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SyGEHUS- 
MASKINMESTRENES  
NyE foRMaNd

af joURNalist,  

loNE laURitzEN

Svend Christiansen har efter to år i 
bestyrelsen sat sig i formandsstolen 
hos FSD, Foreningen af Sygehusma-
skinmestre i Danmark. Han har takket 
ja til opgaven, fordi han ved, at der skal 
satses på samarbejde, og at uddannelse 
er vigtigt i en tid hvor arbejdsopgaverne 
specialiseres, samtidig med, at der læg-
ges vægt på overblik over de komplekse 
installationer og sikker viden om ledelse 
i organisationer, der i stigende omfang 
skal arbejde på at få reduceret omkost-
ningerne. Så man skal være klædt på 
til de nye tider, og det vil han gerne 
kæmpe for, så alle får det bedst mulige 
ud af de udfordringer og opgaver, der 
er, og kommer indenfor sygehusvæs-
net, til gavn for de ansatte, ledelse og 
patienter.

OPVæKSt

Svend Christiansen er født og opvokset 
i Kalundborg, i helt traditionelle famlie-
rammer. Som den midterste knægt  af 
en flok på tre drenge, fik han bogstave-
lig talt, vigtigheden af at dele ligeligt, 
ind med modermælken. ”Hvis der var 
slik på programmet, var det vigtigt, at 
vi fik lige meget. Hvis der blev snydt, 
fordi den ene måske var ude af syne, 
når der skulle deles, kunne man jo ikke 
være sikker på, at det ikke var en selv, 
det gik ud over en anden gang. Derfor 
var det vigtigt, at der altid var rene 
linjer.” fortæller Svend Christiansen og 
griner. Det er tydeligt, at denne tidlige 
lommefilosofi danner baggrund for en 
forståelse for vigtigheden i samarbejde 
og tillid. Efter gymnasietiden blev det til 
et fritidsjob som chauffør, samt et med-
lemskab af SID og det skabte grobund 
for arbejdet inden for fagbevægelsen. 

Derefter blev det blev tid til at trække i 
uniform ved Den Kongelige Livgarde. 
Da tiden ved Livgarden var forbi, var 
tiden kommet til at opfylde drømmen 
om at komme på AP Møllers Maskinme-
sterskole i Svendborg. En drøm der var 
tændt af, at se de store skibe sejle forbi 
Kalundborg.

MASKINMEStErSKOLEN 

Under uddannelsen fik Svend Christian-
sen smagt på livet til søs, og den første 
arbejdsplads som maskinmester blev da 
også på havet. Men allerede under ud-
dannelsen blev der skabt interesse for 
at arbejde på et hospital. På skolen er 
der foredrag om de forskellige områder, 
hvor uddannelsen kan bruges, og et af 
de foredrag der gjorde stort indtryk på 
Svend Christiansen er af Mogens Gertz 
Petersen, der levende fortalte om de ud-
fordringer, der arbejdes med inden for 
hospitalsvæsnet. Ikke mindst Mogens 
Gerzt Petersens levende fortælling om 
CtS anlæg vakte interesse.

Den første hyre bliver på et skib, og 
mens Svend Christiansen befinder sig 
i tokyo erfarer han, at et drømmejob, 
som 2. maskinmester er ledig på Silke-
borg Centralsygehus. Den stilling bliver 
han nød til at søge. ”Jeg kunne ikke nå 
at sende en ansøgning indenfor den 
fastsatte frist, så jeg ringede og talte 
med den tekniske chef (Per Andersen), 
og forklarede ham, at det ikke var mu-
ligt, og efter 20 minutters  snak enedes 
vi om, at jeg godt måtte sende, og man 
ville se på ansøgningen, selv om den 
ikke kom rettidigt. Det var i 1989 og 
telefonregningen blev på 800 kr., hvilket 
var mange penge dengang, men jeg må 
jo erkende, at de penge var givet godt 
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SyGEHUS- 
MASKINMESTRENES  
NyE foRMaNd

ud, for det endte med at jeg fik jobbet” 
fortæller Svend Christiansen.

