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Sådan fjernes medicinrester og 
multiresistente bakterier i spildevand 

Den samlede renseproces sammensættes med udgangspunkt 
i det aktuelle spildevand og de krav der skal overholdes.

Krügers renseteknologier giver dig følgende fordele:
•	 Mulighed for direkte udledning
•	 Fleksibel modulopbyggede renseprocesser
•	 Mulighed for at genanvende det rensede vand
•	 Øget rense- og energieffektivitet

WATER TECHNOLOGIES

Eksperter i 
spildevands
rensning
– Krüger leverer effektive 
og miljøvenlige teknologier 
til rensning af spildevand 
på hospitaler

eXeno™ 
Biologisk MBBR-proces

Forbehandling Ozon Evt. efter behandling 

Læs mere på www.kruger.dk
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VENTILATION

Skal man teste HEPA-filtre?

AF MASKINMESTER THORKILD PEDERSEN,  

VENTEK AIR APS

Erfaringer med test af HEPA-filtre

Ventek Air har gennem en årrække vali-
deret renrum, laboratorier og OP-stuer, 
både i forbindelse med ny indretning og 
i forbindelse med årlige servicearbejder. 
I forbindelse med validering af et renrum 
udføres en række test. Ventek Air udfø-
rer test i henhold anbefalinger fra CTCB-
i (Cleanroom Test and Certification 
Board), samt i henhold til den enkelte 
kundes kvalitetskrav.

I denne gennemgang vil vi gerne be-
skrive vores erfaringer med integritets-
test af HEPA-filtre udført i ny-installation 
og efter filterskift i eksisterende installa-
tioner.

Test af HEPA-filtre

Scantest
Når der bestilles et nyt HEPA-filter i 
klasse H14 leveres det typisk med et 
scantest certifikat, som er en kvalitetssik-
ring fra leverandørens side på, at HEPA-
filteret er tæt i henhold til EN 1822.

EN 1822 er en automatiseret fabriks-
metode til at teste højeffektive luftfiltre 
efter, herunder EPA, HEPA og ULPA-fil-
tre. Under denne fabrikstest kontrolleres 
selve filtermediets lækage og effektivitet.

Det vil sige, at denne test kun verifice-
rer filtermediets tæthed og tilslutning til 
filterrammen.

HEPA Integritetstest
Fra at filtrene bliver godkendt på fabrik-
ken (scantest), til vi modtager dem, kan 
der være sket en skade på filteret under 
pakning, transport, montage mm. Derfor 
er det vigtigt at teste HEPA-filtret med en 
integritetstest i det armatur eller filter-
skab, hvor det har sin endelige placering.

Integritetstesten udføres eksempel-
vis ved at anvende en aerosol genera-
tor ”Røggenerator”, som påtrykker en 
homogen røgkoncentration på HEPA-
filterets upstream side. Kontrollen af 
filterets tæthed udføres med et Aerosol 
photometer som måler denne upstream 

koncentration. Den målte koncentration 
sættes som 100% reference. Herefter 
anvendes photometerets scanprobe på 
filterets ”rene” side (downstream side), 
hvor den føres i overlappende baner 
over hele filtermediets areal. Afslutnings-
vis laves et scan af ramme og pakning. På 
et klasse H14 HEPA-filter er acceptgræn-
sen 0,010% af upstream referencen.

Ventek Air tester efter DS/EN ISO 
14644-3 B.6.2 med aerosol photometer-
metoden. Ventek Air laver altid en grun-
dig test af HEPA-filterets pakning mod 
armatur, filterrammen, filtermediets for-
segling mod rammen og selve filterme-
diet. Herved sikres, det at filteret stadig 
er tæt på det sted, hvor det er endeligt 
monteret.

Typiske fejl

Ramme/pakningsfejl
Den type fejl vi ser flest af, er det man 
kalder ramme/pakningsfejl, hvor det 
enten er armaturet eller HEPA-filterets 
pakningskonstruktion, der fejler. Denne 
type fejl opdages ikke ved en fabriks 
scantest, kun ved en integritetstest på 
stedet for endelig installation.

Denne type fejl kan have flere årsager:
–  Forkert filter, som ikke passer til arma-

tur/filterskab, hvori det placeres.
–  Montagefejl under isætning og til-

spænding af filteret.
–  Transportskade, som har beskadiget 

rammen på filteret.
–  Montageskade, hvor pakningen er 

skadet under montagen af filteret. 
Dette ses mest på filterskabe.

Fejl på filtermediet
Det hænder, at vi ser enkelte fejl på filter-
mediet, som f. eks kan være opstået un-
der montage (berøring af filtermediet), 
eller under pakning eller under trans-
port. Denne type fejl er dog mere sjæl-
den, da filteret jo allerede er scantestet 
ok fra fabrikantens side efter EN 1822.

Vi oplever desværre en del montage-
fejl og vores vurdering er, at montørerne 
mange gange ikke har modtaget kor-
rekte instruktioner om installationsme-
toder samt ikke er oplyst omkring, hvor 

skrøbeligt et HEPA-filter rent faktisk er. 
Der skal ikke meget til for, at et filterme-
die bliver utæt. Et hul med en nål er nok 
til, at filteret fejler. Derfor er det yderst 
vigtigt, at personalet, der monterer 
HEPA-filtre, får korrekt instruktion vedr. 
installationen. Såfremt filtrene monteres 
med den forsigtighed, som kræves, re-
duceres antallet af fejl.

Hvor mange fejl?
Ventek Air har igennem de sidste år ud-
ført integritetstest på en række større 
HEPA-filter udskiftninger og i den for-
bindelse registret antallet af fejl og fejlty-
per. Efter gennemgang af disse sager ser 
vi en gennemsnitlig fejlrate på mellem 
5-10%. Det vil sige vi registrer en fejl på 
et HEPA-filter / armatur, hver gang vi har 
monteret 10 – 20 enheder.

Skal man teste HEPA-filtre efter 
installation og filterskift?

Ja! hvis man vil sikre sig at det er ren luft 
der tilføres til ens renrum, laboratorium, 
OP-stue. osv.

Aerosol photometer på bord og upstream 
reference slange koblet til udtag i loft. 
Skanning af HEPA filter medie i gang
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VENTILATION

CTCB-i certificering

Ventek Air har af flere omgange fået ud-
dannet teknikere i Göteborg. Vi har i alt 
3 teknikere, som er certificeret ved Clea-
nroom Test and Certification Board som 
forkortes CTCB-i.

CTCB-i dækker dog mere end kun 
HEPA integritetstest. Det dækker over 
hele aspektet vedr. renrumstest, som 
omfatter teoretisk og praktisk undervis-
ning i renrumstest, opbygning mm. Her-
under:
•  Introduktion i test af renrum

•  Funktion af renrum og dertilhørende 
luftbehandlingsaggregater

•  Høj effektive luftfiltre (EPA, HEPA, 
ULPA mm.)

•  Standarder for renrums klassifikationer
•  Indlæsnings- og udsugningsmængder 

til renrum
•  Differenstryk fra renrum til omgivelser
•  Rumtæthed, visualisering af luftflow 

og oprensning/recovery test
•  HEPA integritetstest
•  Partikelmålinger efter DS/EN ISO 

14644-1
•  Mikrobiologiske målinger
•  Renrums adfærd

En typisk kontrol af et renrum kunne 
være følgende nedenstående målinger 
step by step for til sidst at lave en parti-
kelmåling, som viser om rummet lever op 
de krav/klasser det er bygget til.
•  Kontrolmåling af luftflow på indblæs-

ning/udsugning
•  Rumtrykstest af differenstryk mellem 

renrum og omgivelser.
•  HEPA integritetstest (filter lækage test)
•  Rum tæthedstest
•  Luft bevægelses test & oprensnings-

test/recoverytest
•  Partikelmåling af renrummet

VENTEK AIR APS

Ventek Air vil gerne bidrage til at hæve kvaliteten i hospitalsbehandlingen ved at systematisere vedligehold og test af OP-stuer, 
laboratorier m.m. Med et øget fokus på luftkvaliteten i de rene rum vil vi gerne bidrage til at reducere risikoen for infektioner.

Afdeling for renrum, OP-stuer og laboratorier
Projektering, servicering, test og kvalificering i henhold til FSTAs anbefalinger og de nationale infektionsretningslinier, NIR. Akti-
viteten her omfatter projektering og indkøring af renrum inklusive integritetstest af Hepafiltre, partikelmålinger, dokumentation 
af oprensningstid, trykprøvning og røgtest. Arbejder udføres i henhold CTCB-i certificering.

Serviceaftale
Vi tilbyder serviceaftaler, hvor vi kontrollerer installationerne, typisk en gang om året. Her tester vi HEPA-filtre, kontrollerer 
trykforhold, måler partikelniveauet og klassificerer stuens renhed i henhold til FSTAs vejledninger og de nationale infektionshy-
giejniske retningslinjer NIR, udstedt af Statens Serum Institut.

Selv en lille skade i folden af filtermediet. – 
Ligger over acceptgrænse på 0,010% lækage!

Synlig skade på filtermedie – Langt over 
 acceptgrænse på 0,010% lækage!
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AP-R

Undgå fejludkoblinger fra 
LED-lækstrømme med ABB’s 
immune fejlstrømsrelæ AP-R
Hov, hvorfor slog relæet lige pludselig fra? Svaret kan være, at der sidder telefoner til opladning, pc’er er 
blevet tændt, eller lyskilder er udskiftet til LED. De kan virke små og uskyldige, men er ofte skyld i en kraftig 
forøgelse af lækstrømme.

De færreste tænker over det, men en 
LED-lyskilde kan faktisk afgive en start-
lækstrøm på 2 mA eller mere. Selv med 
ganske få lyskilder er så høj en indkob-
lings-lækstrøm en udfordring for fejl-
strømafbryderne i eltavlen. Relæerne 
slår ganske enkelt fra på grund af disse 
lækstrømme.

I dag er et fejlstrømsrelæ på 30 mA i 
praksis ”kalibreret” til ca. 24 mA og kan 
således klare 12 LED-drivere med 2 mA 
i start-lækstrøm. Men kig op i loftet og 
rundt i lokalet. Er der kun 12 LED-lyskil-
der? Næppe.

Meget andet end LED

Det er ikke kun LED-lyskilder, som ge-
nererer lækstrømme. Det gælder i rea-
liteten alle former for brugsgenstande 
og komponenter med switch-mode- og 
konverter-elektronik, blandt andet UPS-
anlæg, lifte og hejs, spændingsforsynin-
ger og ensretterkredsløb, elektroniske 
HF-forkoblinger til lysrør, EMC-filtre, 
hæve-/sænkeborde, pc’er og tilsvarende 
produkter.

