeniør, eller en 
materialespecialist, eller en person med 
erfaring fra en bestemt type virksomhed, 
kan det tage lang tid at finde denne per-
son i det ”åbne” jobmarked. Her er løs-
ningen at spørge i en rådgivervirksom-
hed (eller et vikarbureau), om der er en 
medarbejder med præcist den kompe-
tencesammensætning og erfaring man 
efterspørger. Dermed gør man sin egen 
organisation i stand til at løse opgaven, 
og dermed opsamle den erfaring man 
høster, frem for at udlægge hele opgave-
løsningen til en rådgiver.

En sådan opgave kan være at man le-
jer en Commissioningleder, og anvender 
sine egne medarbejdere som ressourcer 
til granskning, tilsyn og test. Derved får 
man et internt Commissioning team, som 
efterfølgende har et meget indgående 
kendskab til den nyopførte bygning. 
Fordelen ved dette er at driftsmedarbej-
derne ikke selv skal følge op og holde 
kontinuitet i processen, med risiko for at 
der overskrides nogle deadlines, fordi si-
tuationen i en driftsorganisation er at der 

konstant er opgaver som skal løses. Man 
har en person uden for organisationen, 
som planlægger forløbet, og sørger for at 
aktiviteterne skemalægges, så alle kan få 
det i kalenderen. Man kan oven i købet 
supplere med de faglige kompetencer 
som måske ikke findes i egen organisa-
tion, og man får derved mulighed for at 
udføre en både fuldstændig og faglig 
kompetent Commissioningproces, hvor 
mest mulig viden opsamles hos de med-
arbejdere der skal arbejde i bygningen. 
Denne mulighed er naturligvis kun til 
stede i de virksomheder der har en egen 
driftsorganisation, som også har både er-

faring, kompetencer og tid til at deltage i 
fuldt omfang.

Sweco har erfaring med at udleje 
medarbejdere i kortere eller længere 
perioder, vi sørger for at der er et match 
mellem medarbejder og den pågæl-
dende organisations behov. Vi sørger 
for at medarbejderen er udstyret med 
de fornødne kompetencer, og skal der 
anvendes sikkerhedsudstyr eller andet 
teknisk grej, sørger vi for at det er hos 
medarbejderen fra første dag. Vi sørger 
for personaleplejen, da det er en fordel 
at vedkommende er klar til at vende til-
bage til os, efter veludført opgave hos en 
anden virksomhed. Det sker at virksom-
heder bliver så tilfredse, at de ansætter 
pågældende medarbejder. Det er et tab 
for os, men også en stolthed af vores re-
kruttering, når andre virksomheder kan 
værdsætte de kvaliteter der er i den på-
gældende.



6   HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9

INSTALLATIONER

HPFI-relæer er foran tidsplanen 
på Hvidovre Hospital
Hvidovre Hospital er i fuld gang med at implementere HPFI-beskyttelse og har netop bestilt de sidste 
35 tavler med ABB Smissline. Dermed forventer man at være færdig med udskiftningen af cirka 120 tavler 
omkring et år før planlagt.

For at leve op til Stærkstrømsbekendt-
gørelsens afsnit 8 skal der være HPFI-re-
læer foran alle installationer, og derfor er 
Hvidovre Hospital i disse år i gang med at 
udskifte cirka 120 tavler med nye tavler 
med ABB Smissline. Formålet er at højne 
elsikkerheden på det 285.000 kvadrat-
meter store hospital, hvor forsyningen 
om noget sted er livsvigtig.

– De gamle tavler havde ikke plads 
til komponenterne, og derfor har vi fået 
bygget nye, hvor vi blandt andet har dre-
jet skinnen en kvart omgang, så jordled-
ningen er tæt på. Det gør det hurtigt og 
nemt at klikke en jordklemme på, fortæl-
ler elektriker Robert Marcussen fra Hvid-
ovre Hospital og tilføjer:

– Sammenlignet med de gamle tavler 
i huset er de nye ABB Smissline nok 50 
gange hurtigere at arbejde med. Vi kan 
på ingen tid udskifte eller isætte nye 
komponenter. De skal bare klikkes på el-
ler af. Det betyder en langt kortere ne-
detid, og i realiteten kan vi arbejde med 
spænding på skinnen, hvis vi vil.

Nemme at udskifte

Med Smissline afbrydes strømmen på 
kontorerne og patientstuerne i kortest 
mulig tid. Derudover har hver Smissline-
skinne en sektionsafbryder, så spændin-
gen ikke behøver at blive afbrudt på hele 
tavlen. Så sikres patienterne behandling, 
og de ansatte kan udføre deres planlagte 
arbejde uden forstyrrende afbrydelser.

ABB’s Smissline plugin-system til for-
delingstavler gør det muligt at lave æn-
dringer eller udvidelser i en tavle uden at 
afbryde den. Skinnesystemet i Smissline 
er berøringssikkert efter standarden 
IP2X.

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

mulighed for at fordele belastningen. Til 
skinnesystemet fås også adapterplader, 
så alle produkter kan anvendes i Smis-
sline-systemet.

Orange er det nye sort

Et af kravene til de nye tavler på Hvid-
ovre Hospital var, at det skulle være 
tydeligt, hvad der er normal forsyning, 
og hvad der er nødforsyning. Nødfor-
syningsdelen af tavlen er derfor med 
orange låger, og derved følger Hvidovre 
Hospital samme standard som stadigt 
flere hospitaler i ind- og udland. En klar 
fordel for teknikere og montører i en glo-
bal verden.

De sidste 35 tavler ud af cirka 120 tav-
ler er netop bestilt hos Automatic Syd. 
Hospitalet har i alt omkring 400 tavler, 
hvoraf resten er hovedtavler, sekundære 
hovedtavler og ventilationstavler.

– Vi følger tidsplanen for udskiftnin-
gen. Faktisk er vi foran, og jeg regner 

med, at vi bliver færdig et års tid før for-
ventet. Smissline må gerne få kredit for 
en del af det, men her i el-teamet er vi 
generelt en flok effektive gutter, griner 
Robert Marcussen.

Kontaktinfo
Elektriker Robert Marcussen,  
Hvidovre Hospital 
robert.marcussen@regionh.dk

Hvidovre Hospital, hvor elforsyningen om noget sted er livsvigtig, implementerer HPFI-
beskyttelse og installerer i den forbindelse ca. 120 tavler med ABB Smissline.

Den orange farve angiver, at denne tavle er 
forbundet med nødforsyningen.



EXENO™ bygger på MBBR-teknologien som består af specia-
liserede mikroorganismer eller bakterier, der vokser på plast-
bærere. Det er en ekstremt effektiv, økonomisk og miljøvenlig 
løsning for fjernelse af lægemiddelsstoffer i spildevand.

WATER TECHNOLOGIES

Resourcing the world
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– Kosteffektiv fjernelse af 
medicinrester i spildevand 

Ét hospital – Én Leverandør 
Management af HELE vandcyklussen på hospitalet!
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MBBR 1 
– Bakterier der 
fjerner let ned-

brydelige stoffer

MBBR 2 
– Bakterier der fjerner 

middel svært ned-
brydelige stoffer

MBBR 3 
– Bakterier der

 fjerner svært ned-
brydelige stoffer

Figur: Spildevandsbehandling med 
specialiserede bakterier i tre trin
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Tekniske og digitale løsninger 
på det moderne sygehus
De tekniske krav til det moderne syge-
hus er stadigt stigende, og dette påvir-
ker i høj grad planlægningen, uanset om 
der skal bygges nyt, bygges til eller re-
noveres. Til at understøtte det moderne 
og fremtidssikrede sygehus tilbyder ABB 
en bred vifte af tekniske løsninger. Det 
kan være alt, lige fra transformere på ho-
spitalet til den enkelte stikkontakt på pa-
tientstuen. Alle løsninger har det tilfæl-
les, at de understøtter driftssikkerheden 
omkring kerneydelsen, leverer maksimal 
oppetid og dokumenterer effekt og drift.

Et særligt interessant område er en 
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.

– På stort set alle ABB-produkter er vi 
helt fremme i feltet, når det gælder digi-
talisering og muligheder for at overvåge, 
styre og kontrollere, siger Flemming Fol-
kvardsen, salgsdirektør og segmentchef 
på ABB Healthcare.

Som eksempel fremhæver Flemming 
Folkvardsen test af fejlstrømsafbrydere. 
Her bruger det tekniske personale i dag 
oceaner af tid på at planlægge og udføre 

obligatoriske test på de op til 30.000 
fejlstrømsafbrydere, der kan være på et 
sygehus. Ofte også til gene for det sund-
hedsfaglige personale, som testen skal 
koordineres med, så den ikke får konse-
kvenser for patientsikkerheden.

– For at afhjælpe dette har ABB lance-
ret en selvtestende fejlstrømsafbryder, 
der tester automatisk, melder tilbage og 
dokumenterer testen. Testen påvirker 
ikke driften af sygehuset, da den gen-
nemføres uden at afbryde strømmen. 
Samtidig er sikkerheden på et langt højre 
niveau, da testen gennemføres hver 28. 
dag – i modsætning til kravet om manuel 
test én gang om året.

Hjælp til energibesparelser

– Der er også godt nyt for alle, der skal 
dokumentere sygehusenes energibe-
sparelser og levere tal til de grønne regn-
skaber, fortæller Flemming Folkvardsen.

– Tidligere var det nødvendigt at in-
stallere fysiske målere alle steder, hvor 
man skulle anvende sine målinger. Det 
behøver man ikke længere. Nu kan man 
sætte et modul ind i vores maksimalaf-
brydere eller på toppen af vores DIN-

skinnemateriel og dermed måle, hvor 
strømmen bliver brugt. Og på alle enhe-
der kan du fx få tilbagemeldinger til dit 
CTS-system og gemme dem i dit grønne 
regnskab.

Flemming Folkvardsen pointerer, at 
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 anven-
des til direkte fejlfinding, da det hurtigt 
vil blive afsløret, hvis der fx er en utæt 
kompressor, der står og kører hele tiden.

KNX og Newron Solutions by 
ABB

– Til styring af lys, ventilation, varme, 
overvågning osv. har vi KNX, som ud 
over de oplagte besparelser i driften 
også er supernemt at sætte op. Enhe-
derne defineres i et værktøj kaldet ETS, 
som anvendes af alle KNX-installationer, 
siger Flemming Folkvardsen.