FrIVILLIGt ArBEJDE

Formandsjobbet, som Svend Christi-
ansen netop har overtaget og ligeledes 
den forudgående bestyrelsespost er 
frivilligt og ikke lønnet arbejde. Det har 
han det fint med fordi belønningen kom-
mer i form af et stærkt netværk mellem 
maskinmestre, ingeniører og arkitekter. 
Desuden fremhæver han det gode sam-
arbejde, der er med de øvrige nordiske 
interesseorganisationer for ledende ho-
spitalsteknikere, samarbejdet med FSSD 
(Foreningen af Sygeplejersker ansat ved 
Stetilcentraler i Danmark), og det gode 
venskab med den øvrige bestyrelse. 

Svend Christiansen peger også på, at 
det frivillige arbejde giver personlig ind-
sigt og denne indsigt gavner på mange 
måder jobbet. ”Der er jo ingen grund 
til, at vi hver især opfinder den dybe 
tallerken” siger Svend Christiansen og 
han tilføjer, ”Ofte er de opgaver, vi står 
overfor, jo løst på andre hospitaler og så 
ligger det jo ligefor at vidensdele. Ved at 
kontakte de hospitaler som har viden og 
erfaring på området, så får man automa-
tisk skabt et godt fundament til  at finde 
den rigtige løsning.   

Interessen for bestyrelsesarbejdet 
kom igen, lige efter en ganske fredelig 
skilsmisse, hvor ægteparret efter 12 
år fandt, at det var på tide deres veje 
skiltes. Det gav lidt overskydende tid i 
fritiden, som nu  bruges til foreningsar-
bejdet. Men det er også en opgave at 
være delefar til to børn på 7 og 9 år ,og 
de skal naturligvis have deres del af op-
mærksomheden, når de er hos far. Ellers 
bruges tiden på at dykke og sejle. Skal 

der virkelig slappes helt af, er det med 
en tur ud på Silkeborgsøerne og slukke 
motoren for at lytte til naturens stilhed.

VISIONEr FOr FSD

Svend Christiansen har gjort sig mange 
tanker, inden han takkede ja til posten 
som bestyrelsesformand. En af kæphe-
stene er uddannelse. Som nævnt er der 
stor kompleksitet, der skal også spæn-
des over mange specialer og mange 
maskinmestre har ikke nogen uddannel-
sesmæssige forudsætninger for at sidde 
i ledende stillinger, der bl.a. omfatter 
mange administrative opgaver.

Maskinmestrene er det naturlige valg 
til disse stillinger, fordi de har den tekni-
ske viden, og  mange har nok et ”admi-
nistrativt gen”, men mangler uddannelse 
når det gælder ledelse, og det vil Svend 
Christiansen arbejde for, at de får både 
til gavn for dem selv og arbejdspladsen. 
Der stilles også større og større krav til 
kvalitetssikring, aktuelt i form af den 
Danske Kvalitets Model, og herunder 
yderligere dokumentation, det kræver 
tid og kendskab til dette, så der vil frem-
over komme et behov for flere hænder 
på arbejdspladserne. 

”Der er også behov for målrettet ef-
teruddannelse i jobbet som maskinme-
ster på sygehusene. De tekniske anlæg 
er blevet mere komplekse, og dermed 
er arbejdet  blevet meget specialiseret. 
Samtidig med fordres der en stor ge-
nerel viden om de varierede opgaver. 
Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden er 
opdateret. Der vil fremover blive mere 
brug for specialister frem for genereli-
ster og det betyder, at der efterspørges 
en ny form for efteruddannelser. Det 
handler også om forståelse og respekt 

for hinandens arbejde, det er jo folks 
liv det handler om.” fortæller Svend 
Christiansen, og han fortsætter ”Jeg ser 
også frem til at samarbejde med FStA- 
Forum for Sygehusteknik og Arkitektur, 
der holder stiftende generelforsamling 
den 16. marts og hvor jeg bliver menigt 
medlem. 