– De nævnte teknologier har det til 
fælles, at de indeholder switch-mode- 
og konverter-elektronik. I modsætning 
til eksempelvis glødepærer, der lyser op 
proportionalt med forsyningsspændin-
gen i takt med en sinuskurves 50 Hz, så 
er der med elektronisk lysdæmpning og 
elektronik i det hele taget tale om high-
peak pulsstrømme. Her ”stødes” den 

fulde spænding ud i små peaks med 120-
4000 Hz, og det øger såvel støjen som 
lækstrømme, forklarer Flemming Fol-
kvardsen, salgsdirektør hos ABB.

Løsningen er AP-R-
fejlstrømsrelæer

AP-R teknologien blev designet til at 
imødekomme utilsigtede udkoblinger 
som følge af overspændinger fra koblin-
ger eller af atmosfærisk oprindelse. Det 
elektroniske kredsløb i AP-R-relæerne 
kan detektere forskellen på midlertidige 
forstyrrelser og permanente lækager.

Teknologien anvender en tidsforsin-
kelse til udkobling. Modsat et selektivt 
relæ holder denne sig stadig inden for 
de tilladte sikkerhedsgrænser, jf. IEC/EN 
61009, og kan derfor defineres som et 
momentant relæ, der anbefales som per-
sonbeskyttelse mod direkte og indirekte 
berøring.

Tidsforsinkelsen gør AP-R yderst vel-
egnet til installationer med DC-motorer, 
belysningsanlæg med elektronisk for-
kobling (fx LED og HF-spoler) samt in-
stallationer med lange kabler.

– Som udviklingen er, bliver der kun 
flere installationer med lækstrømme. Så 
både installatører og kunder bør altid 
kræve fejlstrømsrelæer (RCD) i immun-
udgaven type AP-R, anbefaler Flemming 
Folkvardsen.

På Hvidovre Hospital anvender man al-
lerede teknologien AP-R, som forhindrer 
utilsigtede udkoblinger ved LED-belysning, 
siger Flemming Folkvardsen, salgsdirektør 
hos ABB.
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TEMADAG:

Sikkerhed på sygehusene, Og;;; en fortælling om DCPT, 
Dansk Center for Partikelterapi
Dato: Den 30. januar 2020. Fra kl. 09.30-15.00
Sted: Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Blvd. 99, 8200 Aarhus.
Lokale: Auditorium G206-142, Indgang G, G206.
Kursuspris: Gratis
Tilmelding: FSTA´s hjemmeside. www.fsta.dk senest den 20. januar 2020.

Dagsorden:
09.30-10.00   Ankomst. Kaffe med brød
10.00-10.45  Hvordan ser en privat aktør 

sikkerhedsbehovet på de danske 
sygehuse. Ved Kenneth Hoe G4S

10.45-11.00  Networking
11.00-11.45   Hvordan takler man sikkerheden på 

Aarhus Universitetshospital.  
Ved Jonas Petersen

11.45-12.30   Frokost og networking.

12.30-13.15   Sikring og sikkerhed af sygehusene set 
fra en rådgiver side.  
Ved Finn Westergaard ÅF A/S

13.15-13.30  Kaffe og networking
13.30-14.30   Fortælling om byggeprojektet DCTP, 

Dansk center for Partikelterapi.  
Ved projektchef Lars Nordenhof, Niras

14.30-15.00   Besigtigelse af relevant byggeprojekt/
vidensdeling

15.00  Afslutning-opsamling.

FSTA_Temadag 2020_180x128,5.indd   1 25/11/2019   13.47

VALIDERING

Validering og mapping af faciliteter til 
produktion af lægemidler 
Buhl & Bønsøe er eksperter indenfor ak-
krediteret mapping og validering af faci-
liteter indenfor produktion af produkter 
til lægemidler, og har rådgivet virksom-
heder samt leveret udstyr til mange map-
ping projekter.

Få rådgivning til at overholde krav 
til faciliteter og dokumentation
Indgår du et samarbejde om mapping 
med Buhl & Bønsøe, følges din map-
ping-proces tæt af en kalibreringstekni-
ker, som straks yder rådgivning, hvis der 
opstår værdier, som der skal reageres på. 
Derved undgås spildtid under mapping 
processen, og de nødvendige tilpasnin-
ger kan foretages under selve kortlæg-
ningen. Gennem samarbejdet får man 
rådgivning indenfor mapping og valide-
ring af faciliteterne, så de lever op til de 
strenge krav, der stilles til produktion af 
lægemidler.

Automatiseret monitorering af 
temperatur, fugt og tryk
Med et trådløst Saveris dataloggersy-
stem kan man overvåge temperatur og 
fugt. Systemet er utrolig brugervenligt 
og de enkelte dataloggere kan fjernaf-
læses. Det gør det nemt at følge de for-
skellige rum under mapping og indregu-
lering. Hvis grænseværdier overskrides, 
sendes der automatisk en alarm. Derved 
kan man sætte ind og undgå at produkter 
i produktionsområder eller lagerrum ta-
ger skade og sikre, kvaliteten af produk-
terne. Alle måledata gemmes i systemet 
og kan tilgås hvor som helst og når som 
helst.

Med et trådløst dataloggersystem 
kan mapping processen følges tæt
Til forskel for en enkelt datalogger, som 
man skal aflæse manuelt, kan man med 
et trådløst dataloggersystem følge map-

ping processen tæt, og se, om der er 
uhensigtsmæssigheder tilstede i facili-
teterne som gør, at kravspecifikationer 
ikke overholdes. Det trådløse datalog-
gersystem Saveris er velegnet til bl.a. 
procesovervågning i den farmaceutiske 
industri og indenfor forskning og udvik-
ling i laboratorier og på hospitaler.

Akkrediteret kalibrering af 
dataloggere
Buhl & Bønsøe udfører også akkrediteret 
mapping af alle loggere, samt komplet 
termisk validering af forskellige rum. Alt 
udstyr kan ind- og udgangskalibreres på 
eget DANAK akkrediteret kalibrerings-
laboratorie. Buhl & Bønsøe A/S udlejer 
også kalibreret akkrediteret måleudstyr 
til mapping projekter.
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SPILDEVAND

Medicinrester ud af 
spildevand på miljørigtig 
måde
Langt de fleste medicinrester kan nu fjernes på en bæredygtig og prismæssig fornuftig måde på et 
renseanlæg. Det sker ved at tilføje en lille effektiv og skalerbar add-on teknologi til den almindelige 
biologiske renseproces. Men for at få de sidste besværlige rester med, må man nogle gange tilføje en 
kombination af teknologier.

Add-on teknologien er udviklet af Krü-
ger med henblik på at fjerne medicin-
stoffer i spildevand. Løsningen hedder 
eXenoTM og er en biofilmteknologi, 
hvor man i en ren biologisk proces ud-
nytter særlige bakteriekulturer, som kan 
opdyrkes i biologiske systemer, der be-
nytter biofilm. Bakterierne vokser på et 
bæremedie, som flyder rundt i spilde-
vandet.

Den proces foregår netop nu på Her-
ning Renseanlæg, hvor man i sommer 
har indviet et forsøgsanlæg til den bio-
logiske efterbehandling til reduktion af 
medicinrester fra private husholdninger. 
Om få år vil spildevandet fra det kom-
mende Regionssygehus i Gødstrup blive 
koblet på Hernings renseanlæg.

– eXeno™ fjerner en betragtelig del 
af de lægemidler, der hidtil er løbet gen-
nem det kommunale renseanlæg og ud i 
vandmiljøet. Det er en konkurrencedyg-
tig og miljøvenlig renseteknologi, siger 
Christina Sund, der er forretningsudvik-
ler hos Krüger.

Men hvis total fjernelse af medicin-
stoffer er påkrævet, er man nødt til at 
kombinere med andre metoder, da man 
med eXeno™ processen ikke opnår total 
fjernelse af alle stoffer. Her er ozon og/
eller aktiv kul de metoder, som i dag er 
på markedet. Begge metoder kommer 
dog med betragtelige miljøaftryk og bru-
gen af dem skal derfor begrænses så vidt 
muligt.

– Vi bør derfor fjerne så mange medi-
cinrester som muligt via den biologiske 
proces, for det er mest miljøvenligt og 
risikoen for, at der opstår toksiske for-
bindelser ved brugen af ozon mindskes. 

Desuden er ozon og aktiv kul dyre og 
miljøbelastende produkter, siger Chri-
stina Sund.

Kombination af teknologier

Da de biologiske processer i f.eks. tra-
ditionelle aktiv slam anlæg med efter-
klaringstanke ikke renser i bund, og hvis 
det kræves, at de skal gøre det, skal man 
igennem to eller flere ekstra behand-
lingstrin, for at få fjernet de sidste gen-
stridige miljøfremmede stoffer.

Første trin er at foretage den biologi-
ske renseproces eXeno™, dvs. man be-
nytter en biofilm renseproces i et MBBR 

anlæg (Moving Bio Bed Reactor. Her op-
nås i gennemsnit 30-80 % fjernelse af de 
forskellige lægemiddelsstoffer.

– Hvis man ønsker endnu større ren-
segrad, er næste trin at rense med en 
mindre dosering af ozon. Her er det vig-
tigt, at ozon-anvendelsen begrænses så 
meget som muligt, for lægemiddelsstof-
ferne nedbrydes ikke helt, og der kan 
dannes nye stoffer, som tilmed kan være 
mere toksiske end udgangsstoffet. Des-
uden kan rester af ammoniak eller andre 
kvælstofforbindelser, som ikke er fjer-
net med ozon i aktiv slam anlæg, danne 
kræftfremkaldende nitrosoaminer, siger 
Christina Sund.
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SPILDEVAND

Man bruger tit aktiv kul som efterbe-
handling efter ozon for at fjerne toksiske 
nedbrydningsprodukter og andre stof-
fer, som ikke reagerer med ozon. Men 
aktiv kul er dyrt og skal enten regene-
reres eller destrueres. Ved at begrænse 
brug af ozon og anvendelse af aktivt kul 
kan omkostninger og miljøaftryk redu-
ceres. Polering af udløbet fra ozonering 
i et eXeno™ anlæg med forholdsvis kort 
opholdstid er en meget effektiv måde at 
fjerne en stor del af de uønskede stof-
fer på, som ellers skulle adsorberes på 
aktiv kul før udledning. Undersøgelser i 
Tyskland på fuldskala anlæg har vist, at 
et biofilmanlæg af eXeno™ typen efter 
ozonering reducerer toksiciteten og det 
fjerner også en betydelig andel af øvrige 
restprodukter. Ifølge Christina Sund vil 
indholdet af miljøfremmede stoffer være 
reduceret til næsten ingenting, hvis man 
følger denne procedure.

– Det lyder mere kompliceret end det 
er. Men den procesopbygning er den 
bedste måde at løse problemerne med 
lægemiddelsstoffer i spildevand på. An-
tallet af trin man skal igennem vil være 
afhængig af, hvilke krav der bliver stillet 
til rensningen, siger hun.

Lovgivningen forventes først på plads 
om nogle år. Men allerede nu bør alt fjer-
nes med de biologiske processer, hvor 
det er muligt – uanset om det sker før 
de kemiske fysiske processer eller på et 
trin mellem de kemisk fysiske processer, 
mener hun.