– Og det leder os hen til vores nye 
software ”Newron Solutions by ABB”, 
som kan kobles ind på de såvel åbne 
som lukkede systemer, der anvendes til 
styring i dag. Den kan visualisere KNX 
under én brugerflade og samtidig kom-
bineres med et evt. eksisterende BMS-
system. Det geniale ved den software 
er, at når du fx har opsat en sengestue, 
så markeres den med en specifik farve, 
og hver gang du skal sætte en tilsva-
rende applikation op, så kan du bare 
markere og kopiere den. Du kopierer 
altså ikke bare den enkelte installation, 
men du kan kopiere hele rum ad gan-
gen, uanset hvilke KNX-enheder det er. 
Derfor er det også meget nemmere at 
etablere store systemer, uden at der op-
står fejl. Efterfølgende kan visualisering, 
alarmer og tidsprogrammer genereres 
automatisk ud fra rumprogrammerin-
gen. Frihedsgraden i forhold til valg af 
leverandør og installatør er helt tydelig, 
og det samme gælder naturligvis bespa-
relsesmulighederne, fortæller Flemming 
Folkvardsen.
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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

DIGITALISERING

Der er mange penge at spare

Investeringen i at få fuld digitalisering og 
adgang til at kunne styre, overvåge og 
kontrollere alle processerne på sygehu-
set øger omkostningen til installationen 
med 15 til 20 pct., vurderer Flemming 
Folkvardsen, men til gengæld hentes 
den hurtigt ind igen ved besparelser i 
driften.

– Tag nu også sådan noget som fre-
kvensomformere. 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 bremsen. Det siger sig selv, at det 
er et vanvittigt ressourcespild. Som én af 
de største i verden leverer ABB frekvens-
omformere, der i stedet regulerer motor-
hastigheden. Faktisk sælger vi på ver-
densplan 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 Flem-
ming 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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DIGITALISERING

Digitalisering i det 
offentlige sundhedsvæsen

AF SALGSDIREKTØR, PERNILLE CASPARSEN

Hvad er digitalisering? Og hvad betyder 
det, når vi taler om, at vi er i den digitale 
tidsalder? Jeg har gennem de sidste 17 
år befundet mig i IT- branchen. Med en 
start tilbage i 2001 i .com-boblen har jeg 
på tæt hold fulgt med i, hvordan IT har 
udviklet sig både i det private, men også 
i det offentlige segment.

For mig er digitalisering både en for-
længet arm og på samme tid en mulig-
hed for at skabe mindre afstand imellem 
os mennesker og vores fysiske lokation. 
Det er også sådan, jeg ser det, når jeg 
kigger på vores sundhedsvæsen. Digi-
talisering kan give os mere tid, gøre os 
effektive, supplere os i vores dagligdag, 
hvis vi anvender teknologien korrekt. For 
det er stadig os mennesker, der opstiller 
værdierne af og for digitalisering.

Hvis vi dykker ned i, hvad digitalise-
ring bl.a. har gjort, kan vi starte med min 
private ven, der lider af diabetes 1. Via 
en chip kan den måle hans insulinvær-
dier, som taler til en app på hans telefon, 
viser ham nøjagtigt, hvad hans værdier 
er og giver ham besked, når det er tid 
til at dosere insulin, således at han kan 
holde sit blodsukker stabilt både ved 
kost og insulin.

Vi kan ved hjælp af tingenes internet, 
IoT, monitorere fx hvornår et instrument 
skal lades op, således at man fx. ikke får 
en hjertestarter, som ikke har opladet bat-
teri. Dette kan i sidste ende koste liv. Vi 
kan journalisere status på patienten, såle-
des at vi kan få indsigt i, hvordan denne 
har det via et fælles digitalt system, hvis 
patienten befinder sig et andet sted end 
der, hvor han eller hun er lokalt tilknyttet. 
Vi kan samle os til en overordnet orga-
nisation med flere underafdelinger, hvor 
indsigt deles mellem sundhedsparterne 
på vores CPR-nummer.

Det er vi allerede godt i gang med, og 
øvelsen er stor, men vi oplever stadig, 
at vi i papirform skal besvare lægelige 

spørgsmål, som indtastes. Digitalisering 
kan bidrage til, at dette ikke er en nød-
vendighed, og man kan tænke over, hvor 
mange kroner og øre vi vil spare på papir, 
minutter i indtastninger osv. ved at lade 
denne proces digitaliseres.

Dansk software til sikker mail og 
store filer

I Bluewhale ApS, hvor jeg i min stilling 
som salgsdirektør har det overordnede 
ansvar for salg, er det også min opgave 
at holde mig orienteret i forhold til ud-
viklingen inden for digitalisering, så vi 
hele tiden sikrer, at Bluewhales software-
løsninger til at kommunikere sikkert og 
krypteret udvikler sig og matcher marke-
dets behov. Bluewhale ApS er en dansk 
softwarevirksomhed, som bl.a. grun-
det GDPR har fået rigtig meget fokus i 
2018. Vi bistår også sundhedssektoren 
i Danmark med at kommunikere sikkert 
og krypteret pr. email, bl.a. personføl-
somme data internt i organisationerne 
og i kommunikation med eksterne sam-
arbejdspartnere. Dette er også med til at 
minimere antallet af processer fx fra pa-
pirgang til indtastning til mail. Hvis man 
allerede har de oplysninger indtastet, 

man skal bruge og ønsker at sende dem 
pr. email, så har vi erfaret, at mange ofte 
mangler et værktøj der kan kommunikere 
sikkert og krypteret, så også persondata-
forordningen bliver overholdt. Denne 
proces understøtter Bluewhale Sikker 
Mail, dvs. man kan erstatte processen, 
hvor man skal udskrive, sende med 
post, ikke vide om modtager får brevet 
osv, med at man kan sende direkte via 
Outlooks mailprogram til modtager og 
overholde persondataforordningen og 
forblive digitalt. Man kan arkivere auto-
matisk samt logge, at man har fuldført 
sin opgave med at fremsende oplysnin-
ger og at modtageren har modtaget det 
sendte.

Der er mange områder, hvor digitalise-
ring ikke kan eller må overtage. Jeg selv 
er fortaler for personlig betjening, især 
i vores sundhedsvæsen, hvor man som 
patient er i en situation, hvor nærhed 
og omsorg er vigtig, da man er sårbar, 
når man retter henvendelse. Men jeg er 
fortaler for, at vi lader digitalisering un-
derstøtte de steder, hvor det kan frigive 
mere tid til, at vi kan gøre det, vi er bedst 
til, nemlig at være mennesker, også når 
det gælder vores sundhedssektor.

§

person

data
§



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

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

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

www.antonisenconsult.dk

Antonisen Consult_180x262.indd   1 22/11/2018   10.44
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DATASIKKERHED

Anonymiseret data

FAKTA OM SODA-
PROJEKTET

Konkret så vil projektet forske i, 
hvordan man kan anvende følsomme 
data fra fl ere dataarkiver, uden at 
man går på kompromis med sikker-
heden. I projektet arbejder man med 
Multiparty Computation, der gør det 
muligt at anvende data fra forskel-
lige kilder på en sikker måde, dvs. at 
data forbliver krypterede, mens de 
behandles. Den anden er differential 
privacy, som giver sikkerhed for, at 
data er fuldstændig anonymiserede.

I projektet har Alexandra Instituttets 
Security Lab og Institut for Datalogi 
ved Aarhus Universitet tilsammen 
modtaget 9,4 mio. kr. fra EU’s forsk-
nings- og innovationsprogram Hori-
zon 2020 til forskning i teknikker, der 
skal beskytte følsomme oplysninger, 
der indsamles via big data-teknologi. 
Projektet udføres i samarbejde med 
teknologi-koncernen Philips Re-
search, Technische Universiteit Eind-
hoven og Georg-August-Universität 
Göttingen.

AF SEBASTIAN VON CAPPELEN, 

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S

Det kan måske blive en god forretning 
at beskytte folks privatliv. Efter at GDPR 
trådte i kraft i foråret 2018 er der rigtig 
mange virksomheder, der bruger krudt 
på at håndtere samtykke og lave databe-
handleraftaler, når de deler data på tværs 
af organisationer.

Men en nyt europæisk teknologi-
samarbejde, som Alexandra Instituttet 
deltager i, kan potentielt gøre det lettere 
at dele data uden at skulle indhente sam-
tykke. Med den nye teknologi så svarer 
det til at dele anonymiseret data og der-
med falder det juridisk ikke under GDPR, 
og dermed kan man undgå nogle af de 
ting, der er besværlige i dag.

Sådan lyder det fra Mads Schaarup 
Andersen og Jonas Lindstrøm, begge fra 
Security Lab på Alexandra Instituttet. De 
arbejder begge på SODA (Scalable Obli-
vios Data Analytics), der er et europæisk 
teknologi-samarbejde, der skal gøre det 
nemmere at lave analyser på personføl-
somme data.

“Vi har altid kunnet tilbyde den ser-
vice, hvor man kan lave analyser på 
kombinerede data. Men den tidligere 
salgscase på den her teknologi har typisk 
været sygehuse eller organisationer, der 
ligger inde med personfølsomme data, 
som de gerne vil dele. Det er stadig re-
levant. Men GPDR har gjort teknologien 
endnu mere relevant, fordi så kommer 
lovgivningen og kræver noget, som den 
ikke har gjort før. Og så begynder virk-
somhederne at kigge efter tekniske løs-
ninger på, hvordan de får løst det her. 
Så på den måde har lovgivningen skabt 
en businesscase på noget, som vi har ar-
bejdet med i mange år,” forklarer Jonas 
Lindstrøm.

Gør det muligt at dele 
kundedatabaser

I projektet arbejder man med tre cases. 
Den første er et samarbejde med tyske 
Uniserv, der arbejder med scenarier, 
hvor en virksomhed vil købe en anden 
virksomheds kundedatabase eller fx vil 
købe hele virksomheden, så de får ad-
gang til kundedatabasen. Den kan nogle 
gange være det mest interessante. Men 
som køber vil man gerne have en vurde-
ring af om det er en god kundedatabase 
eller den indeholder kunder, som man 
har i forvejen og dermed ikke kan bruge 
til noget.

Her kan man bruge den her teknologi, 
fordi den gør det muligt at sammenligne 
to databaser, uden at man nogensinde 
ser den anden. Det eneste man får ud, er 

hvor stor den er, og hvor mange perso-
ner, som man ikke havde i forvejen i ens 
egen database.

Maskinlæring træner hrdata

Den anden case er Collektive, der leve-
rer infrastrukturen til modeller, der arbej-
der med hr-data om ansatte. Modellerne 
kan f.eks. bruges til at forudsige sygefra-
vær og stress – og så kan virksomheder 
tage deres forholdsregler ud fra det.