De store hospitalsbyggerier der fore-
står, kræver vidensdeling af hidtil uset 
omfang. Og det arbejde er allerede godt 
i gang. Det kan vi se på vores Årsmøde, 
hvor de forskellige rådgivere gerne de-
ler ud af erfaringerne. 

INGEN KEDSOMHED, MEN 
rISIKO FOr StrESS

Det er også vigtigt for Svend Christi-
ansen, at maskinmestrene i ledelses-
stillingerne på sygehusene rustes til at 
varetage deres opgaver på en sådan 
måde, at de undgår stress. ”Kravene til 
de ansatte øges, det er en svær øvelse 
når arbejdsbyrden øges og bliver mere 
og mere kompleks. Desuden anvendes 
der mange midler til nybyggerier eller 
udbygning/renovering  af sygehusene 
som igen medfører, at flere systemer 
skal samles i en enhed. 

Som eksempel kan nævnes en aktuel 
opgave, jeg er med, nemlig at samle 
telefonien i region Midtjylland på en 
fælles platform. Alene opgaven med 
at flere forskellige telefonsystemer 
skal samles i eet system mangedobler 
kompleksiteten – og virke skal det – og 
altid – alt andet er en katastrofe.  Vi kan 
og skal bruge hinandens erfaringer og 
tænkt tingene igennem, inden de føres 
ud i livet” slutter Sved Christiansen sin 
engagerede fortælling om sit nye hverv 
som formand.
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Rent design, fl eksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som 
stilles til afskærmning 
indenfor sygeplejen.

• Giver overblik og slipper lyset ind
• Mobil eller fast monteret
• Let at rengøre
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GRATIS 
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DORMA teknik – af gode grunde
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Godkendt til flugtveje 
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MaxCare er totalløsningen fra Maxeta,  
løsningen er baseret på de nyeste  
teknologier, der er ved udviklingen af produkter lagt  
stor vægt på: 

  Ergonomi 
  Brugervenlighed 
  Rengøringsvenlig 
  Sikkerhed 

 
MaxCare kan leveres som en sammensat løsning eller som  
del komponenter, løsningen består af følgende produkter:  

   Sengestuepanel 
  Patientterminal 
  Patient kaldeanlæg 

 
MaxCare systemet er udviklet til at dække Hospitalets behov  
for fleksibilitet og mobilitet. 
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Banebrydende ny forening om hospitalsbyggerier til fremtiden i…

foRUM foR sygEhUstEkNik og  
–aRkitEktUR (fsta)

INVItAtION
Udvikling, byggeri og drift af hospitalsvæsnet i Danmark står i de kommende år overfor en enestående chance for at 
skabe innovation og udvikling til fremtiden. Vi har brug for et højt fagligt niveau på løsninger, som understøtter øget tvær-
fagligt samarbejde og nye organisationsformer, som er fleksible overfor øgede forandringer i behandlingsforløb og -meto-
der og som også kan levere den omkostningseffektivitet, som i stigende grad efterspørges.

Det kan vi ikke gøre hver for sig.  

Samfundet, sundhedsvæsnet og de nye hospitalsbyggerier har brug for at vi lægger vores viden, udvikling og erfaringer 
sammen og bidrager til at skabe de allerbedste løsninger  i den kommende udvikling.

Vi har brug for en kultur, hvor vi får det optimale ud af ressourcerne hos hinanden, hvor vi 
åbent deler de erfaringer, der fører til stærke løsninger og både bruger og udvikler hinandens kompetencer.

Vi skal videndele – i ordets fineste betydning.

Derfor stifter en gruppe af initiativtagere et nyt banebrydende forum og netværk for sundhedsfaglige personer beskæfti-
get indenfor…

• planlægning og programmering
• arkitektur og byggeri
• logistik og infrastruktur
• teknik, IT og medicoteknik
• drift, vedligeholdelse, ledelse og styring
• kvalitet og hygiejne
• miljø og energi

Kom til stiftende generalforsamling for ”Forum for Sygehusteknik og –Arkitektur, FStA”:

onsdag den 16. marts 2011 kl. 14.00
Byggecentrum i Middelfart

Hindsgavl Alle 22
5500 Middelfart

Den stiftende generalforsamling indledes med et indlæg af administrerende direktør Per Okkels, Danske regioner.