– Vi skal vælge den miljømæssigt og 
driftsøkonomisk bedste løsning og her 
er de biologiske processer uovertrufne, 
siger Christina Sund.

Herning Renseanlæg snart i fuld 
skala

På Herning Renseanlæg, hvor eXenoTM 
processen er installeret i mindre skala i 
det såkaldte MEREFF projekt (støttet af 
MUDP – miljøteknologisk udviklings- og 
demonstrationsprogram), er man nu i 
gang med at optimere processen.

– Vi er i gang med at justere på vores 
tre beholdere med bakteriekulturer. Vi 
skal finde den rette længde af de pe-
rioder, hvor bakterierne skal fodres, og 
hvor de skal sultes, for at fjerne medicin-
resterne. Længden af de perioder er vig-
tig for, hvor effektivt rensningen foregår 
og også for, hvad processen koster, siger 
direktør hos Herning Vand, Niels Møller 
Jensen.

Han er meget tilfreds med de forelø-
bige resultater af MEREFF projektet, der 
afsluttes om 6 måneder.

– Baseret på vores erfaringer tror jeg 
på, at vi kan rense stort set i bund for me-
dicinrester via den biologiske rensning 
og eXenoTM teknologien. Det vil jeg 
snart have dokumentation for, siger Niels 
Møller Jensen.

Planen er at bruge eXenoTM teknolo-
gien i stor skala, både for at rense for me-
dicinrester fra private husholdninger og 

for at rense spildevandet fra det nye Re-
gionssygehus i Gødstrup. Det har netop 
søgt Herning Kommune om tilladelse til 
at tilslutte sig Herning Renseanlæg.

Stor opmærksomhed

Krüger har i flere forskningsbaserede 
samarbejder testet biofilm teknologien i 
MBBR procesopbygningen. Processen 
er prøvet på flere forskellige placerin-
ger – bl.a. på det samlede spildevand 
fra Skejby Sygehus, men også på en 
delstrøm fra onkologisk afdeling samme 
sted, og man har haft succes med at 
fjerne uønskede rester af lægemidler i 
spildevandet. Metoden er også testet 
som ”efterrensning” på det kommunale 
Viby Renseanlæg i Aarhus og i et tidli-
gere projekt på Herning Renseanlæg. 
Alle disse proceserfaringer er samlede 
og kendes nu under navnet eXeno™. 
Løsningen vil bl.a. blive præsenteret på 
IWA World Water Congress i Køben-
havn i oktober 2020.

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 behandling er, jo mindre ozon og/eller aktivt kul skal der bruges. Det 
gør eXenoTM efterbehandlingsløsningen langt mere økonomisk end aktiv slam 
systemer, og den bruger mindre energi end ren kemisk behandling og har derfor 
et langt lavere miljøaftryk.

Udviklingen af eXenoTM lægger sig i forlængelse af den øgede internationale bekymring for, hvilke skader lægemidlerne 
forårsager 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 findes 
billige og robuste løsninger som eXeno™.
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BÆREDYGTIGHED

Hvidovre Hospital holder 
på vandet
Fremtidens hospital skal være grønnere. Derfor bygges der i øjeblikket på en stor og bæredygtig vandtank, 
der skal opsamle regnvand, så hospitalet fremover kan genanvende naturens egne ressourcer.

2,2 millioner liter kold sødmælk. Så 
mange lier mælk kan den kommende 
vandtank rumme. Den er dog desværre 
ikke tiltænkt mælk, men den skal deri-
mod fyldes med al det regnvand, der 
lander på dele af hospitalets tage.

I disse år sker der store forandrin-
ger på Hvidovre Hospital. Her bygges 
bl.a. en stor tilbygning på mere end 
32.000 m2, og store dele af det eksiste-
rende hospital bygges om, så hospitalet 
som helhed kan leve op til de behov og 
den kvalitet, som det forventes af fremti-
dens sundhedssystem – herunder også 
af hensyn til miljøet.

Genbrug af regnvand

Den bæredygtige vandtank er et led i 
visionen om et grønnere og mere bæ-
redygtigt hospital. På nybyggeriets tage 
plantes der nemlig græs og stenurter, der 
opsamler store mængder regnvand. Når 
stenurterne er mættede, vil det oversky-
dende regnvand ledes fra taget og ned i 
vandtanken, hvorfra det kan pumpes op 
og genbruges.

Vandtanken har plads til 2.200 m3 
vand. I første omgang er det meningen, 
at vandet skal bruges til at vande ho-
spitalets mange gårdhaver og grønne 

områder. På længere sigt håber man, at 
regnvandet også kan bruges til andre 
formål som f.eks. til vandskyld i hospita-
lets toiletter.

Sikring mod skybrud

Udover fordelen ved genbrug hjælper 
vandtanken desuden med at aflaste de 
offentlige kloakker, for når hospitalet 
holder på vandet, mindskes trykket i klo-
akkerne.

“Ved at lette trykket i kloakkerne, 
mindskes risikoen for oversvømmelse 
af ejendomme og kælderetager ved ek-

Da byggepladsen d. 1. september holdt åbent hus, kunne besøgende komme med ned i den store regnvandstank og opleve den indefra.
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BÆREDYGTIGHED

FAKTA OM NYT HOSPITAL HVIDOVRE

Der bygges nyt, og moderniseres på Hvidovre Hospital. Målet er et imødekom-
mende og grønt hospital, som sætter patienten i centrum og skaber rammerne 
for den bedste behandling.

• 32.000 m2 nyt hospital
•  240 nye patientværelser med én seng samt ombygning af eksisterende 4-seng-

stuer til 1-sengsstuer
• Ombygning af eksisterende hospital
• Mere dagslys ind i den eksisterende bygning
•  Ny Fælles Akutmodtagelse, ny Hjerteafdeling, ny Børne- og Ungeafdeling samt 

et nyt Barselsafsnit, som er tæt integreret med et nyt Neonatalafsnit
• Byggeriet forventes færdigt i 2021
•  Projektet Nyt Hospital Hvidovre er finansieret med ca. 1,7 mia. kr. af Statens 

Kvalitetsfond og Region Hovedstaden.

Læs mere på www.nythospitalhvidovre.dk

sempelvis skybrud. Så på den måde, er 
vandtanken og de grønne tage både til 
gavn for hospitalet og for vores naboer”, 
fortæller Morten Dalsgaard, som er pro-
jektleder på byggeprojektet ’Nyt Hospi-
tal Hvidovre’.

Hvis det usandsynlige sker, og vand-
tanken fyldes fuldstændig til kanten, kan 
store pumper lede det overskydende 
vand ud af tanken og ned i kloakken.

Den bæredygtige vandtank er sam-
men med de grønne tage og en række 
andre initiativer med til at opfylde kra-
vene for ”bygningsklasse 2020”. Byg-
ningsklasse 2020 er en frivillig kategori, 
der sætter høje krav til bæredygtighed, 
og som Hvidovre Hospital har valgt at 
bygge ud fra.
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BÆREDYGTIGHED

Oplagt valg til hospitaler
Med 100 års erfaring i bagagen lancerer gulvspecialisten Forbo nu et vinylgulv, der topper listen over 
spektakulære design. Eternal fås nemlig i både marmor, beton, sildebensparket og en kavalkade af smukt 
sammensatte farver, der automatisk får humøret op.

Siden den første Eternal-kollektion blev 
lanceret i 2002, har gulvet bevaret sin 
position som et af markedets populære 
vinylgulve. Med den seneste opgrade-
ring forventer Forbo øget efterspørgsel 
fra nye typer kunder:

”Som noget nyt kan vi se, at designvi-
nyl udover det oplagte valg i hospitals-
sektoren nu også i højere grad vælges til 
mere livsstilsprægede miljøer som cafeer 
og loungeområder. Her er især de nye 
serier med utroligt realistiske træ- og ma-
terialedesign som fx sildeben, marmor 
og beton interessante, fordi de er oppe 
i tiden,” fortæller marketingansvarlig 
Anne-Mette Holm fra Forbo.

En bæredygtig overraskelse

Vinyl er traditionelt ikke blevet betragtet 
som et bæredygtigt materiale, men med 
Eternal har Forbo formået at lave bære-
laget af op til 60 procent genanvendt 
materiale, ligesom der kun anvendes 
100 procent grøn energi til produktionen 
– og ikke mindst kan produktet holde i 
årtier og kan vedligeholdes uden brug af 
skrappe rengøringsmidler.

Udvidelsen af Eternal-kollektionen in-
kluderer ud over en række nye design i 
træ, cement og marmor fl ere muligheder 
for at designe et helt unikt gulv, hvor den 
ene farve graduerer elegant over i den 

anden. Forbos designstudie har desuden 
udvalgt og sammensat en række nye far-
ver, der gør det lettere og mere over-
skueligt at udnytte kollektionens mange 
muligheder.

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.
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DEM DER 
BEHANDLER LUFT 

SKAL MESTRE DET

Som en international markedsleder inden for lufttekniske 
løsninger er FläktGroups mission at koncentrere sig om at 
udvikle teknologien og komponenterne til at levere fremra-
gende indeklima på diverse markeder.
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RENOVERING

Ansigtsløft til historisk hospital
Bispebjerg Hospital passer godt på kulturarven. De over 100 år gamle fredede bygninger gennemgår i 
øjeblikket en omfattende udvendig istandsættelse, så de kan klare 100 år mere.

Smeden balancerer på stilladset over 
de røde tagsten. Han er i færd med at 
udskifte metaldele i de hvide ventilati-
ons-hætter, der er rustet af mange års 
regnvejr og slid. De trænger til en kærlig 
hånd.

Normalt kan det ikke betale sig at få 
lavet skønhedsoperationer, når man har 
passeret de 100 år. Men på Bispebjerg 
Hospital er situationen en anden. Her 
bliver der malet, spartlet og kittet til den 
store guldmedalje. Med et bidrag fra 
Region Hovedstadens renoveringspulje 

bliver de historiske bygninger shinet op 
fra top til tå, så en af Danmarks største 
fredede bygningsmasser kan modstå 
vind og vejr i mange år fremover.

”Vi har et unikt historisk hospital, hvor 
de smukke omgivelser altid har været 
omdrejningspunktet. Det forpligter, og 
derfor er det rigtig dejligt, at der er prio-
riteret midler til en omfattende istand-
sættelse af de fredede bygninger,” siger 
direktør for Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital, Anne Jastrup.

Beskytter kulturarven

De smukke pavilloner i røde mursten 
er tegnet af arkitekten Martin Nyrop, 
der også står bag Københavns Rådhus. 
Hospitalet blev indviet i 1913, og de hi-
storiske bygninger blev fredet i 2010 af 
Slots- og Kulturstyrelsen. Al istandsæt-
telse og ombygning sker i tæt dialog med 
styrelsen for at sikre, at de kulturhistori-
ske og arkitektoniske værdier beskyttes 
og bevares for eftertiden.