Problemet er, at virksomheder typisk 
kun har data om deres egne ansatte. Det 
bedste i verden ville være, hvis de havde 
adgang til hr-data fra alle virksomheder i 
verden. Men det er selvfølgelig ikke mu-
ligt, da det er personfølsomme data.
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— 
Berøringssikker plug-in skinnesystem 
Nemt og sikkert at ændre og udbygge 
tavler, mens der er spænding på.

Med Smissline i forsyningstavlerne bygges tavlerne op omkring et berøringssikker plug-in 
skinne system IP2X, som giver mulighed for at montere eller fjerne komponenter i tavlen, 
uden at strømmen afbrydes. abb.dk

DATASIKKERHED

Derfor bruger Collektive maskinlæring 
på en model, der bliver fodret med data, 
og som dermed gradvis bliver bedre i 
takt med, at den bliver trænet. Men i ste-
det for at hver eneste virksomhed skal 
træne modellen ud fra deres egne data, 
så henter Collektive modellerne hjem 
og kombinerer dem, og dermed prøver 
at lave en model, der er bedre end den 
enkelte.

“Pointen er, at Collektive ikke får 
noget data at se. De leverer bare infra-
strukturen. Men virksomhederne får en 
model, der er bedre trænet og som er 
mere brugbar til at forudsige sygefravær 
og stress,” forklarer Mads Schaarup An-
dersen.

Kan demokratisere kommunale 
data

Teknologien kan også være oplagt for 
mange af de kommuner, som vil etablere 
smart city-platforme eller dele offentlige 
data.

Nogle af de organisationer i Danmark, 
der ligger inde rigtig meget interessant 
data, er de offentlige myndigheder. De 
ligger typisk inde med nærmest al data 
om, hvad vi går og foretager os, og de 
har typisk meget bedre data end det 
Google og Facebook opererer på. Men 
de har bare ikke haft mulighed for rig-
tig at udnytte det. Og de har med god 
grund siddet tungt på deres data.

Men med den her teknologi, så slipper 
de for at lægge dataen fra sig.

“Der er en masse modvilje i dag med 
at dele data på tværs af organisationer, 
fordi man er bange for at sidde med an-
svaret for at noget går galt. Men ved at 
bruge den her teknologi, så vil de kunne 
undgå det, fordi du kan give andre ad-
gang til dine data, men de kommer aldrig 
til at se dine data,” forklarer Jonas Lind-
strøm.
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BÆREDYGTIGHED

Milepæl for grøn gulvproducent:

Forbos linoleum er nu verdens 
mest miljøvenlige gulv
Fremover bliver det endnu nemmere at vælge gulv til bæredygtige byggerier. Verdens førende producent 
af linoleum, Forbo, har netop fået certificeret deres linoleumsgulve CO2-neutrale. Firmaets linoleumsgulve 
skiller sig nu på markedet ved både at være Svanemærkede og CO2-neutrale.

Mange års intensiv fokus på bæredygtig 
produktion og sunde bygninger bærer 
nu frugt for Forbo. Gulvproducenten har 
netop fået certifikat på, at deres 2,5 mm 
linoleum er CO2-neutralt. Det grønne 
stempel vil give firmaet gode kort på 
hånden hos en lang række bygherrer:

”Vi oplever, at der er mange myter og 
måder at bøje begrebet bæredygtighed 
på. Derfor er det vigtigt for vores forret-
ning, at vi kan levere solid dokumenta-
tion inden for netop bæredygtighed og 
miljø og sikre os flere sunde byggerier 
– til gavn for kloden og for kommende 
generationer,” siger direktør for Forbo, 
Christian Iversen.

Forbo har lavet linoleum i over 100 år 
og har i forvejen en enestående, grøn 
profil inden for gulvet. Firmaets linoleum 
er Svanemærket, og hele 72 procent af 
ingredienserne er hurtigt fornyelige. 
Løbende redesign og fokus på tenden-
serne inden for retail og indretning har 
– kombineret med de miljøvenlige blå-
stemplinger – forandret linoleum fra at 
være et lidt støvet 70’er-produkt til at 
være med i front.

Yderligere information

For yderligere information, kontakt mar-
keting manager hos Forbo Flooring Dan-

mark, Anne-Mette Holm, på tlf. 4025 
5476 eller anne-mette.holm@forbo.
com.

FAKTA

DRØMMEN OM EN CO2-
NEUTRAL VERDEN

Ifølge Forskningscenter for CO2-
neutralt byggeri udgør bygningers 
energiforbrug ca. 40 procent af det 
samlede energiforbrug i Danmark. 
Energistyrelsens vision er at nedbrin-
ge tallet væsentligt fra 2020.

Et materiale som linoleum kan doku-
menteres CO2-neutralt gennem en 
grundig og uafhængig miljøprodukt-
deklaration (EPD), som er verificeret 
af tredjepart. EPD-deklarationen af 
Forbos linoleum viser, at optagelsen 
af   CO2 i råmaterialer overstiger 
mængden af   CO2 produceret under 
fremstillingsprocessen. Det resulterer 
i et netto CO2-neutralt produkt.



NY REVOLUTIONERENDE TEKNOLOGI FRA STEELCO 
integreret i Steelcos nye instrumentvaskemaskine PWD86

Traditionelt har man anvendt stigende vandtryk for at øge vandgennemstrømningen gennem hule/ 
rørformede instrumenter. Men på grund af lumenens fysiske egenskaber stiger vandgennemstrømnings
hastigheden mest i midten af lumenen, mens urenheden, der skal fjernes, er på lumenvæggene.

Der er blevet foretaget en omfattende research for at finde den bedste måde at løse denne udfordring 
på. Resultatet blev udviklingen af Power Pulse Cleaning teknologi, som udelukkende fås i Steelcos vaske
maskiner.

Denne teknologi omfatter lufttrykspuls sammen med vandgennemstrømningen. Dette genererer en stærk 
frontbølge, som øger vandgennemstrømningen langs lumenvæggene og forbedrer mekanisk rengøring på 
lumenvægge, sammenføjninger og tilslutningspunkter.

For mere information kontakt:
Steelco Nordic A/S
Lottenborgvej 24, 2800 Lyngby
Tlf.: 6913 6040
Mail: steelcodenmark@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Steelco_1848_180x262.indd   1 26/11/2018   15.57
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RÅDGIVNING

Der er stor mangel på 
ekspertise i hygiejne, 
ledelse og sundheds-it
En af de førende eksperter i praktisk sundhedsvæsen herhjemme, konsulent Gitte Antonisen, oplever 
stor efterspørgsel på sin viden og erfaring indenfor sterilcentraler, hygiejne, regler og standarder, byggeri, 
projektledelse, sundheds-it, automatisering og logistik i både regioner, hospitaler og byggeriet. 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Efterspørgslen efter specialviden og 
spidskompetencer om hygiejne er stor i 
regionerne, hospitalerne og hos projek-
terende, ikke mindst når sterilcentraler 
skal moderniseres eller etableres som et 
nybyggeri. Det samme gælder for pro-
jektledelse inden for sundhedsvæsnet, 
når it og automatisering er involveret.

En af landets førende og mest brugte 
eksperter herhjemme er Gitte Antonisen 
der driver konsulentfirmaet Antonisen 
Consult, som oplever en stor efterspørg-
sel fra regioner, hospitaler, projekte-
rende og andre der mangler ekspertisen 
på de nævnte områder.

– Kompetencen i sundhedsvæsnet er 
typisk målrettet mod at få den daglige 
drift til at fungere i hverdagen, men de 
ekstra kompetencer og viden mangler, 
når de ansvarlige træder ud af de vante 
rammer og skal præstere i andet end da-
gens driftsfunktioner, siger Gitte Antoni-
sen.

– De sidder måske i lederstillinger og 
er eksperter i den daglige drift, men prøv 
at stikke dem en byggetegning og spørg, 
om de kan læse den. Så opdager man, 
hvor mange der kommer til kort. Derfor 
oplever jeg en stor efterspørger efter 
kompetencer, viden og erfaring, når der 
skal omstilles og laves nyt.

Gitte Antonisens virksomhed Antoni-
sen Consult har som forretning tre ben 
at stå på som dækker en bred vifte af de 
efterspurgte kompetencer:

Hygiejne og genbehandling i bred 
forstand med lovgivning og standarder 

m.m. er et stort ben i virksomheden, 
projektledelse med byggeri, sundheds-
væsen og sundheds-it er et andet, mens 
et tredje inkluderer automatisering, pro-
cesoptimering og logistik.

Fra sygeplejerske til fagekspert

Gitte Antonisen er uddannet sygeple-
jerske fra 1992, blev senere operati-
onssygeplejerske og siden 2003 leder 
af forskellige sterilcentraler i Region 
Hovedstaden. Hun har mange kom-
petencer, 15 års ledelseserfaring i det 
offentlige, en diplomlederuddannelse 
i økonomi, ledelse og organisation og 
startede op som selvstændig konsulent 
i 2013, da hun trådte ind som partner i 
sygeplejerske Pia Hilsbergs konsulent-
firma PH Consult som ændrede navn til 
Hilsberg & Partner.

Baseret på deres viden om genbe-
handling og sundhedsvæsen var de et 
kendt brand hos sterilcentralerne. Da Pia 
Hilsberg i 2016 trådte tilbage for at gå på 
pension, fortsatte Gitte Antonisen virk-
somheden og ændrede firmanavnet til 
det nuværende Antonisen Consult.

– Som udgangspunkt har jeg mine 
største faglige kompetencer inden for 
sterilcentraler, men generelt arbejder jeg 
som konsulent med hygiejne og infekti-
onshygiejne som områder. Siden 2013 
har jeg arbejdet meget med nybygning 
og renovering af sterilcentraler, fungeret 
som klinisk projektleder for byggeafde-
lingen på Herlev Hospital siden 2013 og 
bidraget med faglige input vedrørende 
krav og arbejdsflow. Lige siden dengang 
har jeg været meget involveret i bygge-
rier.

Hygiejne og effektivisering

– Jeg har fungeret som leder på forskel-
lige niveauer, er også projekt- og imple-
menteringsleder i Region Hovedstaden, 
siger Gitte Antonisen der også har pro-
jektlederuddannelse og green belt i Lean 
og six sigma i procesoptimering. Hun har 
arbejdet meget med sundheds-it i regio-
nen.

Da de regionale sterilcentraler i ho-
vedstaden har en stor grad af it-un-
derstøttelse, var jeg fra starten stærkt 
involveret i udarbejdelsen af kravspecifi-
kationer til it-systemerne, user-cases og 
har som klinisk projektleder varetaget 
dialogen med de eksisterende steril-
centraler og operationsstuer om at kort-
lægge produktionen, kunderne og frem-
tidige leverancer.