YDErLIGErE OPLYSNINGEr SAMt tILMELDING:
http://kortlink.dk/8nwa – gerne senest den 14. marts 2011 

ArrANGørEr: 
Adm. teknisk chef Kaj Jensen - Sygehus Vendsyssel, afdelingsleder thorkil Vandborg – Hospitalsenhenden Vest, chefrådgiver Jan Christensen – Balslev 
rådg. Ingeniør A/S,  byggeteknisk chef Claus Bernthsen – Byggeprojektenhenden Sygehus Syd, teknisk chef Svend Christiansen – regionshospitalet 
Viborg, teknisk chef Mogens thrane – rigshospitalet, konsulent robert P. Sørensen – Carl Bro Grontmij, arkitekt Finn Sørensen -, Creo arkitekter A/S  
arkitekt tom Danielsen – Arkitektfirmaet C.F. Møller, projektleder Hans-Ulrik rasmussen – DNU region Midtjylland, projektchef Klaus Bræmer-Jensen 
– Alectia A/S

http://kortlink.dk/8nwa


positiv EFFEKT
 Ekspertpanelet lægger i sin redegø-

relse ud med at pege på den generelle 
usikkerhed, der knytter sig til behovs-
fremskrivninger, og som sammen med 
et forsigtighedsprincip får panelet til at 
tvivle på, om der er grundlag for at øge 
det samlede sygehusareal. Panelet me-
ner således, at der er gode muligheder 
for at øge arealeffektiviteten, hvilket på 
jævnt dansk kan oversættes til en reduk-
tion af sengestuearealer og administrati-
onsarealer.

 Vi tror nok, at der i byggebranchen 
– og her tænker vi primært på arkitekter 

og rådgivende ingeniører – er enighed 
om, at de økonomiske midler, der stilles 
til rådighed for de nye regionssygehuse, 
ikke er tilstrækkelige til at opnå den 
fremtidssikring, som regeringen og dens 
talsmænd frejdigt postulerer, at vi får 
med den nye sygehusstruktur og de nye 
sygehuse.

Det er selvfølgelig korrekt, at den nye 
sygehusstruktur er fremtidsorienteret og 
at store dele af det eksisterende syge-
husbyggeri bliver erstattet af nyt og mo-
derne sygehusbyggeri. Og det er rigtigt 
godt og i højeste grad tiltrængt. Det ved 
vi alle; men fremtidssikrede i den for-
stand, at de imødekommer fremtidens 
nye behandlingsmetoder og nye tekno-
logi, det bliver de ikke. Og økonomien 
rummer under ingen omstændigheder 
muligheder for de ekstra albuerum, 
udstyr og ydelser, som patienter og per-
sonale - nok med rette - kan have til de 
nye sygehusbyggerier.

Det er vigtigt at erindre sig, at drifts-
omkostningerne over to til tre år for et 
sygehus, svarer til dets anlægsomkost-
ninger. Så set i det perspektiv er anlægs-
omkostningerne af mindre betydning. 
Der er for os ingen tvivl om, at totalom-
kostningsanalyser for hele sygehuskom-
plekser ville resulterer i noget højere 
anlægsomkostninger end de givne 
bevillingsrammer; men til gengæld med-
føre lavere driftsomkostninger i form af 
reducerede lønudgifter, bygningsmæs-
sige og anlægstekniske længere leve-
tider, færre vedligeholdelsesudgifter 
samt forbedrede logistiske forhold. – og 
dermed indenfor en meget overskuelig 
årrække ville kunne resultere i substanti-
elle besparelser. 