”Det er jo en af de største samlede 

De historiske, fredede bygninger på Bispebjerg Hospital skal istandsættes med midler fra Region Hovedstadens renoveringspulje. 
Foto: Louise Bendixen
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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

RENOVERING

fredninger vi har, der både omfatter byg-
ninger, haver og veje. Man kan vel kalde 
det for et kulturmiljø i sig selv. Derfor er 
det glædeligt, at der bliver taget vare på 
det. Her har vi jo et hospital i fuld drift, 
der samtidig er fredet, og vi har en fi n 
dialog med hospitalet om, hvordan vi får 
det til at fungere,” siger Birte Skov, arki-
tekt og specialkonsulent, Slots- og Kul-
turstyrelsen.

Gemmer materialer i kælderen

På etagen under smeden er bygnings-
snedkeren i gang med sætte nye trælister 
op. Hvis træværket er særligt medtaget, 
er der hjælp at hente i kælderen under 
Bispebjerg Hospital. Her har hospitalets 
driftsfolk gennem årene gemt de origi-
nale byggematerialer, som kan hentes 
frem, når murværk, vinduer og fl iser skal 
repareres.

Her har hospitalets driftsfolk gennem 
årene gemt de originale byggemateria-
ler, som kan hentes frem, når murværk, 
vinduer og fl iser skal repareres.

”Det er lidt af en skattekiste af gamle 
materialer, vi har liggende. Når tømreren 

FAKTA

•  De historiske, fredede bygninger på 
Bispebjerg Hospital skal istandsæt-
tes.

•  Arbejdet omfatter reparation af 
mursten og fuger, tjæring af bin-
dingsværk, kitning, maling og even-
tuel udskiftning af vinduer, maling af 
døre, reparation af ventilationshæt-
ter samt tagrender og nedløb.

•  Alt arbejde sker i tæt dialog med 
Raadvad Bygningsbevaring og Slots- 
og Kulturstyrelsen.

•  Istandsættelsen forløber over fl ere 
faser. Første fase omfatter alle de 
sydvendte facader og løber fra sep-
tember til december 2019.

•  Arbejdet udføres af Center for 
Ejendomme, og bliver fi nansieret af 
Region Hovedstadens renoverings-
pulje.

mangler en særlig vinduesliste i lærke-
træ, fi nder vi den frem fra gemmerne, i 
stedet for at han skal fremstille det på ny. 
På den måde sparer vi både tid og penge, 
når vi istandsætter,” siger Michael Schil-
ler, der er driftsleder på Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital.

Et smukt samlet hele

Istandsættelsen forventes at vare året 
ud. Så står bygningerne klar til, at an-
lægsgartnerne kan gøre deres indtog 
i patienthaverne, der omkranser pavil-
lonerne. Haveanlægget på Bispebjerg 
skal fra 2020 revitaliseres med en milli-
ondonation fra Den A.P. Møllerske Støt-
tefond. Haverne bliver dels ført tilbage 
til havearkitekt Edward Glæsels oprin-
delige tanker om helende havekunst, og 
samtidig bliver de opgraderet og indret-
tet til moderne hospitalsbrug.

Fra 2022 og langt ind i fremtiden vil de 
fredede bygninger og haver på Bispe-
bjerg atter fremstå som et smukt samlet 
hele til glæde og gavn for patienter, på-
rørende og medarbejdere.
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ønsker sine læsere en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

FEJLSTRØM

Danmarks måske sikreste 
fejlstrømsafbryder
Ifølge Sikkerhedsstyrelsen bliver op imod hver tredje fejlstrømsafbryder aldrig testet i hele sin levetid, 
og et endnu større antal bliver kun testet yderst sporadisk. Dette udgør en stor sikkerhedsrisiko, da 
en fejlstrømsafbryder skal funktionstestes for at sikre, at den virker korrekt og kan yde den forventede 
personbeskyttelse.

Sikkerhedsstyrelsen, IEC og ABB an-
befaler at teste fejlstrømsafbrydere to 
gange om året

Disse test kan fx udføres ved skift mel-
lem sommer- og vintertid. Når man skal 
teste en fejlstrømsafbryder, er det i de 
fleste tilfælde nok blot at trykke på test-
knappen på fronten af fejlstrømsafbry-

deren. Dette får fejlstrømsafbryderen 
til at udkoble, men man vil derved også 
kortvarigt slukke for spændingen, hvilket 
medfører en række gener for brugerne.

Professionelle installationsejere kan 
have hundredvis eller tusindvis af fejl-
strømsafbrydere installeret, og det bli-
ver dermed besværligt og dyrt at udføre 
de løbende test. Det kræver omfattede 
planlægning for fx hospitaler, lufthavne 
eller andre døgnåbne faciliteter, da test 
ofte skal udføres uden for normal ar-
bejdstid.

Fejlstrømsafbryder med 
månedlig selvtest

ABB lancerer nu en serie selvtestende 
fejlstrømsafbrydere, F-ATI, som automa-
tisk udfører selvtest hver 28’ende dag. 
Testen udføres, som hvis man manuelt 
havde trykket på testknappen, men F-
ATI gør dette helt uden at frakoble spæn-
dingen til de efterfølgende grupper.

Når fejlstrømsafbryderen udfører sin 
test, kobler den over på et sekundært 
kontaktsæt og kobler tilbage ved en po-
sitiv test. Installationen er selvfølgelig 
fuldt ud fejlstrømsbeskyttet i de få se-
kunder, som det tager at udføre testen. 
Hvis relæets selvtest skulle fejle, udkob-
les fejlstrømsafbryderen fuldstændigt. 
Som en ekstra sikkerhed har F-ATI også 
en elektronisk test, som udføres hver 
tredje time. Denne test sikrer, at relæets 
selvtestfunktion fungerer, når den skal 
udføre sin mekaniske selvtest.

Så fra at have et fejlstrømsafbryder, 
som aldrig testes, får man nu testet sin 
fejlstrømsafbryder 12 gange om året, 
uden at man bemærker det og uden ge-
ner for brugere og servicepersonale.

Læs mere om produktet på: http://
new.abb.com/low-voltage/products/
system-pro-m/residual-current-devices/
rcds-with-automatic-test



LEJRING   PATIENTSIKKERHED 

INSTRUMENTER   SERVICE & PLEJE

Vi har i mere end 20 år udviklet, fremstillet, distribueret og 

forhandlet medicotekniske artikler og viden.

Vi er specialister indenfor udvalgte hovedområder og vi 

sætter altid funktion, kvalitet og brugervenlighed forrest.

Scan koden for mere information eller 3D videoer eller besøg: www.opitek.dk

Hip Fix™Medicon instrumenterBen- & armløfter
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BELYSNING

Stort behov for rådgivning indenfor 
belysning i valg af armaturer og lyskilder 
herunder sikring af Cirkulær Økonomi
Der udvikles nye løsninger til sengestuerne, der kan dække vidt forskellige belysningsbehov på 
eksisterende og nye hospitaler og alle behovene opfyldes med en og samme lampe, fastslår Højager 
Belysning A/S

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hospitalerne er store energiforbrugere. 
Hele 20 pct. af hospitalernes strømfor-
brug anvendes til at lyse omgivelserne 
op, så trods flere LED armaturer er der 
stadig behov for at få reduceret strøm-
forbruget.

– Vi kan se, at lige meget hvor vi kom-
mer på hospitalerne, er der energibespa-
relser og optimering at hente. Løsnin-
gerne omfatter alt lige fra udskiftning af 
enkelte lyskilder til installation af kom-
plette løsninger med belysning.

Det siger direktør Carsten PV Larsen 
fra Højager Belysning A/S, der har stået 
bag mange af landets installationer på 
hospitalerne og har leveret en bred vifte 
af energibesparelser til hospitalerne.

– Løsningerne afhænger i høj grad 
af, hvor hospitalerne er i deres livscyk-
lus. Er det et gammelt sygehus, der skal 
udfases inden for en årrække, nøjes man 
typisk med udskiftning af enkelte lyskil-
der, men er det et der skal køre i mange 
år fremover, er man interesseret i at in-
vestere i en helt ny energibesparende 
belysning.

Overskridelser af byggeprojekternes 
budgetter rammer dog ofte belysningen. 
Det er typisk lyset som totalentreprenø-
ren rammer med besparelser, når bun-
den er ved at gå ud af pengekassen i et 
byggeri.

– Sådan er det typisk, når man bygger. 
Der skæres altid på lyset til sidst, men 
omvendt, tilføjer Carsten P V Larsen, 
investeres der ofte efter relativt kort tid 
igen i belysning i en bedre kvalitet der 
opfylder de behov og krav der er.

Nye, enklere og bedre løsninger. 
4 lysløsninger i en lampe

Der er kommet bedre, enklere og mere 
energirigtige løsninger til hospitalerne 
fra de store leverandører som schweizi-
ske Derungs, som blandt andet har ud-
viklet en unik alsidig speciallampe ”Zera” 
til sengestuerne.

Lampen placeres på væggen bag 
sengene og opfylder alle de behov et 
hospital kan ønske til lyset ved en hospi-
talsseng. Zera-lampen er ifølge Carsten 
P V Larsen unik og udmærker sig ved at 
opfylde alle følgende krav til belysning:
1.  En generel god almen belysning om-

kring sengen.
2.  En kraftig undersøgelsesbelysning 

med højt lysniveau op til 1000 lux med 
høj farvegengivelse, så lægerne kan få 
øje på de symptomer, de skal behandle 
på.

3.  Et godt læselys til patienten på 2-500 
lux.

4.  Et svagt nattelys på 50 lux, der er til-
strækkeligt når personalet skal tilse 
patienten, men ikke genere de øvrige 
patienter på sengestuen om natten.

Derungs løsning er et enkelt ZERA 
vægarmatur har alle nødvendige behov 
for lys indbygget på væggen lige over 
sengen. Hospitalet skal hverken opstille 
en separat sengelampe eller trække en 
undersøgelseslampe ind. Den generelle 
belysning omkring sengen fungerer også 
tilfredsstillende, vurderer han.

– Når man renoverer eller bygger om, 
kan man sætte den ind og har derved 
opfyldt alle ønsker og behov med denne 
ene lampe og kan lade lofterne være som 
de er og nøjes med at slukke loftslyset.

Det er en meget let måde at renovere 
belysningen på. Hele vedligeholdsdelen 
er bare én enkelt LED Lampe. Vi har ikke 
set en tilsvarende lampe på markedet 
før, der kan dække alle behov, så det er 
faktisk ret revolutionerende, siger han.
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The latest LED modules and 
innovative glare suppression 
technology open completely 
new options for preventing 
glare at people lying next to 
or across from the lights.
The ZERA Bed produces a 
homogeneous, low-glare 
lighting experience. The warm 
lighting ensures pleasant 
basic illumination, while the 
rectangular, neutral white 
examination light provides 
the perfect conditions for 

examinations and nursing 
activities. The reading light is 
calming while simultaneously 
enabling optimal reading 
conditions. It takes into 
account the greater lighting 
requirements of older people. 
The night light, with its warm 
light, ensures easy orientation 
around the room.
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BELYSNING

Behov for rådgivning i lys

Generelt er udfordringen for de tekniske 
afdelinger, der skal servicere belysnin-
gen, at de ofte har brug for rådgivning. 
Højager Belysning har derfor 20 kørende 
konsulenter og blandt dem er der 5 pro-
jektkonsulenter.