På Herlev Hospital var hun i 2009-
2013 involveret i hospitalets udvikling af 
en effektiv logistik. 

– Der er også indbygget meget logi-
stik i de to nye sterilcentraler i Køben-
havn. Det er også en del af det samlede 
flow, at få bragt udstyret ud til kunderne. 
Fordi man har viden om genbehandling, 
er det ikke sikkert, at man ved noget om 
logistik.

De senere år har jeg beskæftiget mig 
med sundheds-it og viden om byggeri 
og renovering i samarbejde med en to-
talrådgiver og entreprenør i et stort byg-
geprojekt. Jeg har arbejdet med bruger-
grupper i Region H, så man kan omsætte 
behovene til fornuftige løsninger.

Vi har inddraget medarbejderne og 
arbejdsmiljørepræsentanterne i forbin-
delse med at vi skulle lave gode arbejds-
stationer på de to nye sterilcentraler og 
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RÅDGIVNING

har derudover haft. løbende dialog med 
hospitalerne på forskellige niveauer.

En bred pallette af kompetencer

Jeg henvender mig til sterilcentraler, 
virksomheder der byder på opgaver og 
indgår i konsortier og kan træde ind i ar-
kitekternes tegnestuer som konsulent på 
genbehandlingsdelen, da jeg ved meget 
om flow, arbejdsgange og hygiejne.

Jeg har fungeret som ad hoc sparrings-
partner for KHR Arkitekters arbejde på 
Bispebjerg Hospital. Projekt- og nybyg-
ningsafdelinger er også mine kunder. Jeg 
har sammen med Pia haft en stor i DNUs 
nye, fælles sterilcentral i Skejby med at 
beregne kapacitet, åbningstider, perso-
nale og behovet for instrumenter. End-
videre udarbejdet forslag til produktions 
-og layoutoptimering. Vi så på mulighe-
der for automatisering og procesudstyr 
og så med viden om LEAN på mulighe-
der for at optimere produktionen.

– Jeg har været involveret i Gødstrups 
dispositionsforslag for servicebyen og 
vurderet det infektionshygiejnisk, arran-
geret fagdage for privathospitaler og un-
dervist i genbehandling. Mine opgaver 
kan også være for et instrumentfirma, der 
er i dialog med deres kunde om et instru-
ment kan blive rent nok eller at hjælpe 
virksomheder med at rette deres genbe-
handlingsvejledning til danske forhold. 

Et andet arbejdsområde er anvendelse 
og genbehandling af robotinstrumenter.

Gitte Antonisen har hjulpet region 
Midt en med logistik, da der var en eks-
tern udbyder på vareforsyningen og 
håndteringen af lageret for engangsar-
tikler ligesom hun foretog hygiejneaudit 
hos denne leverandør. Gitte Antonisen 
er uddannet auditor.

Sterilcentralerne meget bedre 
rustet

– Jeg er meget involveret i foranalyser, 
da mange skal ønsker at få en idé om, 
hvor de er henne og udbyder typisk der-
efter opgaven i totalentreprise. Jeg var 
med i et konsortium der bød på logistik 
og automatiseringsopgaven, i hospitals-
byggeriet i Nordsjælland sammen med 
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. 
Jeg tog ikke initiativ til noget, det var dem 
der kontaktede mig.

Gitte Antonisen arbejder fast som 
konsulent for Rigshospitalet på genbe-
handlingsområdet som har opbygget et 
kvalitetsstyringssystem, der inddrager 
de ansvarlige på afdelinger der håndte-
rer kirurgiske instrumenter. Hun møder 
dem fast 4 gange om året og har udført 
audit på genbehandlingen.

– Den viden, der før var på sterilcen-
tralerne om de grundlæggende fore-
hold, blevet meget større. Der er meget 

få opgaver, hvor jeg skal ind og under-
støtte den enkelte leder i sterilcentra-
len med et problem, da centralerne nu 
besidder en tilstrækkelig viden og kom-
petence, så de selv kan håndtere disse 
udfordringer.

Det handler nu meget mere om at 
gøre noget andet eller om, at der skal 
ske noget nyt. Måske er kompetencerne 
derude samlet set, men de ligger måske 
spredt på mange personer, så det er van-
skeligt for den enkelte at gå helhjertet 
ind i et projekt og samtidig passe deres 
arbejde.

Hygiejneorganisationen og ledere af 
sterilcentraler bliver også typisk draget 
ind meget sent i projekterne, hvor der 
allerede er taget mange beslutninger. 
Andre oplever at blive taget som gidsler, 
de har ikke tid til engagere sig, når ram-
merne allerede er fastlagt.

Konsulent Gitte Antonisen
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VALIDERING

Specialister i udstyr, service-
løsninger og test/validering af 
procesudstyr til hospitaler
Scantago/Electro-Service repræsente-
rer nogle af de førende producenter på 
markedet af autoklaver og opvaskede-
kontaminatorer. Det er bl.a. Belimed AG 
og Steris Corp., ultralydsvaskmaskiner 
og detergenter (rengøringsmidler) fra 
Medisafe (nu Steris Corp) og dampkva-
litetstestudstyr fra Keith Shuttleworth & 
Associates (UK). Senest har vi overtaget 
forhandlingen af Steris vaskedekontami-
natorer og autoklaver i Danmark. Dette 
er en naturlig konsekvens af Electro-
service’ langvarige samarbejde med Me-
disafe. Medisafe er en integreret del af 
Steris Corp.

Scantago/Electro-Service er specialister i
• Autoklaver
• Opvaskedekontaminatorer
• Ultralydskar
• Detergenter
•  Validering af autoklaver og vaskema-

skiner
•  Dampkvalitetstest iht. DS/

EN285:2015

Vores serviceorganisation er under kon-
stant udvikling, vi er pt. 15 kompetente 
serviceteknikere og specialister. Virk-
somheden stæber efter at levere et højt 
serviceniveau, stor fleksibilitet og kom-
petent rådgivning til alle kunder. Vores 
serviceorganisation er kendetegnet ved 
stor fleksibilitet, bredt kompetenceom-
råde og fokus på at levere god service 
til kunderne. Vi stræber efter at være 
lagerførende med kritiske reservedele 
til kundernes udstyr, således vi kan bi-
drage til en hurtig afhjælpning ved akut 
behov for reservedele og/eller reparati-
oner. Vi fører også reservedele til andre 
fabrikater af autoklaver og vaskemaski-
ner, idet vi servicerer mange forskellige 
fabrikater.

•  Vi tilbyder sporbar kalibrering af tryk, 
temperatur og ledningevne (0,1-1000 

µS/cm), med referenceudstyr som er 
sporbart til DANAK akkrediteret kali-
breringslaboratorie.

•  Vi tilbyder validering af sterilisations-
processer på autoklaver & opvaskede-
kontaminatorer på hospitaler.

•  Vi tilbyder også at udføre dampkvali-
tetstest Iht. DS/EN 285:2015

Belimed AG

Belimed producerer autoklaver i 
Schweiz, og der anvendes europæiske 
kvalitetskomponenter. Autoklaverne fra 
Belimed er kendetegnede ved robuste 
design, stabile processer, og lang hold-
barhed. Vaskedekontaminatorer er pro-
duceret på Belimed’ moderne fabrik i 
Slovenien.

Medisafe (Steris Corp)

Ultralydsrengøring af kirugiske udstyr, 
og udstyr til robotkirugi. Medisafe ud-
styret har markedets bedste perfor-
mance. Medisafe har i 2018 lanceret en 
ny generation af ultralydsudstyr med 
brugervenligt betjening, dansk sprog på 
HMI, meget brugervenlig opbygning og 
robust udstyr.

Medisafe produkterne tæller bla. 
store ultralydsvaskemaskiner som Nia-
gara SI Ultrasonic, SI PCF ‘S’, og mindre 
maskiner som SI SA ‘S’ og SI PCF ‘S’. Vi 
har også reservedele til ”private lable” 
Medisafe maskiner fx USC 5 som tidli-
gere er solgt under andet fabrikat.

Vi forhandler også Medisafe’ super ef-
fektive program af rengøringsmidler, bla. 
3E-Zyme, 3E-ZYME Scope Plus, samt 4 
Zyme til effektiv rengøring af kirugiske 
instrumenter og andet udstyr.

Fra ultimo November 2018 har vi en 
Medisafe SiSa S som test/demo udstyr. 
Udstyret er tilgænglig for test hos eksi-
sterende og nye kunder. Kontakt os for 
en aftale om test/lån af dette udstyr.

Steris Corp

Vi har i september 2018 overtaget for-
handlingen af Steris autoklaver og vas-
ke dekontaminatorer til hospitaler. Steris 
har udviklet et program af udstyr til det 
europæiske hospitalsmarked, der er tale 
om udstyr som udvikles og produceres i 
Europa, hhv. Finland og Frankrig. Vi glæ-
der os til at præsentere det nye udstyr for 
de danske kunder.

Keith Shuttleworth & Associates

Dampkvalitetstestudstyr til test af damp-
kvalitet iht. DS/EN285:2015, testudstyr 
til måling af dampkvalitet mht. overhol-
der af krav iht. DS/EN285 mht. tørhed, 
ikke kondenserbare gasser og overhed-
ning. Vi sælger komplet dampkvalitets-
test udstyret, og kan levere inkl. on-site 
træning af brugere. Vi tilbyder også at 
udføre test iht. internt instruktion, og 
rapportering til kunderne. Vi har over 10 
års intensiv erfaring med udførsel af test, 
og problemløsning i relation til evt. afvi-
gende testresultater.



PRODUCTIVITY

Efficiency 
at the push 
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

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

Secure 
lock

Efficient 
operation

Reduced 
accident risk

Fascinating 
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic 
rubber

Polyamide Polyurethane, 
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity 
according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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The optimal solution 
for driverless 
transport systems.

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless 
transport

Reduced 
accident risk

Automatic 
alignment

User-friendly 
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane, 

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height 205 to 245 mm

Offset 50 to 54 mm

Suitable for 
wheel sizes Ø 160 to 200 mm

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

Wheel name Maxtech conductive

Wheel centre Polyamide

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

Bearing Precision ball bearing, stainless steel

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

Also available as a smart version with 
less material thickness for reduced capacities.
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This means that the castor system is 
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Twin wheel castor with high manoeuvrability 
due to differential action.
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Extreme torsional rigidity ensures a secure 
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Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

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

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

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

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

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

TEKNOLOGI: I BRUG:

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

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

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

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

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

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

Fik du set vores nyeste referencer

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

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

Tech College Aalborg, Viborg Katedralskole

Fik du set vores nyeste referencer

Logistikproblemer 
er vort speciale!