INDrEtNING

Når dette er sagt, så er der selvfølgelig 
ingen tvivl om, at de ansvarlige for ud-
formningen af det nye sygehusbyggeri 
vil gøre rigtigt meget for at sørge for, 
at det kommer til at leve op til nutidens 
erfaringer og viden om den mest hen-

Behandlingsvision

Fysiske rammer

Placering

Planløsning

Indretning

Materialer

Udstyr

Faktorer

Krop
Lys
Lyd
Luft 

Kunst
Bevægelse

Relationer
Personligt rum

Socialt rum
Uderum

Sikkerhed
Hygiejne

Skader og fejl

Følgevirkninger

Fysiologisk
Heling
Smerte

Immunforsvar
Infektion

Søvn, døgnrytme
Appetit
Motion

Indlæggelsestid
Genindlæggelse
Medicineringsfejl

Ulykker, fald
Dødelighed

Psykologisk
Komfort

Stress, angst
Ro

Tillid, tryghed
Depression

Kontrol
Koncentration
Motivitation

Økonomisk
Sygedage

Arbejdsskade
Opsigelse

Inspiration til diagrammet er hentet fra ”HELENDE ARKITEKTUR”
Udgivet af Institut for Arkitektur og Design Skriftserie nr. 29. År 2009

af UdvikliNgsChEf, aRNE hElgEsEN og 

koNsUlENt RoBERt p. søRENsEN, BEggE fRa 

gRoNMijiCaRl BRo a/s

Lige siden regeringens ekspertpanel til-
bage i november måned 2008 udsendte 
sit ”screening og vurdering” har der 
været ført en heftig debat om ”Frem-
tidens sygehus”. Bør det kommende 
årtis sygehusbyggerier være forberedte 
til at imødekomme fremtidens endnu 
ukendte krav til sygdomsmønstre, be-
handlingsformer og teknologi eller skal 
de indrettes efter kendte principper og 
standarder, og så blot, så godt som det 
nu engang er muligt, være forberedt 
på fremtidens krav til ændringer på alle 
fronter.
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sigtsmæssige indretning. De ansvarlige 
omfatter i denne forbindelse en langt 
bredere kreds end de tidligere omtalte 
arkitekter og rådgivende ingeniører. Det 
er i højeste grad også sygehusenes dag-
lige brugere, alle personalekategorier, 
patienter, pårørende og leverandører 
samt i høj grad sygehusenes teknisk 
ansvarlige.  

Hvordan gribes så hele processen 
omkring opførelsen af de nye moderne 
sygehusbyggerier an?

Vi vil tage udgangspunkt i følgende 
formulering fra interesseorganisationen 
”Danske Patienter”:

Sundhedsvæsenet skal tilgodese 
den enkelte patients ønsker og be-
hov ved at tage hensyn til det hele 
menneske – patientens fysiske, 
psykiske og sociale situation.

Hvordan sættes så patienten i centrum 
i de nye sygehusbyggerier, således at 
de ikke bliver en fortsættelse af trenden 
med at bygge templer for læger og 
avancerede teknologier?

På dette sted i artiklen, vil vi introdu-
cere begrebet ”evidensbaseret design”. 
Begrebet er et forsøg på at skabe velbe-
grundede indretningsløsninger, som har 
en positiv effekt. Evidens indebærer, at 
der skal være en bevisførelse for at de 
valgte løsninger virker. I sygehussam-
menhænge skal denne effekt handle om 
forbedring i patientens tilstand, så ligge-
tid og medicinforbrug reduceres. 

Evidensbaseret udformning er ikke 
baseret på videnskabelige beviser; men 
på den bedst tilgængelige viden, der 
som oftest er erfaringsbaserede indi-
kationer af varierende styrke. Omdrej-
ningspunktet er, at de valgte løsninger 
øger patientens trivsel.

I diagrammet er vist nogle af de 
elementer, der indgår i visionen for 
”evidensbaseret design”. Det er anført, 
i hvilke fysiske rammer begrebet finder 
anvendelse, hvilke faktorer de omfatter 
og hvilke fysiologiske, fysiske og øko-
nomiske områder, som faktorerne virker 
på.