Sidstnævnte er specialiseret i større 
projekter, der involverer intelligent styret 
belysning med bevægelsessensorer etc. 
Rådgivningen er gratis hvis man handler 
hos Højager Belysning.

Konsulenterne ser både på hospitaler-
nes behov og muligheder for energibe-
sparelser med de nyeste produkter. De 
seneste 5-6 år er udviklingen gået virke-
ligt stærkt med energioptimeringer. Ty-
pisk holder de nye lyskilder og armaturer 
væsentlig længere end de nuværende 
før de skal vedligeholdes.

Udviklingen racer afsted. De første 
LED lyskilder udskiftes allerede mange 
steder med næste generation af LED lys-
kilder, fordi den nyeste generation LED 
lyskilder giver meget mere lys end det 

var tilfældet for bare 3-5 år siden, påpe-
ger han.

Der er også meget stor kvalitets forskel 
på led belysning. Samme LED lyskilde og 
armatur i forskellige fabrikater kan give 
30-40 % mere lys for samme energifor-
brug, og farvegengivelsen kan være god 
eller dårlig. Så spørg fagfolk til råds før I 
køber ind, det kan ofte være meget dyrt 
at købe de forkerte produkter.

Eneleverandør til kommunerne

Højager Belysning A/S satser på løsnin-
ger i samarbejde med driftspersonalet i 
hospitalernes tekniske afdelinger som en 
forlænget arm, når de har behov for eks-
pertise om belysning.

Højager Belysning A/S har vundet sta-
tens SKI-rammeaftale og således opnået 
status som eneleverandør til de fl este ud 
af landets 98 kommuner. Det er en ord-
ning regionerne også kan også tilslutte 
sig indenfor de næste 6 måneder.

– SKI er den største aftale på lyskilder 
der nogensinde er udbudt i Danmark. 

Der er kun en leverandør og kommu-
nerne sikrer sig derved de bedste priser i 
markedet, siger Carsten P V Larsen.

– Med en enkelt leverandør slipper de 
også for at gennemføre alle de små mini 
udbud og kan få den ekstra rådgivning 
med som Højager Belysning A/S tilbyder 
med de mange belysningskonsulenter 
der er placeret udover hele landet. Den 
aftale kan regioner og hospitaler også 
opnå ved at tilslutte sig SKI, påpeger han.

Cirkulær økonomi

I disse miljøtider hvor vi alle skal sikre mil-
jøet fremover er det en glæde at Højager 
Belysning A/S sikre en cirkulær økonomi 
ved at alle de lyskilder vi bringer på mar-
ked har en genbrugsprocent på 89 %.
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ERGONOMI

Opitek i offensiv med 
unik og hygiejnisk 
ergonomi til OP-stuer
Familieejet virksomhed i Vedbæk udvikler ergonomiske hjælpemidler til operationsstuer, som øger 
hygiejnen og patientsikkerheden samt skåner personalet mod nedslidning. Selskabet er godt i gang på 
hospitalerne med sine innovative produkter

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Hip Fix er et hygiejnisk system med en-
gangspuder, der kan spændes op og 
holde hoftepatienter fast i et sideleje un-
der operationerne. Hver ny patient kom-
mer kun i berøring med nye, rene puder 
så smitteoverførsel fra patient til patient 
undgås.

Prisen for et sæt puder udgør en ube-
tydelig del af prisen for en hofteopera-
tion, der kan løbe op i 30.000 – 40.000 
kr. for ikke at tale om de høje omkost-
ninger der er forbundet med at skulle 
slå risikofyldte infektioner ned, hvis der 
er sket kontaminering af de åbne opera-
tionssår.

Opitek har videreudviklet designet på 
basis af et svensk system og står selv for 
innovation, produktion og pakning som 
et rent dansk projekt. Interessen fra ud-
landet er stor og virksomheden ekspor-
terer via sit forhandlernet til hele verden.

– Vi har et stort hygiejnefokus på vo-
res operationsudstyr. Flergangsudstyr 
må ikke smitte den næste patient. Med 
vores produkt er det, der rører patien-
ten og er tæt på operationssåret, altid til 
engangsbrug. Det er blevet utroligt godt 
modtaget internationalt, siger direktør 
og ejer Peter Christensen.

– Jeg er fuldstændig overbevist om, at 
danske hoftepatienter også klart forven-
ter, at de bliver behandlet med det mest 
hygiejniske udstyr, når de bliver lagt i 
fuld narkose for at få en ny hofte, fastslår 
han.

– Der bruges ofte de samme støttepu-
der til operationerne, men de bliver hur-

tigt uhygiejniske på de overflader, som 
næste patient kommer i berøring med, 
så vi vil for alvor lancere Hip Fix som et 
absolut tophygiejnisk engangsprodukt til 
en lav pris.

Vi har klinisk kombineret operations-
teknik og hygiejne i et og samme produkt 
i samarbejde med sygeplejerskerne. Vi 
er de eneste i verden der laver dette, 
designbeskyttede produkt, så jeg er 
spændt på, hvordan det bliver modtaget 
også på de store, udenlandske markeder 
som Tyskland og USA.

Elektrisk arm- og benløfter 
skåner ryggen

Opitek er som en mindre, innovativ 
dansk virksomhed også gået i brechen 
for en elektrisk arm- og benløfter, der 
skåner personalet på OP-stuerne mod 
overbelastning af arme og ryg i skæve ar-
bejdsstillinger, når patienterne skal des-
inficeres før en operation.

Det foregår normalt ved at arme og 
ben løftes op manuelt, så en sygeplejer-
ske kan desinficere dem, men det er be-
lastende at løfte et 15-20 kg tungt ben i 
vejret. Opitek har derfor udviklet en flek-
siblel og mobil elektrisk løftemaskine, 
der via en engangsstrop kan løfte armen 
eller benet op.

– Det er normalt en portør, sygehjæl-
per eller SOSU-assistent der bliver kaldt 
ind til denne forberedende opgave. Per-
sonen må ikke stå i vejen for OP-sygeple-
jersken og armen eller benet skal bagef-
ter sænkes ned på sterilt stykke, der ikke 
må berøres.

Gentagne løft og skæve arbejdsstil-
linger kan let give hold i ryggen og sy-

gedage hos personalet, der også bliver 
forhindret i at udføre andre opgaver 
imens. Løfteren er et medicinsk udstyr, 
kan køres i alle positioner og sælges med 
et stort sortiment af engangsstropper til 
alle løftesituationer.

Systemet er blevet vældigt godt mod-
taget. For et par år siden gav Arbejds-
tilsynet et hospital i København påbud 
om at stoppe med de tunge løft og det 
afstedkom, at vi fik en samlet ordre fra på 
otte løftere, siger Peter Christensen.

Løfterne finansieres typisk af sygehu-
senes obligatoriske budget til forbed-
ring af arbejdsmiljøet og erfaringerne er 
gode. Løfterne giver sygeplejerskerne 
større bevægelsesfrihed til at arbejde 
med patienterne og mindre nedslidning. 
Samtidig frigøres personale til andre på-
trængende opgaver, så løfterne er hur-
tigt tjent ind.

Kendt for operationsinstrumenter

Opitek er en familieejet virksomhed i 
Vedbæk, der ejes og drives af grund-
læggeren Peter Christensen, der har en 
fortid i den farmaceutiske industri. Virk-
somheden er kendt for at sælge en lang 
række kirurgiske instrumenter af høj kva-
litet bl.a. som eneforhandler i Danmark 
af den store tyske instrumentproducent 
Medicons produkter.

Firmaet underviser også personalet i 
at behandle instrumenterne på bedste 
måde ved at give dem viden om metaller, 
stålkvaliteter, revnedannelse osv. Mel-
lem instrumentvask og sterilisation ef-
terses hvert eneste instrument manuelt. 
Her lærer Opitek kontrollanterne, hvad 
de især skal kigge efter.



HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9  21 

www.altro.dk 36 78 90 33info@altro.dk

Designed for possibilities.
Made for people.

Hvor mange ulykker 
har du råd til?
På nogle R10 gulve er risikoen for at 
glide større end 1 ud af 20. Tør du tage 
chancen? Snak med os om rigtige 
sikkerhedsgulve, der reducerer risikoen 
til en ud af en million.

Få forvandlet dine indendørs rum med Altro sikkerhedsgulve, 

der har vedvarende skridsikkerhed 

2090_Hospital_drift_Tecnologi.indd   1 17/10/2019   08:59:04

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 at samarbejde med alle 

i det kommende år.

www.fsta.dk

ERGONOMI

Opitek har fl ere end 25 CE mærkede, 
egenudviklede medicinske produkter 
i klasse 1 efter MDR-regulativet og for-
venter det næste år at kunne lancere 
fl ere nye produkter efter samme de kon-
cepter.

I 2018 blev virksomheden ISO13485 
certifi ceret, som er branchens specifi kke 
kvalitetsmanagementsystem.

– Det har vi gjort for at stå på et solidt 
fundament med vores kvalitetsstyring 
nationalt og internationalt. Vi føler os 
godt rustet til fremtiden som en niche-
præget virksomhed, der satser på hygi-
ejne, arbejdsmiljø, patientsikkerhed og 
typisk leverer ordrer, der ikke skal i ud-
bud.

Vores to kerneprodukter Hip Fix og 
Benløfter/Armløfter er så unikke, så vi 
ikke har nogen konkurrenter nogetsteds 
i verden, siger Peter Christensen.
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HYGIEJNE

Renhed og komfort
På Danmarks største privathospital, Aleris-Hamlet, har man i den nyåbnede afdeling Aleris-Hamlet Fertility i 
Søborg valgt at give patienterne trygge rammer med kvalitetsarmaturer og toiletter fra GROHE.

Aleris-Hamlet Fertility er specialister i fer-
tilitetsbehandling og går højt op i, at hy-
giejneforholdene er suveræne. Vi mødte 
laboratoriechef, Helle Bendtsen, til en 
snak om, hvordan hospitalet målrettet 
fokuserer på at skabe et komfortabelt og 
professionelt miljø for patienterne med 
hjælp fra blandt andet GROHE.