Tlf. 75 56 70 77

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

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

Har I brug for at sende sikker 
mail til udlandet eller til 3. part på 

sundhedsomådet?
Bluewhale sender sikkert, når de gængse 
værktøjer til sikker mail kommer til kort.

www.bluewhale.dk
salg@bluewhale.dk     tlf. 7199 3917

Bluewhale 1848_87,5x83,5.indd   1 26/11/2018   10.49

FSTA afholder
årsmøde

2.-4. oktober 
i Nyborg Hotel og 
Konferencenter

www.fsta.dk
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OVERVÅGNING

Enhedsovervågning som led i 
fornyelsen af kvalitetssikring på 
hospitalerne
Fælles platform og interface til alle typer overvågning – fra enkeltenheder til fryserstalde

AF JANNIK HOLM

Nye krav til overvågning

Der stilles mange nye krav til overvåg-
ning i disse år. Opførelse af nye super 
sygehuse og de mange ombygninger på 
de eksisterende hospitaler medfører ra-
dikale ændringer og nye strukturer og ar-
bejdsgange. Reduktion af energiforbrug 
og dermed CO2 aftryk er kommet yderli-
gere i fokus og det samme gælder auto-
matisering og forbedret logistik. Som 
eksempel på dette kan nævnes planerne 
om konsolidering af fryseropbevaring, 
hvor der tænkes i fryserstalde og fryser-
hoteller. Men selvom der sker strømli-
ning på området, ændrer det ikke ved, at 
kravene til overvågning fortsat er meget 
forskellige, alt efter hvad det er, der op-
bevares. Det gælder både omfanget af 
data, sikkerhed og ikke mindst økonomi.

Ny medicin – nye skærpede krav

Også på det medicinske område sker der 
ændringer, hvor nye specialprodukter og 
kombinationsmedicin stiller stadig større 
krav, med mere snævre grænseværdier for 
opbevaring. Hvis grænserne for disse nye 
produkter overskrides, kan det i bedste 
fald medføre at medicin og vacciner bliver 
virkningsløs, og i værste fald kan det be-
tyde, at de gør skade på patienten. Derfor 
er en manuel overvågning en gang i døg-
net ikke længere nok og medicinalprodu-
centerne kræver kontinuerlig overvågning 
med løbende rapportering og komplet do-
kumentation i tilfælde af afvigelser. 

Behov for en Fællesnævner 

Alt i alt betyder det nye krav til overvåg-
ning peger i forskellige retninger, og at 

det umiddelbart kunne se ud som en 
umulig opgave, at bruge et og samme 
system på tværs af de forskelligartede 
krav. Ikke desto mindre var det målet, 
som overvågningsvirksomheden Logos 
Logit satte sig for at løse ved udviklingen 
af deres nye hardware.

Ny hardware til det hele – og 
hensyn til økonomi

Med lancering af en helt ny dataopsam-
lingsenhed samt et nyt interface, tilgo-
deses de mange forskelligartede behov 
både hvad angår datakvalitet, teknik og 
økonomi for overvågningen.

Den nye boks, der er blevet til i 
det moderne udviklingsmiljø på DTU 
Science Park, er modulopbygget. Det 
vil sige, at den ved større leverancer kan 
bestykkes efter behov og økonomi.

F.eks. indeholder den nye databoks, 
foruden 230v tilslutning, POE (Power 
over Ethernet) som standard. Det kan 
spare udgifter til strømudtag og skabe 
øget sikkerhed ved strømnedbrud. Om-
vendt er der måske ikke behov for POE, 
hvis overvågningen er tilsluttet et nød-
strømsanlæg, som det er tilfældet for 
større fryseranlæg. Så kan POE kompo-
nenten, ligesom det indbyggede batteri, 
spares væk, hvis det ønskes.

Ligeledes kan databoksen udstyres 
med forskellige former for trådløs kom-
munikation, hvis der er behov for det.

Dataopsamling kan ske fra 10 måle-
punkter med kun én databoks ved at 
anvende såkaldte Extendere, der har 
forbindelse med hinanden i op til 30 me-
ter. Det sparer LAN forbindelser uden at 
sætte sikkerheden over styr.

Nyt interface og fælles platform

Et nyt universal-interface giver desuden 

mulighed for logning af diverse forskel-
lige måleforhold, f.eks. CO2, fugt, ilt, tryk 
mv., med visning på en fælles ensartet 
platform/brugerflade. Derved kan man 
opnå ensartethed på tværs af funktio-
ner, så personalet ikke skal sætte sig ind i 
mange forskellige systemer.

Den fælles overvågningsplatform be-
tyder, at en afdeling med forskellige en-
heder, så som køleenheder, varmeskabe 
og inkubatorer, kan gå ind på én fælles 
platform, selvom udstyret kommer fra 
forskellige producenter. Derved undgår 
de at skulle huske og anvende forskellige 
systemer, og samtidig opnår man en ens-
artet dokumentation. 

Endelig kan platformen anvendes på 
tværs af forskellige afdelinger. Således 
kan samme platform anvendes til køle-
enheder på laboratorier som til kontrol af 
vandtrykket på enheden til instrument-
vask – det handler alt sammen om kva-
litetssikring. 

Overvågning af fryserstalde på 3 
niveauer

Den nye hardware åbner også mulighed 
for overvågning på forskellige niveauer. 
Således er der nu mulighed for at over-
våge fryserstalde på 3 niveauer, med 3 
forskellige grader af sikkerhed og data, 
og på 3 forskellige prisniveauer.

Den største sikkerhed opnås med 
brug af ”3. parts-sensor”, som logger 
uafhængigt af køleenhedens egen sen-
sor. Anvendes Logit temperatursensorer 
som ”3-parts-sensor”, indgår en dørkon-
takt som en integreret enhed, som sikrer 
mod dør-på-klem, og samtidig gør tem-
peraturalarmer mere korrekte. (Fig. 1)

Men det er ikke alle stede, en ”3-parts-
sensor” er påkrævet. Det afhænger først 
og fremmest af indholdet. I fryserenhe-
der med lang optøningstid kan man al-
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ternativt anvende fryserens egen sensor, 
hvis denne har et brugbart udgangssig-
nal. Det gælder de fl este lav- og ultraf-
ryserenheder og dem, der arbejder med 
temperaturer endnu længere ned. Her 
forbindes udgangssignalet på fryseenhe-
den til Logit systemet via det nye inter-
face, og så kan man få se grafer og data 
på præcis samme måde, som ved anven-
delse af 3.-parts-sensor. (Fig. 2)

Endelig kan man gå ned på et lavere 
overvågningsniveau, ved kun at regi-
strere om en simpel advarselsgrænse er 
overskredet.

Ved alene at registrerer en alarm som 
et I/O signal, får man ikke information 
om temperaturforløbet og de bagvedlig-
gende data, og man kan ikke udskrive en 
graf mv. Det minder om traditionel CTS-
overvågning, men er samtidig billigere, i 
det omfang LAN netværket anvendes i 
stedet for at trække selvstændige kabler.

Hvis man desuden serieforbinder de 
enkelte fryserenheders I/O signal og 
derefter forbinder dem til Logit via et 
I/O interface, kan man komme endnu 
en tak ned. Ved denne opsætning kan 
man kun se, at der er noget galt et sted 
på strengen af frysere, men ikke hvilken 
fryser det er galt med. Omvendt er man 
nede på en ekstrem billig overvågning. 
(Fig. 3). 

Når man mindst venter det

Uanset hvilken type overvågning man 
vælger, får tidspresset på personalet, 
konsolidering af opbevaring, øgede 
forskningskrav og de nye typer medicin 
behovet for automatisk overvågning til at 
stige.

 Og selvom det ofte høres, at ”vores 
enheder går aldrig ned”, så kommer ned-
brud altid, når man mindst venter det. 
Det behøver ikke være den enkelte en-
hed. Det kan også være brud på kabler i 
forbindelse med de mange byggesager, 
eller det kan være en el-tavle eller andet 
centralt udstyr, der pludselig står af. Og 
hvis det er en afdeling med normal be-
manding i dagtimerne, så er der mere 
end 75% risiko for, at det sker uden for 
normal arbejdstid.

 Heldigvis har ny teknologi muliggjort, 
at overvågning er faldet i pris over de 
sidste år, så forholdet mellem omkost-
ninger til overvågning og potentielle tab 
er rykket i den rigtige retning, og beslut-
ningen om overvågning er derfor blevet 
lettere.   

Fryserstald - Type A
Alarm, logning og graf - med brug af 3. parts temperatursensor med dørkontakt

10 frysere på hver dataenhed

Logit MK III

Dørkontakt Temperaturføler

Dørkontakt Temperaturføler

Dørkontakt Temperaturføler

Dørkontakt Temperaturføler

Dørkontakt Temperaturføler

Dørkontakt Temperaturføler

Dørkontakt Temperaturføler

Dørkontakt Temperaturføler

Dørkontakt Temperaturføler

Dørkontakt Temperaturføler

Logit 
Extender

Logit temp. sensor med  
dørkontakt

monteres i enheden

• Høj sikkerhed m/ uafhængig sensor
• Graf og data
• Dørkontakt m/ dataforsinkelse   
• Danak-akkrediteret føler 
• 3. parts dokumentation/ reference
• Bruger eksisterende netværk  

• Montering af føler og dørkontakt
(kan leveres indbygget v/nye skabe) 

Figur 1. Her anvendes Logos Logit sensor monteret i enheden

Fryserstald - Type B
Alarm, logning og graf - med brug af enhedens egen temperaturføler

10 frysere på hver dataenhed
Logit MK III

Logit 
Extender

Enhedens 
egen sensor 
tilsluttet via 

Logit interface 

Tilslutning til  
enhedens eget
udgangssignal

• Økonomi
• Graf og data  
• Enkel tilslutning
• Bruger eksisterende netværk  

• Reduceret sikkerhed 
• Ikke 3. part dokumentation 
• Ingen dørkontakt

Logit 
universal 
interface 

Figur 2. Her anvendes enhedens egen sensor forbundet via Logos Logit Universal Inter-
face

Frysehotel – Type C
Alarm ved overskridelse af grænse – grænseværdi baseret på fryserens egen føler og relæfunktion 

Logit MK III Logit 
Extender

 

Logit 
I/O interface 

Serieforbindelse 
af frysernes 
egne ”NC”-relæer 

• Pris (super billig) 
• Enkelt
• Bruger eksist. netværk  

• Ingen graf 
• Ingen dørkontakt 
• Ikke 3. part 
• Ikke individuel 

Figur 3. Her anvendes  enhedens egen I/O sensor seriel forbundet via Logos Logit I/O 
Interface
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HJUL

Tente sikrer godt 
kørende hospitaler
Det betaler sig at give lidt ekstra og få gedigen tysk kvalitet, når der skal købes hjul til hospitalssenge, 
møbler, transportvogne, robotter og andet rullende materiel. Den tyske hjulproducent TENTEs kvalitet har 
sikret virksomheden en position som verdens førende leverandør af hjul til sundhedsvæsnet 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Når det kører godt for hjulproducenten 
Tente A/S, kører det også godt for hospi-
talerne. Virksomheden har leveret hjul til 
Rigshospitalet og næsten alle andre dan-
ske hospitaler helt ud til de mest afsides 
beliggende hospitaler i fjerne egne af 
verden.