OPtIMAL BEHANDLING

Uden at gå ind i en yderligere diskussion 
af evidensbaseret design, så er det et 
forsøg på at sætte mennesket i centrum, 
når sygehusbyggeri skal planlægges. 
Og mennesket er foruden patienter 
også de medarbejdere – både kliniske, 
service og administrative – som arbejder 

på hospitaler. Gode arbejdsforhold og 
optimale rammer for et godt samarbejde 
er vigtige at sikre i fremtidens sygehus-
byggerier, da de er forudsætninger for 
at levere optimal behandling.

Derfor er tidlig brugerinddragelse i 
planlægningsprocessen en af de me-
toder, som kan være med til at sikre en 
optimal funktionalitet. For at skabe de 
bedste løsninger er det nødvendigt, 
at vi systematiserer de erfaringer, som 
medarbejderne har – det gælder både 
portører, rengøringsmedarbejdere, tek-
nikere og køkkenpersonalet og de klini-
ske personalegrupper. Deres erfaringer 
er en guldgrube, når vi skal finde løs-
ninger som er mere velfungerende end 
de vi kender i dag. Desværre er det ofte 
en ressource, der glider ud og bliver 
erstattet af diverse lederes input til de 
projekterende i en alt for komprimeret 
program- og planlægningsfase.

I den optimale proces skaber råd-
giverne i en løbende dialog med 
medarbejderne rammerne for det nye 
sygehusbyggeri. På den måde tages der 
hensyn til det erfaringsgrundlag, som 
findes blandt medarbejderne på syge-
huset, og som er kommet frem i lyset, 
og hensyn til kendt viden om sygehu-
sets organisation, fremtidige funktioner, 
sygdomsforekomster og behandlings-
metoder, medikotekniske anlæg på mar-
kedet og de nyeste udviklingstendenser 
indenfor de aktuelle tekniske anlæg.

Dagens rådgiverteams består ikke 
som for år tilbage kun af arkitekter, inge-
niører og landskabsarkitekter; men rum-
mer langt flere kompetencer repræsen-
teret ved bl.a. driftsteknikere, lyd- og 
belysningsspecialister, sygeplejersker, 
ergoterapeuter, miljøspecialister, logisti-
kere, kommunikations- og sikringsspe-
cialister og kunstnere.

Målsætningen for planlægningsar-
bejdet er, at resultatet skal være robust. 
Dvs. det skal rumme fleksibilitet, elasti-
citet og generalitet, hvor 

1. �fleksibilitet står for en planlægning, 
der giver gode muligheder for nem 
og billig rokering af sygehusfunktio-
nerne indenfor den samlede byg-
ningsmasse, bl.a. ved anvendelse af 
standardiserede løsninger og faste 
moduler, samt tilrettelæggelse af de 
tekniske forsyninger således at de er 
i stand til at levere en effektiv forsy-
ning, uanset hvilke funktioner, byg-
ningerne over tid skal bruges til, 

2.  elasticitet står for gode muligheder 
for udvidelser af funktioner og etab-
lering af tilbygninger uden indgriben 

i sygehusets overordnede logistik el-
ler ændringer i det overordnede net 
af tekniske forsyninger og 

3.  generalitet står for muligheder for 
anvendelse af standardiserede rum 
til flere formål som f.eks. sengestuer, 
undersøgelsesrum, kontorbrug m.v.

LøSNINGEr

I forbindelse med bearbejdningen af de 
her nævnte udfaldskrav skal nutidens 
krav til energisparsomt og CO2-neutralt 
byggeri så også indbygges i løsnin-
gerne. Dvs. at sygehusene på den måde 
på det nærmeste bliver årtiets frontlø-
bere hvad angår anvendelsen af frem-
tidens – endnu ikke færdigudviklede 
– energiproducerende, CO2-neutrale 
enheder, hvad enten anvendelsen er 
jordvarme, varmepumper, solceller, 
vindmøller eller geotermisk varme. Det 
vil kræve et stort mod og fremsynethed 
at skulle vælge fremtidssikrede løsnin-
ger i dag. Løsninger, der først skal tages 
endeligt i brug om 5 eller 10 år.