GROHEs showertoilet, Sensia Arena, 
der kombinerer tysk design og japansk 
renlighed, vil give kunderne i Aleris-
Hamlet Fertility ultimativ renhed og 
komfort. ”Når kvinderne kommer ind 
og fertilitetsundersøges, er det trygt at 
kunne anvende et højteknologisk toilet 
og dermed føle, at man bliver taget hånd 
om, gennem hele processen”, siger la-
boratoriechefen på Aleris-Hamlet Ferti-
lity. Klinikken benytter den nyeste tek-
nologi gennem hele forløbet, og netop 
derfor har hospitalet integreret Sensia 
Arena toilettet fra GROHE som en del 
af serviceoplevelsen. Foruden toilettets 
anvendelse af den nyeste teknologi til 
at skabe den højeste hygiejnestandard, 
passer Sensia Arena også godt til det 

ny-nordiske og minimalistiske design-
miljø, som Aleris-Hamlet Fertility ønsker 
at skabe.

Laboratoriechefen kender ikke til an-
dre hospitaler der har et GROHE Sensia 
Arena, men da vi spurgte hende, om hun 
ville anbefale det til andre hospitaler el-
ler andre inden for sundhedssektoren, 
var hun ikke i tvivl: ”Helt sikkert, det er 
meget hygiejnisk”. Laboratoriechefen 
ser en klar værdi i at tilbyde patienterne 
i fertilitetsbehandlingen sublime hygiej-
neforhold. Hun fortalte os også lidt om, 
hvordan  medarbejderne har taget imod 
toilettet: ”Personalet vil gerne have Sen-
sia Arena derhjemme. De kommer fra 
forskellige steder i bygningen for lige at 
prøve det. Jeg tror også, at patienterne 
bliver opmærksomme på det gode ved at 
have et Sensia Arena showertoilet. Det 
giver kunderne en god kundeoplevelse. 
Det er nytænkt”.

Trods særlige krav til hygiejne og 
komfort på et hospital, kan Sensia Arena 
også give værdi i det personlige hjem. Vi 
spurgte laboratoriechefen om hun selv 

kunne forestille sig, at have et Sensia 
Arena toilet derhjemme. ”Ja det kunne 
jeg bestemt forestille mig, har sagt det 
til min mand”. Udover hendes mand 
har Helle Bendtsen tre sønner på hen-
holdvsvist 19, 22 og 26 år, som hun også 
er overbevist om ville tage godt imod et 
sådant toilet, ”Jeg tror de ville elske det”. 
De bor dog ikke længere hjemme. Ved 
at benytte den reneste og mest naturlige 
resurse, vand, giver et GROHE Sensia 
Arena skylletoilet, en enormt hygiejnisk 
og komfortabel oplevelse. Derfor er skyl-
letoilettet et godt valg til både sundheds-
sektoren og det private hjem.

Vi spurgte også ind til hospitalets be-
røringsfrie armaturer fra GROHE, som 
laboratoriechefen også synes passer 
godt til klinikken. I klinikken er man både 
glade for deres design samt, at de bidra-
ger til et hygiejnisk miljø, ”De er også 
perfekte, de har et rigtig fint design. Vi 
går jo rigtigt højt op i hånd-hygiejnen og 
her ville de jo slet ikke komme til at røre 
ved armaturet”. Klik på de følgende links 
for at læse mere om, hvordan Aleris-
Hamlet sikrer trygge og tophygiejniske 
forhold for kvinderne i fertilitetsbehand-
ling med GROHE Sensia Arena og med 
de berøringsfrie armaturer.

Ønsker du at vide mere om produkterne 
på Aleris-Hamlet Fertility, så kontakt 
GROHEs projektchef: Henning Lien
henning.lien@grohe.comEt af Sensia Arena showertoiletterne hos Aleris-Hamlet Fertility

Her ses et af de berøringsfrie GROHE-ar-
maturer fra serien, Eurosmart Cosmopolitan 
E, som Aleris-Hamlet Fertility benytter til, 
at sikre suveræn håndhygiejne
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KUNSTIG INTELLIGENS

Nyt projekt skal skabe 
gennemskuelige og etiske 
algoritmer
Indsamling af data og brug af maskinlærings-værktøjer, der kan hjælpe med at træffe beslutninger på 
baggrund af store datamængder, vinder i stigende grad indpas. Det gælder lige fra sundhedsområdet og 
kommunernes sagsbehandling til højteknologiske virksomheder, der skal træffe fagligt stærkt komplicerede 
beslutninger.

Men brugen af værktøjer til beslutnings-
støtte skaber også et øget behov for 
transparens og en forklaring på, hvor-
dan maskinlærings-modellerne kommer 
frem til de givne resultater. Det er ikke 
nok bare at stole på det resultat, som den 
“sorte boks” kommer frem til, når man 
skal kunne stå på mål for den beslutning, 
man som fagperson skal føre ud i livet.

En ny strategisk satsning har derfor 
som mål at gøre beslutningsstøtte-værk-
tøjer lettere tilgængelige for brugere på 
alle niveauer i virksomheder og organi-
sationer. Det skal bl.a. ske ved hjælp af 
visualisering af data i værktøjerne og ved 
at forklare, hvilke dele af data, der fører 
til et givent resultat.

“Hvis du er læge på et hospital eller 
sagsbehandler i en kommune, og du an-
vender de her beslutningsstøtte-værk-
tøjer, vil du selvfølgelig gerne være helt 
sikker på, at det er de rigtige data, der er 
anvendt, og at de er behandlet på den 
rigtige måde, når du bruger forskellige 
datamodeller til at støtte dig i dine fag-
lige beslutninger. Det er den bekymring, 
som projektet tager alvorligt. Vi vil derfor 
frembringe viden om og værktøjer til at 
skabe transparens i brugen af værktøjer,” 
forklarer Marie Rørdam Fenger, der er 
projektleder og Senior Digital Innovation 
Specialist på Alexandra Instituttet.

Relevant inden for mange 
områder

Et af de områder, som man vil kigge på i 
projektet, er hjemmeplejen. Her anven-
der man beslutningsstøtte til ruteplan-
lægning.

“Når planlæggere i hjemmeplejen skal 
lægge den optimale rute, er der rigtig 
mange parametre, der spiller ind: Kan 
vi finde den kortest mulige rute? Kan vi 
sørge for, der bliver mindst mulig spild-
tid for den enkelte medarbejder, så vi 
ikke bruger unødige ressourcer? Kan vi 
sikre, at fru Hansen ikke for femte gang 
denne uge møder et nyt ansigt, og kan vi 
generelt minimere antallet af ændringer, 
hvis nu en medarbejder bliver syg, og de 
andre skal dække vagten ind?,” forklarer 
hun og uddyber:

“Alle disse ting er på spil og gør, at det 
kan være svært at rumme i hovedet for 
den enkelte planlægger. Men samtidig 
er der en masse bløde parametre, der er 
komplicerede at lægge ind i et optime-
ringssystem, så her er det vores opgave 
at vælge de rigtige parametre og gøre 
beslutningsstøttesystemet så transpa-
rent, at planlæggeren virkelig har tillid 
til, at systemet kan lave en bedre rute, 
end vedkommende selv ville have kun-
net uden hjælp,” forklarer Marie Rørdam 
Fenger.

Et andet domæne, der har stort behov 
for beslutningsstøtte, er sundhed. Her 
har man eksempelvis brug for transpa-
rens i data, når højt specialiseret fagper-
sonale skal stille meget specifikke diag-
noser.

“Vi kigger lige nu på en case, hvor 
optikere, øjensygeplejersker og øjenlæ-
ger kan få støtte fra store mængder af 
billeddata til at stille diagnoser. Som det 
ser ud nu, har de forskellige faggrupper 
brug for forskellig grad af transparens, 
og der kunne det vores opgave at finde 
det punkt, hvor transparensen hjælper til 

den rigtige beslutning – og ikke mudrer 
den til i for meget information for den 
specifikke faggruppe,” forklarer hun.

Maskinlæring involverer etik

Udover at arbejde med transparens og 
forståelige modeller herfor, er det i pro-
jektet en vigtig forudsætning at arbejde 
på at nedbringe ‘bias’ eller fordomme 
indbygget i maskinlæringsmodellerne.

Eksempler fra USA har vist, at model-
ler med ‘bias’ er brugt til strafudmåling 
i retssager, og på denne måde har man 
forfordelt specifikke grupper af befolk-
ningen, uden at beslutningstagere kan 
gennemskue det. Sager som disse ska-
ber naturligvis mistillid til maskinlærings-
modellerne og dermed modstand imod 
at bruge værktøjer, som kunne have hjul-
pet.

“Det er vigtigt, at de belutningsstøtte-
værktøjer, der bliver bragt i anvendelse, 
leder til mere kvalificerede beslutninger, 
end et menneske kunne have taget uden 
værktøjerne. Ellers er det ikke beslut-
ningsstøtte men beslutningsforvridning. 
I en dansk sammenhæng kan man pege 
på kommunale anvendelsesområder, 
hvor det tyder på, der ikke er blevet 
kontrolleret for bias i eksempelvis sags-
behandlingen. Det er noget, vi gerne vil 
kigge nærmere på at tilvejebringe meto-
der til at undgå,” forklarer Marie Rørdam 
Fenger.

Kontakt Marie Rørdam Fenger og hør 
mere om projektet, eller læs mere på 
Bedreinnovation.dk.
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GULVE

Gulve der fungerer i 
hospitalsmiljøer
 

AF PALLE SUNDDAL

Sikkerhed for funktion og enkel drift 
har altid kendetegnet gulvene fra Gerflor 
DLW, en af Danmarks største leverandø-
rer af linoleums- og vinylgulve til Hospi-
taler.

Der stilles store krav til gulvene på 
hospitaler, uanset om snakken falder på 
design, drift, bæredygtighed, ergonomi, 
resistens eller emissioner, så skal gul-
vene præstere.

Gerflor DLW har en lang reference li-
ste, der underbygger gulvenes balance 
imellem fornuftige installations- og vedli-
geholdelsesomkostninger, lav miljømæs-
sig belastning og funktionalitet i kræ-
vende Hospitalsmiljøer.

At vælge det rigtige gulv er en kom-
pleks udfordring, hvor mange faktorer 
skal vejes op imod hinanden. Valget får 
stor betydning for personale, patienter 
og besøgende, da gulvet er en af de 
mest omfattende og synlige bygnings-
dele på et Hospital.

Det er en af de bygningsdele der dag-
ligt bruges mange ressourcer på, og der-
for er det vigtigt at få afstemt de forskel-
lige behov med brugerne. Holdbarhed, 
funktion og vedligehold.

De ikke synlige påvirkninger fra gul-
vet som emissioner og den indbyggede 
ergonomi, er vigtige faktorer der medvir-
ker til brugernes trivsel og helbred.

Gulvet er også et vigtigt design ele-
ment, der med farver og mønstre bidra-
ger til formidlingen af de stemninger og 
den atmosfære der ønskes på Hospitalet. 
Der er flere eksempler på at indbudte 
kunstnere har brugt gulvet som medie 
for et kunstnerisk udtryk.

Gerflor DLW har en stor erfaringsbank 
som vi gerne stiller til rådighed i forbin-
delse med planlægningen af nybyg og 
renoveringer.