Bo Christensen fra salg og marketing 
siger om Europas største hjulproducent:

– Hjul er TENTEs oprindelige og fort-
satte spidskompetence. Der, hvor vi har 
været nummer ét i rigtigt mange år. Set 
på verdensplan tror jeg, at langt de fleste 
hospitaler har vores hjul. Selv på en lille 
afsides klinik i Brasilien har hjulene. Jeg 
er overbevist om, at vi stadig er førende.

Vi har i tidens løb haft utrolig stærk 
kontakt og et rigtigt godt samarbejde 
med producenterne af hospitalssenge, 
der strækker sig fra idé over produktud-
vikling til produktion. Tente er en meget 
åben virksomhed, hvor alle får den øn-
skede rådgivning, tekniske specifikatio-
ner og 3D tegninger.

Det betyder, at de har mulighed for at 
udvikle det bedste udstyr, når de desig-
ner deres nye produkter. De kan hente 
tegninger i vores system, downloade 
dem og indsætte dem i deres system, 
hvor de kan arbejde videre med den.

Vi er ikke bange for at udvikle noget 
nyt, hvis vi ikke præcis har det ønskede 
i vores sortiment. Spørgsmål om en an-
den farve er ikke et problem, men skal 
der designes noget helt nyt fra bunden 
af, skal der selvfølgelig være en vis volu-
men bagved.

Kan det blive en lidt større ordre på 
hjul, tager vi meget gerne sådanne øn-
sker ind og ser på, hvad vi kan gøre in-
den for en økonomisk ramme. Vi har 

udviklet specialhjul til kunder, der har 
været så gode, at de senere er gået hen 
og blevet til standardhjul.

Elektroniske hjul forenkler

Tente har inden for de seneste år udvik-
let avancerede, elektroniske hjul, der har 
forenklet byggeriet af hospitalssenge og 
højnet hygiejnen. De fleste hospitals-
senge har alle automatiske funktioner 
som central- og retningsbremse, der kan 
udløses med et enkelt håndtag, som lå-
ser det hele.

TENTEs serie LINEA e-lock er elektro-
niske hjul, hvor operatøren i stedet for at 
trykke på en hjulbremse med fødderne, 
kan bremse hjulet elektrisk fra styrepa-
nelet på sengen. Det kan også ske via en 
fjernbetjening og er det nyeste, mange 
hospitaler nu eksperimenterer med.

Fordelene er både ergonomiske og 
tekniske. Set ud fra et produktionsmæs-
sigt synspunkt, kan de nye elektroniske 
hjul med kabler helt eliminere det virvar 
af mekaniske stænger, der ellers er nød-
vendige at indbygge under madrassen 
og gøre sengen mere rengøringsvenlig.

Specielt for hospitalssengene kommer 
der stadigt flere krav. Hjulene skal kunne 
tåle at gå i sengevaskerne. Det stiller helt 
andre krav til hjulene end standard. Alle 
sengehjul fås i vaskbare versioner der tå-
ler højere temperaturer.

Tente kan endda levere hjul der tåler 
at blive dampsteriliseret ved 120 grader.

Kæmpe udviklingsafdeling til hjul

– Vi er ikke de billigste, må vi erkende, 
men vi synes til gengæld også, at man får 
så meget mere med vores hjul. Selvføl-
gelig kan mange andre producere hjul, 
men vi har et kæmpe udviklings-, doku-
mentations-, tests- og godkendelsesap-

parat, der kontrollerer og sikrer produk-
terne. Man kan ikke påstå, at et hjul fra 
Kina er lige så godt.

Tente investerer mange ressourcer 
på kvalitet, kontrol og afprøvning for at 
opretholde sin position som den førende 
på markedet. Det indskydes millioner af 
euro hvert eneste år i produktionstest, 
maskiner og kontrol. Vi kan med god 
samvittighed påstå, at TENTEs hjul virke-
lig duer.

Vi har set regioner og hospitaler spare 
penge ved at købe billigere produkter, 
men selv om det ser fint ud på papiret, 
ønsker vi dem alligevel held og lykke og 
regner med, at de nok skal vende tilbage 
i løbet af få år. De får med garanti ikke 
den samme, høje kvalitet, siger Bo Chri-
stensen.

Møblerne

Til møbler har vi et design som fungerer, 
er pænt og rengøringsvenligt. Vi gør me-
get ud af at udforme og skabe overfla-
der der er rengøringsvenlige, reducerer 
og helst afviser snavs og bakterier. Når 
urenheder ikke kan hænge fast på hju-
lene er de meget lettere at rengøre.

Med moderne smudsafvisende og 
veldesignede kunststofhjul, får hospi-
talerne ikke transporteret snavs fra en 
brugt patientstue og direkte ind på en 

Gamle stålhjul bliver beskidte og er svære 
at rengøre i modsætning til nye kunststof-
hjul.
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HJUL

rengjort stue. Det kan være meget få og 
små detaljer ved hjulet, der gør den store 
forskel, pointerer han.

Tendensen går klart bort fra stålhjul 
hen til kunststofhjul. Med LEVINA og 
LINEA serierne har Tente fundet alter-
nativer til det standardiserede stålhjul, 
som selv på de glatte flader har masse af 
steder, der kan samle snavs. Hjulene skal 
være vaskbare med tætnede, rustfrie 
kuglelejer, så de kan holde til rengørin-
gen i mange år.

Antistatiske hjul er også meget benyt-
tede på hospitalerne på fx dropstativer 
og apparatborde. De afleder gennem 
indvævede metaltråde i hjulet effektivt 
den statiske elektricitet, som risikerer at 
skade udstyr og give personalet rap over 
fingrene. 

Lydsvage hjul til transportvogne

Hospitalerne kører hele tiden folk med 
mad- og bestikvogne, hospitalsgrej m.m. 
Der prøver vi at minimere støjgenerne 
med forskellige lydsvage gummihjul. 
Der findes mange typer gummihjul som 
kan kører stille og roligt på gangene 
uden af genere omgivelserne.

Tente har hjul til diverse typer af ro-
botter, de såkaldte AGVer, både de fire 

bærende hjul og trækhjulet inde i mid-
ten. Også til trækvognene i det slanke 
design med fjederretning, så vognene 
kan manøvreres let rundt i snævre gang-
arealer uden at køre mod hinanden og 
mod væggene.

Specielt og designspecifikt

Ønsker hospitalet at kunne adskille det 
rullende materiel fra afdeling til afdeling. 
så man kan se hvilken afdeling det hører 
til, er farvede hjul en effektiv og let løs-
ning på problemet:

– Har en afdeling en bestemt farve fx 
grøn, så vælger man grønne hjul. Vi har 
en del hospitaler, der har efterspurgt 
print, logo eller en bestemt farve på hju-
lene, så man kan finde frem til, hvor de 
hører hjemme og man ikke kører med 
hinandens vogne.

Til tunge patienter har vi udviklet spe-
cialhjul. Et normalt hjul kan bære 100-
200 kg, men Tente har udviklet specielle 
forstærkede hjul som kan bære en større 
last, så det er muligt at bygge senge til 
de rigtigt store og overvægtige patien-
ter.

Vi har også udviklet et sengehjul med 
en specialudviklet kunststofbane, som 
bedre end andre hjul kan passere over 

ujævnheder og køre ubesværet hen over 
dørtrin.

Kunderne har stor sikkerhed

Virksomhedens styrke er, at den er et 
helt uafhængigt firma uden gæld med en 
solid pengekasse, der har råd til at inve-
stere stort i fabrikker, produktionsmate-
riel, kvalitetskontrol m.m. Tente lever på, 
at være stabil med ressourcer til at være 
den bedste, understreger han.

Koncernen har hovedkvarter i Køln 
og beskæftiger 1500 ansatte på verdens-
plan. Der beskæftiges 16 personer i Dan-
mark og aktiviteterne styres fra domicilet 
i Hasselager ved Århus, hvor man sørger 
for at få de rigtige hjul hjem fra fabrik-
kerne, yde rådgivning og sikrer, at kun-
derne har, hvad de skal bruge.

– Tente blev grundlagt tilbage i 1923 
og er en meget stabil virksomhed, der 
også vil være på markedet om mange år. 
Og passer man på hjulene, kan de køre 
virkeligt langt. Vi har ikke sat en tids-
ramme på hvor lang tid de kan holde, 
men vi har set adskillige eksempler på 
hjul der har kørt uafbrudt 20 år eller 
mere.

Vi står inde for, at det fungerer, siger 
Bo Christensen.

Man kan stort set ikke komme på 
en hospitalsstue uden at møde 

TENTE’s sengehjul samt LINEA og 
LEVINA hjul på møblerne.
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Fjernelse af svært 
nedbrydelige medicinrester 
fra spildevand
Både i Danmark og i mange EU-lande blæser de politiske vinde i retning af øgede krav om rensning af 
spildevand for svært nedbrydelige medicinrester. Det ligger helt i tråd med FN´s Verdensmål om beskyttelse 
af vandmiljøet. Krügers ExenoTM teknologi renser på en bæredygtig og konkurrencedygtig måde

Der er fortsat en lidt famlende tilgang 
til, hvordan medicinresterne i spilde-
vand skal renses – både i Danmark og 
på europæisk niveau. Men jo mere der 
bliver målt på udledninger i vandmiljøet, 
jo flere af de uønskede stoffer finder 
man i bekymrende koncentrationer, og 
viljen til at gøre noget ved sagen er der-
for voksende. Danske sygehuse bliver 
stillet overfor krav fra kommunerne om 
at begrænse udledningen af lægemid-
ler, men der er også en øget bevidsthed 
om, at husholdningerne bidrager til en 
væsentlig del af udledningen. Derfor 
kommer også udledninger fra kommu-
nale forsyningers renseanlæg i spil. Der 
ses tilsvarende krav i andre lande og EU 
forbereder et direktiv om medicinrester 
i spildevand – den eneste kemikalie-
gruppe, som endnu ikke er reguleret.