Vi ved alle, at teknikken er i en ri-
vende udvikling i disse år. Ikke alene 
indenfor den mere traditionelle teknik 
med produktionsanlæg og distributions-
net; men også indenfor begrebet robot-
løsninger og andre avancerede tekno-
logier. Akershus Hospital i Oslo er et af 
de steder, hvor ubemandede robotter 
transporterer varer fra varemodtagelse 
og depoter op til afdelinger, automatiske 
anlæg sørger for transport af affald fra 
afdelingerne og bl.a. blodprøver og 
medicin sendes med rørpostsystemer. 
Disse robotløsninger er formentlig blot 
starten på en udvikling, som vil gribe 
om sig på stadig flere områder i de kom-
mende år.

Disse løsninger er alle både dyre 
i etablering og overmåde pladskræ-
vende. Den økonomi, der er stillet til 
rådighed for dansk sygehusbyggeri i 
de kommende mange år, rummer ikke 
mulighederne for at indføre ret mange 
af disse driftsbesparende anlæg. Kravet 
om elasticitet i løsningerne tilsiger så, 
at bygningsmassen som minimum bør 
være forberedt på en fremtidig mulig-
hed for robotteknologiens indførelse. 

Som nævnt i artiklens indledning stø-
der det så blot på regeringens ekspert-
panels krav om en øgning af arealeffek-
tiviteten, idet der heller ikke er bevilget 
økonomi til etableringen af de ekstra 
kvadratmetre, som f.eks. et automatisk 
anlæg for varetransport eller et centralt 
affaldssug vil kræve.

Disse problemer, som det påhviler de 



mange parter, der deltager i planlæg-
ningen af de nye sygehusbyggerier, at 
løse, er for intet at regne i relation til den 
kæmpe udfordring, som den til enhver 

tid siddende regering står overfor. Ifølge 
Det økonomiske råd vil sundhedsud-
gifterne de kommende 50 år stige fra 
ca. 6 % af BNP til ca. 10 % i 2050, hvilket 

vil indebære en ekstraudgift på af stør-
relsesordnen 50-100 mia. kr. pr. år. Det 
problem bliver ikke nemt at løse.

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Totalleverandør af belysning og lyskilder.........

MINELA

COSY HALUX IRIS MEDICOOL

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

W

LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe

LED kontorbordlampe

ABB søger segmentchef for hospitaler
ABB leverer en lang række produkter, ydelser og services til offentlige institutioner og hospitaler. Vi har produkter til hele det ”el-tekniske” 
område lige fra fordelingstavler, SRO-anlæg, automatikprodukter til instrumenter og service og søger nu en segmentchef til ABB, der kan 
markedsføre og sælge ABB’s produkter over for hospitalssektoren.

Du kender branchen
Vi forventer, at du kender branchen fra enten kunde- eller leverandørside. Og du skal føle dig hjemme både på anlæggene og i admini-
strationen. Sammen med vores andre dygtige sælgere skal du sørge for at ABB bliver kendt og markedsført i branchen. Du vil komme til 
at tilbringe størstedelen af din tid ude hos kunder, samarbejdspartnere m.fl.

Du skal have drive og lyst til at sælge
Du er en god netværker og kan omsætte dine relationer til salg af ABB´s brede palet af produkter og services til hospitalerne i Danmark, 
herunder personligt salg på både strategisk og operationelt niveau. Du ser nye muligheder i markedet før konkurrenterne og har hele 
tiden øje for relevante projekter og udbud. Du bliver ABB’s danske kontakt til koncernens forretningsdivisioner, og skal derfor kunne tale 
og skrive engelsk.