Gerflor DLW linoleums gulve in-
deholder kun naturlige materialer som: 
linolie, harpiks, træ mel, sten mel, jute 
og naturlige farvepigmenter. Linoleum-
met kan genanvendes eller komposte-
res når det er udtjent, og lever op til de 

skarpeste krav til bæredygtighed og lave 
emissioner. Gulvene er naturligvis bl.a 
Svanemærkede og yderst velegnede til 
en DGNB bygnings certificering. Vi har 
naturligvis en EPD til alle vores gulve.

Gerflor DLW vinyl gulve, præste-
rer det ypperste der kan opnås med 
et vinylgulv, uanset om det gælder 
slidstyrke, rengøring, vedligehold el-
ler resistens. Gulvene indeholder ikke 
phthalater og har et ekstremt lavt emissi-
onsniveau (TVOC lavere end 10 µg/m3). 
De er 100% REACH compliant – og ”floor 
score” certificerede.

Nogle af de Hospitaler der har fået 
indbygget gulvløsningerne fra Gerflor 
DLW er f.eks.: Skejby Hospital, DNU, 
Nordfløjen Rigshospitalet, Herlev Syge-
hus, Hvidovre Hospital, Glostrup Hospi-
tal, Randers akut, Viborg Akut og andre.

Rigshospitalet Nordfløjen. 50.000 m2 linoleums- og vinylgulve,  
8 forskellige ”way-findings” farver, og rolige afstemte farver i 
sengestuerne. Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med LINK 
 Arkitektur og 3XN Architects.

Psykiatrisk Center DNU. 25.000 m2 linoleum i 8 farver.  
I projektet indgår også et kunstprojekt udført af Tal-r.
Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med Arkitema.
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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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• 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
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in health-care environments: 
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Digital control for material flows 
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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.

Besøg

www.cotedor.dk

Ferieboliger i Provence

C a re  fo r  c l e a n  a i r
ApS

INSPEKTION OG RENSNING AF 
VENTILATIONSKANALER TIL 

ERHVERV OG PRIVATE

info@ventirens.dk
www.ventirens.dk
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LOFTLIFTE

Projektafdelingen i Etac håndterer 
projektering og implementering af loftlifte 
fra tegnebord til færdig installation
Etac skaber muligheder…………. også inden for loftliftområdet.
Implementering af loftlifte er med til at gavne arbejdsmiljøet for personalet på sygehusene, det er noget 
Etacs projektafdeling med 19 års erfaring ved meget om. Vi er med i projekteringen fra start til slut.

Etac er kendt i sundhedssektoren for 
sit brede produktprogram inden for 
genbrugshjælpemidler. Med hensyn til 
arbejdsredskaber som loftlifte, er vi nu 
også en meget seriøs samarbejdspartner 
på markedet i Danmark.

På projektchef Evert Møller Jensens 
kontor på Etacs hovedkontor i Horsens 
ligger projektguides og tegninger på 
skrivebordet, mens han fortæller en-
gageret om sit arbejde med rådgivning 
inden for loftliftprojekter. Designet og 
mulighederne i løftemodulerne er noget 
af det, han fremhæver som vigtigt for en 
god loftliftløsning.

Stor løftekapacitet i én strop

– Vi kan tilbyde Molift Air løftemoduler 
med en løftekapacitet fra 200-500 kg i én 
løftestrop. Det er vi blandt de få, der kan, 
siger han med et smil.

– Fordelen ved et løftemodul med så 
stor løftekapacitet i én strop og ét løfteåg 
er, at modulet bliver mere fleksibelt og 
derved vil kunne bruges til alle. Det giver 
en større udnyttelse af patientstuerne, 
uddyber Evert Møller Jensen.

Forklaringen er, at man undgår at 
anvende to løftemoduler med ét stort, 
fælles løfteåg til løft og forflytning af tun-
gere patienter. Ved brug af to løftemo-
duler bliver udstyret overdimensioneret 

til almindelig brug, og på den måde kan 
nogle stuer komme til at stå tomme, fordi 
loftliftløsningen ikke passer til alle pa-
tienter.

Projektafdeling inden for loftlifte

For nogle år siden etablerede Etac egen 
projektafdeling med fokus på loftliftpro-
jekter. De arbejder med processen fra 
de første streger på byggetegningerne 
til den endelige implementering af skin-
nesystemerne. Evert Møller Jensen har 
som ansvarlig projektchef 19 års erfa-
ring inden for loftlifte og står i spidsen 
for dette område. Med en byggeteknisk 
baggrund banker projektchefens hjerte 
for rådgivning af arkitekter, ingeniører 
og bygherrer.

– Vi vil gøre projektering af loftlift-
systemer mere effektivt og medvirke til 
gode løsninger. Det gør vi bedst ved at 
tegne skinnesystemerne ind allerede på 
arkitektens tegninger, før byggeriet går i 
gang, fortæller Evert Møller Jensen.

– Når vi får en opgave, laver vi en kom-
plet beskrivelse af loftliftprojektet. Det 
vil sige, vi også tager højde for de for-
hold, der har relation til loftliftsystemer 
bl.a. el, sprinkler, røgdetektor og de for-
hold, der opstår, når skinnesystemer skal 
forbindes mellem to rum. Der er mange 
ting at være opmærksom på, og ved at 
give en seriøs rådgivning og afklare disse 
forhold på projekteringsniveau, vil man 
kunne undgå en masse ekstra arbejde og 
unødige ekstraomkostninger, siger Evert 
Møller Jensen.

Løsningsorienteret uden 
ekstraregninger

Efter hans mening undervurderes det 
ofte, hvilke ekstraomkostninger der kan 
komme, hvis der ikke tages højde for 

indbygning af et skinnesystem fra star-
ten. Det kan f.eks. kræve ekstra høje 
døre eller afklaring af placering af skin-
ner i forhold til øvrige installationer i lof-
tet – helt lavpraktisk: Er der noget, skin-
nerne kan skrues fast i?

– Vi kan lave specialløsninger efter 
kundernes ønsker. Det kan bl.a. være 
skinner, der er indbygget plant med 
loftet. Det er en æstetisk meget flot løs-
ning. Alle Etacs skinner er som standard 
hvidlakerede, så de passer godt ind i det 
øvrige miljø på en sengestue. Sådan en 
indbygget løsning har vi netop lavet på 
Vejle Sygehus, fortæller Evert Møller 
Jensen begejstret.

Det er en stor fordel for kunderne, at 
Etac har et meget bredt sortiment af pro-
dukter og løsninger til sundhedssekto-
ren – ikke mindst loftliftene.

– Vi kender behovene på sygehusene, 
fordi vores konsulenter kører i hele lan-
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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.
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dit projektmateriale?

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

• Overblik over tidsplanen
• Mængder der stemmer
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• Bedre IKT-aftaler
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og OP-stuer

Deadline 9. januar 2020

LOFTLIFTE

det og er ude hos kunderne hele tiden. 
Og samtidig har vi i projektafdelingen 
samlet mange års erfaring med loftlifte 
og projektering, fortæller Evert Møller 
Jensen.

– Vi hjælper med komplette løsninger 
og yder en meget seriøs rådgivning. Og 
så projekterer vi i systemet Revit, som er 
det mest anvendte tegneprogram i bran-
chen.

God driftsøkonomi

Etac lægger stor vægt på at levere drifts-
økonomiske løsninger. Det gør vi bl.a. 
ved at have længere serviceintervaller på 
løftemodulerne.

– Vi adskiller service og eftersyn, så 
man ikke behøver at få lavet service ved 
det årlige eftersyn. Samtidig differen-
tierer vi løftene i forskellige kategorier, 
fortæller Evert Møller Jensen.

– Ved aftagning af sidecover på løfte-
modulet, uden brug af værktøj, så er de 
dele man skal ind til, meget nemme at få 

adgang til, fortæller Evert Møller Jensen, 
mens han viser en loftlift og demonstre-
rer det.

Og hvornår er der behov for 
service?

–Løftemodulet angiver selv, når der er 
behov for service. I alle vores løftemo-
duler er der som standard indbygget 
et softwareprogram, som man kan ud-
trække data fra. Så ved man altid, hvor-
dan status er på løftemodulet, slutter 
Evert Møller Jensen.

For yderligere oplysninger kontakt 
Evert Møller Jensen, mobil 4044 3719, 
mail: evert.jensen@etac.com
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ÅF skifter navn til AFRY 
og styrker positionen på 
det danske marked
ÅF, der blandt andre tæller det tidligere Midtconsult, skifter verden over navn til AFRY for at signalere én 
samlet virksomhed og konsolidere sig i markedet.

Svenske ÅF kom til Danmark for en 
række år siden ved opkøb af Hansen & 
Henneberg og siden Benima, men væk-
sten i Danmark tog for alvor fart, da ÅF 
i 2017 købte Midtconsult og efterføl-
gende Gottlieb Paludan Architects og 
P.A.P.

Med opkøbet af finske Pöyry i februar 
2019 er virksomheden for alvor blevet en 
global spiller, og koncernen beskæftiger 
nu knap 17.000 medarbejdere i mere 
end 50 lande. Fremover bliver virksom-
heden kendt under navnet AFRY – en 
kombination af navnene ÅF og Pöyry. 
Det gælder også for den danske del af 
forretningen – undtagen for Gottlieb 
Paludan, der vil fortsætte som nichearki-
tekt på infrastruktur-området under eget 
navn.

Byggeri er størst i Danmark

I Danmark tæller ÅF – nu AFRY – ca. 550 
medarbejdere inden for byggeri, anlæg 
og infrastruktur. De knap 300 medarbej-
dere fra det tidligere Midtconsult i Her-
ning og Aarhus udgør – sammen med 
den nyopstartede afdeling for byggeri i 
København – byggeridivisionen, som er 
det markant største forretningsområde i 
Danmark. Selvom det tidligere Midtcon-
sult først blev opkøbt af ÅF og nu skifter 
navn til AFRY, kommer kunder og samar-
bejdspartnere ikke til at mærke de store 
forandringer.

– Navneskiftet ændrer ikke grundlæg-
gende ved vores værdier og den måde, 
vi driver forretning på, siger direktør for 
byggeridivisionen i Danmark, Martin 
Kjær. Vi lægger vægt på lokalkendskab, 
nærhed og tæt samarbejde med vores 
kunder. Det vil vi fortsat gøre. Vi er sta-

dig de samme medarbejdere med de 
samme værdier, og ingen opgaver er for 
store eller for små til os. Vi udfører alt fra 
de største og mest komplekse byggerier 
– fx nogle af de markante højhusbyg-
gerier som Pasteurs Tårn og Copenha-
gen Towers – til Hr. Jensens tilbygning. 
Det gør vi, fordi alle kunder og opgaver 
er lige vigtige og skal behandles med 
samme omhu.