Miljøvenlig renseteknologi

Krüger har udviklet ExenoTM processen 
til netop fjernelse af medicinstoffer i spil-
devand. Her udnytter man i en biologisk 
proces særlige bakteriekulturer, som kan 
opdyrkes i biologiske systemer, der be-
nytter biofilm.

– Exeno™ fjerner langt størstedelen af 
de lægemidler, der hidtil er løbet upåvir-

ket gennem det kommunale renseanlæg 
og ud i vandmiljøet. Det er en konkur-
rencedygtig og miljøvenlig rensetekno-
logi, der er både energi- og miljømæssigt 
overlegen i forhold til de traditionelle 
rensemetoder som aktiv kul og ozon, si-
ger Christina Sund, der er forretningsud-
vikler hos Krüger.

De kommende supersygehuse i Dan-
mark stilles overfor et stigende pres fra 
kommunerne om at begrænse udled-
ningen af lægemidler. Krüger har i flere 
forskningsbaserede samarbejder testet 
biofilm teknologien i en procesopbyg-
ning, der kaldes Moving Bio Bed Reactor 
(MBBR). Processen er testet på flere for-
skellige placeringer – bl.a. på det sam-
lede spildevand fra Skejby Sygehus, men 
også på en delstrøm fra onkologisk afde-
ling samme sted, og man har haft succes 
med at fjerne uønskede lægemidler. Me-
toden er også testet som ”efterrensning” 
på det kommunale Viby Renseanlæg i 
Aarhus og på Herning Renseanlæg.

Supersygehuse skal være klar til 
at rense

I Krügers biofilmteknologi Exeno™ vok-
ser bakterier på et bæremedie, som fly-
der rundt i spildevandet. Processen er 

meget robust og klarer store udsving 
i belastning og stofkoncentrationer. 
Det er en stor styrke i forbindelse med 
rensning af spildevand fra hospitaler, 
hvor der forekommer store flowmæs-
sige døgnvariationer og variationer i de 
udledte medicinstoffer. Biofilmen har 
en meget lang slamalder og derfor kan 
bakterierne også huske, hvordan de skal 
omsætte de sjældnere stoffer. Endnu er 
der ikke lovgivning om konkrete rense-
krav på hospitalerne, men Exeno™ tek-
nologiens høje effektivitet gør, at hvis 
kravene bliver større, end man kan klare 
med biofilm teknologien, vil omkostnin-
gen til eventuel efterpolering med ozon 
blive væsentligt reduceret.

– Vi kan derfor gøre det væsentligt 
billigere og mere miljøvenligt end alter-
native teknologier, så metoden har stor 
opmærksomhed, siger Christina Sund.

Det meste skylles ud hjemme 
hos borgerne

Mere end 96 pct. af reststoffer fra de 
konsumerede lægemidler i Danmark (og 
i det øvrige Europa) ender i toilettet i pri-
vate hjem. Medicin består af biologisk 
aktive molekyler og hvis de ikke bliver 
destrueret ved spildevandsbehandling 

EXENOTM – FLERE BAKTERIER, MINDRE OZON

Biologisk behandling er den billigste og mest miljøvenlige metode til at fjerne organiske stof fra spildevand. Den kan dog ikke 
sikre, at PNEC (Predicted No Effect Concentration) nås for alle lægemiddelstoffer. Men jo mere effektiv den biologiske be-
handling er, jo mindre ozon og/eller aktivt kul skal der bruges. Det gør ExenoTM efterbehandlingsløsningen langt mere økono-
misk end aktiv slam systemer og den bruger mindre energi end ren kemisk behandling og har derfor et langt lavere miljøaftryk.
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og derfor slipper ud i vandmiljøet, vil de 
påvirke andre levende organismer.

– Vores renseanlæg er ikke designet til 
effektivt at fjerne medicinstoffer, selv om 
vi har avanceret biologisk behandling i 
Danmark. Øget ambulant behandling bi-
drager samtidig til, at det i høj grad giver 
mening at reducere udledningen af me-
dicinstoffer fra kommunale renseanlæg, 
siger Christina Sund.

Renser på alle miljøfremmede 
stoffer

I forlængelse af projekterne på bl.a. 
Skejby Sygehus og Herning Renseanlæg 
har man sat gang i et nyt projekt kaldet 
MEREFF (MiljøEffektiv Rensning af afl øb 
fra renseanlægs EFFluenter), der skal 
rense langt større vandmængder med 
samme MBBR-teknologi på kommunale 
renseanlæg. Teknologien tilføjes efter 
det sidste behandlingstrin i det eksiste-
rende renseanlæg (efter efterklarings-
tankene). Pilot forsøg har tidligere vist, 

at det svært nedbrydelige stof diclofe-
nac bliver fjernet helt, ligesom en række 
andre svært nedbrydelige stoffer også 
bliver helt eller delvis nedbrudt med det 
nye proceskoncept.

– Teknologien er en lille skalerbar 
add-on til eksisterende renseanlæg og 
derfor er løsningen også økonomisk 
overkommelig. I MEREFF projektet skal 
designparametrene fi ntunes og renseef-
fektiviteten og processens robusthed 
skal dokumenteres. Det er afgørende 
ved meget store vandmængder, som 
potentielt skal behandles i processen på 
det kommunale renseanlæg, siger Chri-
stina Sund.

Målet er at optimere selve driften af 
de poleringstrin, hvor medicinrester 
fjernes. Processen bygger på en slags 
udsultning, hvor bakterierne sultes og 
derved tvinges til at `angribe´ og `spise´ 
fx svært bioomsættelige stoffer som me-
dicinrester for at få adgang til en anelse 
energi.

Billigere og større miljøeffekt

Investering og samlede driftsomkostnin-
ger vil ca. være det samme, om man ren-
ser ved hospitalets udløb, eller ved udlø-
bet fra det kommunale renseanlæg. Men 
da spildevandsvolumen fra hospitaler 
normalt kun udgør få procenter i forhold 
til mængden af spildevand på det kom-
munale anlæg, bliver det langt dyrere at 
rense på hospitalet pr fjernet mængde 
medicinstof. Stofmængden som poten-
tielt fjernes på hospitalet er forholdsvis 
beskeden, fx fjerner et hospitalsanlæg 
med en kapacitet på 150.000 m3 pr år 
cirka 60 g diclofenac pr år. Efterbehand-
ling på et typisk mellemstort kommunalt 
renseanlæg (med en kapacitet på 10 
millioner m3 pr år) fjerner cirka 3.600 g 
diclofenac pr år.

Udviklingen af ExenoTM lægger sig i forlængelse af den øgede internationale bekymring for, hvad lægemidlerne forårsager af 
skade i vandmiljøer. Dyrelivet i vore vandmiljøer er en væsentlig del af fødekæden og tanken om forekomsten af en stribe 
lægemidler i vort drikkevand er ganske skræmmende. Verden har brug for effektive og miljørigtige løsninger til at reducere 
mængden af medicinrester, der ledes ud i vandmiljøet, men da den økonomiske formåen ikke altid er til stede, skal der fi ndes 
billige og robuste løsninger som Exeno™.

Hospital

EXENO™

EXENO™

Forsyningens renseanlæg

By
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PRODUCTIVITY

Efficiency 
at the push 
of a button

Linea e-lock

Linea e-lock

Linea

Linea e-lock

Linea e-lock

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

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

Secure 
lock

Efficient 
operation

Reduced 
accident risk

Fascinating 
photo prints

WHEEL MATERIALS

SUPRATECH
Thermoplastic 
rubber

Polyamide Polyurethane, 
injection-moulded

DURATECH MAXTECH

Linea e-lock

Overall height 155 mm

Offset 47 mm

Wheel size Ø 150 mm

Load capacity 150 kg – dynamic load capacity 
according to DIN12531

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

Wheel centre Polyamide

Tread Polyurethane, conductive

Bearing Precision ball bearing 

Temperature -5 to +40°C
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The optimal solution 
for driverless 
transport systems.

Scout

Scout

Scout

Scout

Scout with Maxtech conductive wheels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The optimal solution 

Scout with Maxtech conductive wheels

Driverless 
transport

Reduced 
accident risk

Automatic 
alignment

User-friendly 
locking

WHEEL MATERIALS

ELASTECH
Elastic rubber Polyurethane, 

injection-moulded

MAXTECH

Scout

Overall height 205 to 245 mm

Offset 50 to 54 mm

Suitable for 
wheel sizes Ø 160 to 200 mm

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

Wheel name Maxtech conductive

Wheel centre Polyamide

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

Bearing Precision ball bearing, stainless steel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

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

IN USE TOMORROW

Creating future-proof processes 
for intralogistics: 
Digital control for material flows 
to establish efficient in-house transport.
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Den optimale løsning for 
førerløse transportsystemer
Scout med Maxtech ESD

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

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

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

Permanent vaskbarhed:
Alle metalkomponenter er fremstillet af rustfrit stål.

FORDELE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IN USE TODAY

Effective handling 
in health-care environments: 
Outstanding manoeuvrability and 
efficient operability.
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Creating future-proof processes 
for intralogistics: 
Digital control for material flows 
to establish efficient in-house transport.
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HYGIEJNE

Robotter bliver regionens nye 
virus- og bakterie dræbere
Seks nye robotter skal dræbe bakterier og vira på de syddanske sygehuse. Det er partierne bag 
budgetforliget, der har afsat fem millioner til indkøb af de digitale dræbere.

Politikerne i regionsrådet i Region Syd-
danmark afsatte i budgetaftalen for 2019 
5 millioner kroner til at teste rengørings-
robotter på sygehusene.

Og nu er de første robotter til en værdi 
af 2,7 millioner kroner blevet godkendt 
af sundhedsudvalget og skal senere god-
kendes i regionsrådet.

Robotløsningerne skal afprøves på 
forskellige sygehuse, og derefter tager 
regionen stilling til, om de skal udbredes 
til hele regionen. 

Sundhedsudvalgsformand i Region 
Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), er 
stolt over, at regionen forsøger at gå nye 
veje i bestræbelserne på at styrke rengø-
ringsindsatsen på sygehusene:

– Vi er rigtig langt fremme i forhold 
til rengøring og hygiejne i Region Syd-
danmark, og indkøbet af de nye robot-
ter viser, at vi i regionen tør gå forrest 
og er villige til at investere i nye løsnin-
ger, der kan optimere vores sundheds-
væsen.