Men Martin Kjær ser også frem til den 
øgede konsolidering. For gennem de se-
nere år – også før salget til ÅF – er denne 
del af forretningen vokset støt, og det 
forventer han, at den stadig gør. ÅF’s op-
køb af finske Pöyry og nu navneskiftet til 
AFRY giver byggeridivisionen mulighed 
for fortsat at udvikle og styrke kernefor-
retningen, samtidig med at divisionen 
kan tilbyde endnu flere ydelser. På den 
måde kan AFRY konsolidere sig yderli-
gere på det danske marked og tilbyde de 
bedste ydelser til kunderne.

– Man kan sige, at vi fastholder det 
bedste fra begge verdener. Vi er lokalt 
forankrede – solidt plantet i den jyske 
muld – men med et globalt udsyn. Vi 
bringer noget nyt til markedet – funde-
ret på det gamle Midtconsult – med en 
ledelse, som fortsat er – og altid vil være 
– tæt på projekterne og kunderne.

Efter 17 år i rådgiverbranchen er det 
ikke første gang, Martin Kjær har været 
en del af en virksomhed, der har været 
gennem fusioner og opkøb.

– I 2001 startede jeg i en virksomhed 
med 2.500 ansatte, og da jeg forlod den, 
var vi 15.000. For mig at se handler det 
om at gøre store virksomheder ’små’ og 
have fokus på det lokale og det nære 
uanset størrelse globalt. Det er virksom-
hedens kultur og værdier, der afgør, om 

virksomheden bliver en succes eller ej – 
og for kunderne handler det om relatio-
ner, tillid og troværdighed.  

Flad struktur og smidig 
organisation

Det tidligere Midtconsult er kendt for at 
have en flad struktur og organisere sig 
efter, hvad der er bedst for kunderne og 
det pågældende projekt. Denne organi-
sering fastholdes, fastslår Martin Kjær.

– Det er ikke virksomhedens stør-
relse, der er afgørende for vores kunder. 
Det er vores evne til at samarbejde og 
tænke på tværs af fagligheder og være 
smidige og omstillingsparate. Derfor skal 
vi hele tiden tilpasse og organisere os ef-
ter vores kunder og projekter – og ikke 
omvendt. Det kræver en stærk ledelse 
og projektledelse – og at man måler på 
det rigtige, nemlig på om projekterne 
går godt og ikke på ligegyldige KPI’er i 
fagafdelinger. Ved at have fokus på kun-

Martin Kjær
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dernes behov og på det, der er bedst 
for deres forretning, styrkes det tværgå-
ende samarbejde, og projekterne bliver 
bedre. Og hvis projekterne går godt – så 
er kunderne og vi glade. I bund og grund 
er det ikke sværere.

Differentierer sig på samarbejde 
og kvalitet

I byggeridivisionen har man lanceret en 
decideret projekt- og samarbejdsmodel 
som en guideline for alle virksomhe-
dens projekter. Modellen er udviklet på 
baggrund af årelange erfaringer – både 
positive og mindre positive – og med 
feedback fra en lang række kunder. I mo-
dellen er der hele tiden fokus på kunden 
og kundens behov, og den sikrer ensar-
tethed og kvalitet i projekterne med en 
kompetent og værdiskabende projektle-
delse. Med projekt- og samarbejdsmo-
dellen får alle medarbejdere en fælles 
forståelse for, hvad det vil sige at styre og 
lede et projekt effektivt. Medarbejderne 
uddannes i at følge modellen og får også 
kurser i samarbejdsteknikker, lytte- og 

spørgeteknik, konflikthåndtering etc., 
fordi kundens behov er så vigtigt.

Løbende feedback fra kunder og sam-
arbejdspartnere sikrer, at man hele tiden 
opsamler viden, som man kan inddrage i 
næste projekt.

Projekt- og samarbejdsmodellen 
beskriver, hvordan byggeridivisionen 
planlægger, eksekverer og følger op på 
projekterne. Modellen er underbygget 
af en række konkrete værktøjer, tjekli-
ster, notater mv., der kan understøtte og 
inspirere projektlederne og fagmedar-
bejderne på projektet. Projekt- og sam-
arbejdsmodellen kommer til at gennem-
syre alle byggeridivisionens projekter, 
for ifølge Martin Kjær er effektivt samar-
bejde med fokus på kundens behov en 
af de vigtigste konkurrenceparametre i 
branchen.

– Med projekt- og samarbejdsmodel-
len sikrer vi et effektivt, nærværende og 
værdiskabende projektforløb med færre 
fejl, god økonomistyring og leverancer til 
aftalt tid og i rette kvalitet. Modellen sik-
rer, at vi gransker og kvalitetssikrer alle 
leverancer, inden vi afleverer til kunden.

Forventer fortsat vækst i 
Danmark

Danmark er et af AFRY’s otte kernemar-
keder, hvor der gøres en særlig strategisk 
indsats. Ikke mindst på industri- og infra-
strukturområdet forventer AFRY en posi-
tiv udvikling af forretningen. I tråd med 
det har Martin Kjær store forventninger 
til blandt andet Food & Pharma-området, 
hvor AFRY kan levere unikke løsninger i 
samarbejde med industridivisionen, som 
er førende på sit felt.

– Jeg ser frem til den fortsatte udvik-
ling af AFRY og konsolideringen på det 
danske marked. Vi er store og globale og 
har en række unikke kompetencer, som 
vi kan trække på. Men det vigtige for mig 
er, at vi fastholder det gode og unikke 
samarbejde med vores kunder lokalt. Så 
det er der ingen tvivl om, at jeg vil gøre 
alt for, at vi gør.
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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
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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
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RØGSUG DER BESKYTTER 
PATIENT OG PERSONALE 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

Tlf.: +45 43 950 950 sales@jrv.dk

www.jrv.dk

JRV Kirurgisk Røgsug -
Diatermi, Cementering og Anæstesi

Med JRV’s brede produktprogram indenfor 
tilbehør til røgsug findes løsninger, der både 

beskytter personale, patient og serviceteknikkere

DESINFEKTION & 
GENBEHANDLING

mikrobiologi & biotech

Din danske  
leverandør af  
Dr. Weigert/neodisher

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

LOGI SYSTEMS - VI ER EKSPERTER I

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

Optimering af vareflow  
på eksisterende og nye hospitaler

Automatisering af servicefunktioner

RENGØRING

Rengøringsmaskiner  
og I-Mop

Invester i færre sygedage, 
bedre arbejdsklima og  

bedre rengøring

adiatek@adiatek.dk 
www.adiatek.dk

Tlf. 5376 7644
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REGISTRERING OG BESTILLING 
- HURTIGT OG SIKKERT

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

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

Lynhurtig og næsten automatisk 
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opgaver via NFC
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AUTOKLAVER

24 timers service:
Tel: +45 51 188 150

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

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

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

LÆGEVASK FOR OPTIMAL 
HOSPITALSHYGIEJNE  

Nimbusvej 10, 2670 Greve

Tlf.: +45 43 950 950 sales@jrv.dk

www.jrv.dk

JRV Lægevask -
Med berøringsfri armatur

Vores vaske er udviklet til OP-afdelinger og 
klinikker, med rengøring og brugervenlighed 

som afgørende faktorer for det endelige design 

SUGESKÆRM FOR SIKKER
MEDICINHÅNDTERING 

Nimbusvej 10, 2670 Greve

Tlf.: +45 43 950 950 sales@jrv.dk

www.jrv.dk

JRV Sugeskærm - Processug 
til dosering af medicin og formalin

Integreret kanylespand i skærmen sikrer effektiv 
og sikker bortskaffelse af skalpeller, sprøjter, 

kanyler og lignende skarpe genstande
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LOGISTIKKEN ER 
HOSPITALETS LIVSNERVE

Da det ikke var rentabelt at renovere den eksis-
terende sengevask og forbinde den til den nye 
akutmodtagelse, blev det besluttet at etablere en 
ny sengevask under den nye akutmodtagelse. 
Det medførte så en række skærpede krav til den 
daglige logistik. 

"For det første får vi en del mindre lagerplads, 
end vi har i dag. hvilket gjorde det nødvendigt at 
kigge på hele flowet af senge igennem hospi-
talet med henblik på at effektivisere det. For det 
andet blev vi nødt til at evaluere de eksisterende 
forretningsgange ned i mindste detalje. For det 
det tredje var der en enorm usikkerhed forbundet 
med de nye krav. Og for det fjerde blev vi nødt 
til at overveje, hvordan alle disse ændringer ville 
påvirke de mange forskellige medarbejder-
grupper på hospitalet. 

På grund af opgavens kompleksitet og betydning 
valgte Herlev Hospital at finde en ekstern rådgiver, 
der kunne løse opgaven på en ordentlig måde. 

Valget faldt på Langebæk, som i første omgang 
fik til opgave at indsamle data og dernæst at 
udvikle et analyseværktøj, som kunne håndtere 
både den enorme mængde af data og de mange 
variabler, der er i systemet.

"Vi har fået utroligt meget ud af samarbejdet 
med Langebæk", fortæller Louise Lindelof. 
"Det primære er selvfølgelig, at har fået valideret, 
at planen for den nye sengevask holder vand, 
så at sige. Men samtidig har vi fået mulighed for 
os at øge effektiviteten ift. hvad den er i dag. 
Vi bliver også mere fleksible i den nye sengevask, 
som udover standardsengene også vil kunne 
anvendes til specialsenge, specialmadrasser 
samt forskellige former for medicinsk udstyr. 
Derudover har Langebæk været en stor hjælp 
mht. at skabe støtte til de nødvendige forandring-
er ude blandt de forskellige medarbejdergrupper. 
Vi er meget fortrøstningsfulde for fremtiden," 
slutter hun.

På Herlev Hospital er der i dag omkring 700 
senge i omløb. Hver dag skal ca. halvdelen 
en tur igennem systemet, der kan inddeles i 
tre overordnede faser: Sengevask; Klargøring, 
opbevaring og transport af rene senge; samt 
Håndtering og transport af urene senge. 
Sengevasken er centralt for systemet og er 
forbundet med Akutmodtagelsen ved hjælp 
af en bred korridor i kælderen, der anvendes 
både til at opbevare de rene senge indtil de 
skal bruges og til at transportere sengene fra 
sengevasken til akutmodtagelsen.

Som Afdelingschef for Service & Logistik, 
Louise Lindelof, forklarer, giver denne struktur 
rigtig god mening: "85% af alle patienter, der 
bliver indlagt på hospitalet, kommer igennem 
akutmodtagelsen og derfor er det der, langt 
størstedelen af de rene senge bliver taget i brug. 
Udfordringen for os var, at vi som led i udvi-
delsen skulle etablere en ny akutmodtagelse et 
godt stykke væk fra den nuværende sengevask. 

LOGISTIKKEN ER AFGØRENDE FOR STORT SET ALT, HVAD DER FOREGÅR PÅ ET MODERNE HOSPITAL, 
OG VARETAGER ALT FRA UDBRINGNING AF MEDICIN OG UDSTYR TIL KLARGØRING AF OPERATIONSSTUER. 
ET SÆRLIGT VIGTIGT OMRÅDE I DET KOMPLEKSE SYSTEM ER SENGELOGISTIKKEN.
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