To desinfektionsrobotter skal 
dræbe bakterier med UVstråler

Region Syddanmark indkøber i alt fi re 
desinfektionsrobotter. To af disse slår 
bakterier ihjel ved hjælp af UV-bestråling 
og skal testes på Odense Universitetsho-
spital samt Sygehus Sønderjylland.

Der er allerede gode erfaringer med 
brug af UV-bestråling i tilfælde, hvor 
man har fundet bakterier, men det har 
endnu ikke været testet, hvordan strå-
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Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk
www.silentia.dk

Optimal hygiejne  
med praktisk design

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

 
Let at rengøre

  
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

 

Den rigtige 
vogn til 
jeres behov

+45 38 26 49 00
standardsystem.dk/vogne

jeres behov

Få en vogn på prøveTEST 
SELV

■  anæstesivogne
■  isolationsvogne 
■  hjertestopvogne 
■  akutvogne
■  dropvogne  
■  behandlingsvogne 
■  tilbehør

www.cotedor.dk

Besøg

HYGIEJNE

lerne fungerer forebyggende, og det vil 
de to sygehusenheder nu undersøge.

Forhåbningen er, at UV-strålernes 
evne til at slå bakterierne ihjel vil mindske 
risikoen for infektioner hos eksempelvis 
patienter med dårligt immunforsvar.

Sygehus Lillebælt får robot
assistance til at udrydde vira

Foruden de to UV-dræbere har regionen 
besluttet sig for at indkøbe to desinfekti-
onsrobotter til Sygehus Lillebælt. 

Desinfektionsrobotterne skal sup-
plere den nuværende rengøring og des-
infektion af overflader for at mindske risi-
koen for at overføre smitte ved berøring 
og brug.

Det er i særlig grad MRSA- og Noro-
virus samt specielle former for Clostri-
dium difficile, som sygehusene håber, at 
robotterne kan dæmme op for.

Gulvvaskerobotterne tager det 
sure slid

Foruden desinfektionsrobotterne skal to 
robotter vaske gulvene i større rum og på 
de lange gange på Odense Universitets-
hospital. Robotterne kan aflaste medar-
bejderne for det tidskrævende arbejde, 
og medarbejderne kan så koncentrere 
sig om andre rengøringsopgaver.

Poul-Erik Svendsen ser gulvvaskero-
botterne som en oplagt hjælp til rengø-
ringspersonalet:

– Det giver rigtig god mening at lade 
robotter tage sig af de opgaver, der træk-
ker tænder ud rent tidsmæssigt, og som 
er helt enkle. Det giver nemlig frihed til 
medarbejderne, så de kan koncentrere 
sig om al den øvrige rengøring.

Sidst men ikke mindst har regionsråds-
politikerne godkendt et planlægnings-
system til rengøringsopgaver, der skal 
testes på Odense Universitetshospital.

Yderligere information

Sundhedsudvalgsformand Poul Erik 
Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Re-
gion Syddanmark, telefon 29 20 12 00
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FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG 
ARKITEKTUR 

ønsker alle læsere og medlemmer en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

Vi takker alle som har vist interesse for FSTA 
og glæder os til samarbejde med alle i det 

kommende år.

www.fsta.dk

ARBEJDSMILJØ

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

De indlagte på Sygehus 
Sønderjylland i Sønderborg 
skal have det godt. Faktisk 
skal de have det så godt, at 
deres madordning netop er 
blevet opgraderet fra almin-
delig bakkeservering, hvor 
alle får det samme, til á la 
carte bestilling samt room-

service. I forbindelse med det 
nye bespisningskoncept blev 
Handy Transportvogne, der 
er specialister i unikke kunde-
tilpassede logistikløsninger, 
hyret til at udvikle den opti-
male transportvogn.

– Vi havde behov for, at 
vores måltidsværter nemt 
og sikkert kunne flytte tunge 
servicevogne uden at over-
anstrenge sig ved at gå og 
skubbe dem i de uhensigts-
mæssige stillinger, som de 
gjorde. Nu har vi en løsning, 
hvor man ikke skal trække el-
ler skubbe manuelt, og fordi 

føreren er placeret foran på 
vognen, mindskes risikoen 
for at på køre noget, siger 
Rikke Larsen, der er service-
chef på Sygehus Sønderjyl-
land i Sønderborg.

Udviklet i fællesskab

Sygehusets nye transport-
vogne består hver især af en 
såkaldt translet – en trehjulet 
scooterlignende trækker – 
samt en ladvogn, der kobles 
efter. Men inden det færdige 
produkt kom til at se ud, som 
det gør i dag, blev det pen-
duleret frem og tilbage flere 
gange mellem køber og sæl-
ger, og netop fleksible sam-
arbejder, hvor der udvikles i 
fællesskab med kunden, er 
et af Handy Transportvognes 
kendetegn.

– Efter en indledende 
dialog med Handy Trans-
portvogne, fik vi en vogn på 
prøve i en måned. Så gav vi 
feedback, og de tilrettede 
nogle ting, inden vi fik den 
retur til endnu en testrunde. 
Efter en sidste omgang små 
ændringer blev resultatet, 
som vi ønskede. I dag letter 
de nye vogne virkelig arbej-
det for vores måltidsværter, 
der oplever en væsentlig min-
dre belastning af blandt andet 
arme, skuldre og ryg i forhold 

til tidligere, forklarer Rikke 
Larsen.

Custom made

Individuelle tilpasninger lig-
ger i DNA’et i størstedelen af 
Handy Transportvognes løs-
ninger, og vognen til Sygehus 
Sønderjylland i Sønderborg 
er ingen undtagelse. Forrest 
på transletten er der for ek-
sempel monteret et bakke-
bord, der er særligt udviklet 
med henblik på roomservice 
til patienterne.

– Vores udgangspunkt er 
altid kundens behov, frem for 
de færdige produkter vi har 
på hylderne, og netop derfor 
har vi noget særligt at tilbyde. 
Vi udvikler i samarbejde med 
kunden, og som det også var 
tilfældet med vognen til Sy-
gehus Sønderjylland i Søn-
derborg, så stopper vi ikke 
med at tilpasse produktet, før 
resultatet sidder lige i skabet, 
siger Anne-Mette Isbrandt 
Madsen, salgskoordinator 
ved Handy Transportvogne.

Vores standardprodukter 
til hospitalssektoren kan ses 
på https://handy.dk/webs-
hop/hospitalsudstyr. Kontakt 
os på tlf. 7556 7077, hvis du 
har brug for en specialløs-
ning.
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BELYSNING

Totalleverandør

Den lyserøde modtagelse på det nye psykiatriske hospital ved Aarhus Universitetshospital 
i Skejby.

Pendlen Lepo i hvid på vagtstuerne

Danmarks nyeste og mest moderne psy-
kiatriske hospital, som ligger i Skejby, er 
nu klar til drift; et hospital drevet som et 
OPP-projekt, hvor man har valgt belys-
ningsarmaturer fra Fagerhult A/S i hele 
projektet, både indendørs såvel som 
udendørs.

Fagerhult A/S blev udvalgt som total-
leverandør af belysningen til hospitalet; 
ikke på grund af laveste indkøbspris, 
men på grund af den billigste totaløko-
nomi i projektets 30 årige løbetid.

I disse 30 år har Fagerhult A/S – på 
baggrund af oplyste brændetider for be-
lysningsarmaturerne i de enkelte områ-
der – kunne garantere et minimalt antal 
udskiftninger af enkelte belysningsty-
per; nogle typer slet ingen udskiftning. 
Denne garanti er ikke kun stillet af Fager-
hults danske datterselskab, men også af 
hele Fagerhult-koncernen, som står bag 
dette specielle projekt.

Belysningen er naturligvis med LED 
overalt, og via DALI sikres overvågning 
af hver enkelt armatur. Belysningen be-
står dels af funktionelle løsninger, robu-
ste armaturer og der er suppleret med 
effekt- og stemningsbelysning som wal-
lwashere og pendler.

På patientstuerne er der derudover 
RGB-armaturer, som sikrer Regionen 
den farvetemperatur/lysfarve, som man 
foretrækker rent behandlingsmæssigt.

www.FAGERHULT.dk

Robust læselampe på stuerneMultilume Flat på gangene



KØLETEKNIK

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

ARBEJDSMILJØ

RENGØRING

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima, og bedre 

rengøring

adiatek@adiatek.dk

 
www.adiatek.dk

Tlf: 5376 7644
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INFECTION CONTROL

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

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

www.steelcospa.com
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HYGIEJNE

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

A&H Medical 
Knudslundvej	33	-	2605	Brøndby
Tlf.:	3929	6333	-	Mail:	info@aoghmedical.com
www.aoghmedical.com w
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Styrk dit netværk 
– bliv medlem  

af FSTA

www.fsta.dk

AUTOKLAVER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

FLYTTEPROCES RÅDGIVER

Sikker drift af flytteprocesser

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

A2Z Medic Move Management_57x57.indd   1 29/05/2018   14.47
MEDICO

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

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

Se alle vore produkter på  www.jbmedico.com

JB Medico_57x57_v1.indd   1 31/08/2017   12.47
Besøg

www.cotedor.dk



AUTOKLAVER

n  Autoklaver
n  Opvaskedekontaminatorer
n  Ultralydskar
n  Detergenter
n  Indikatorer
n  Validering

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

Tlf.: 59 470 600 
www.electroservice.dk

SKYLLERUMSUDSTYR

70 10 20 91

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

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

- Hospitalsservice
- Køleservice
- Desinficerende

opvask

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

Vi leverer løsninger med 
fokus på dine behov 

- Autoklaver
- Validering
- Storkøkken

maskiner
- Dokumentation

Ring og hør 
nærmere

Ren vandbehandling
til hospitaler

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

www.silhorko.dk/hospital

VANDBEHANDLING

INDRETNING

VENTILATION

BELYSNING

           www.fagerhult.dk
tlf 4355 3700

komplet program i almenlys, 
læselys, undersøgelseslys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.



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

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

 LAD OS HJÆLPE DIG

til en bedre hygiejne!

            

Air Management
Revolutionerende VAV med ultralyd

Air Diffusion
Hygiejne VAV-kølebafler

Air Treatment
Econet

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 ag-
gregat med optimeret varmegen-
vindingsgrad. Ingen kontaminering 
mellem fraluft til tilluft, nemmere 
rengøring.*1)

3. REVOLUTIONERENDE VAV MED 
ULTRALYD | Ingen målekryds, ingen 
sikkerhedsafstand, ultralyd til nøj-
agtig måling.*1)

2. HYGIEJNE VAV-KØLEBAFLER |  
Adgang til kølefladens behandlede 
overflader samt indblæsningskam-
mer, reducering af rengøringshyp-
pighed af coil.*1)
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