Din erfaring er bred og din viden solid
Du er sandsynligvis ingeniør, maskinmester eller har en lignende teknisk uddannelse. Først og fremmest lægger vi vægt på, at du har 
relevant erfaring, er udadvendt og har et stort talent for opsøgende kundedialog. Og du skal have kendskab til processerne i forbindelse 
med salg til offentlige kunder, herunder rammerne i form af lovgivning, regler og tilskudsordninger.

Din første opgave
bliver at sælge din erfaring til Forretningschef Flemming Folkvardsen, som gerne besvarer dine spørgsmål på tlf. 40 37 10 67 eller på 
e-mail flemming.folkvardsen@dk.abb.com. Send venligst din ansøgning online via vores hjemmeside www.abb.dk, Job og karriere
under Ledige stillinger senest den 1. marts 2011. Mærk din ansøgning ”Segmentchef hospitaler”.

mailto:flemming.folkvardsen@dk.abb.com
http://www.abb.dk
mailto:info@hojagerbelysning.dk
http://www.hojagerbelysning.dk
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PORTøRERNE PÅ  
sygEhUs vENdsyssEl FÅR 
MERE TID TIL PATIENTERNE 

BookiNgsystEM

Med 200 patientkørsler om dagen er 
der travlt blandt portørerne på Sygehus 
Vendsyssel, Hjørring. tidligere ringede 
afdelingerne til et gruppenummer, når 
de skulle bestille en patienttransport, 
hvilket resulterede i, at portørernes te-
lefoner ofte ringede under patienttrans-
porter. Nu har hospitalet implementeret 
et nyt bookingsystem fra Ascom, som 
fjerner de forstyrrende opkald, hvilket 
har skabt en væsentlig roligere arbejds-
dag til gavn for både portører og patien-
ter. 

Ascom Job Agent, som systemet 
hedder, kombinerer web og sms til at 
koordinere patientkørslerne. De en-
kelte afdelinger på hospitalet booker 
kørslerne på et website i Ascom Job 
Agent, som sender bestillingen direkte 
til portørcentralen. Portørcentralen har 
i systemet hele tiden fuldt overblik over 
tilgængelige portører, og kan således, 
så snart en booking kommer ind, tildele 

opgaven til en ledig portør. Herefter 
sendes opgaven via sms direkte til por-
tørens DECt-håndsæt.

I første omgang prøvekørte 12 por-
tører i modtagelsen og på røntgenafde-
lingen Ascom Job Agent. Erfaringerne 
var så positive, at disse afdelinger nu 
anvender systemet, og flere afdelinger 
står for tur.

– Portørerne er meget glade for 
løsningen. Det har fjernet en stor stres-
sfaktor, at deres telefoner ikke ringer 
konstant. De oplever samtidig, at de 
har fået mere tid til patienterne og kan 
være nærværende og berolige, hvilket 
har stor værdi, da patienterne ofte er 
nervøse under transporterne. Stemnin-
gen er virkelig blomstret op, efter vi har 
fået Ascom Job Agent, og derfor ruller vi 
det nu også ud i terapiafdelingen, siger 
Henrik David, serviceleder på Sygehus 
Vendsyssel, Hjørring og påpeger, at den 
mand, der nu er afsat til at administrere 
transporterne, nemt kan afses til opga-
ven, fordi koordineringen er så effektiv.

Også afdelingerne høster fordele af 
det nye system. I begyndelsen var der 
skepsis over for systemet, fordi det blev 
anset for mere tidskrævende at skulle 
booke kørsler på skærmen frem for at 
gribe telefonen, men forbeholdene for-
svandt hurtigt, fortæller Henrik David: 

– Afdelingerne har fået et meget 
bedre overblik end tidligere. Nu kan 
de følge enhver transport på skærmen 
og se, om portøren er på vej. De kan 
også se, hvilken portør, der er på vej, så 
de kan give direkte besked, hvis der er 
ændringer. Vi har opnået en helt anden 
koordinering i hele huset end før, siger 
Henrik David. 

Ascom Job Agent er også et stærkt 
planlægningsværktøj. Systemet kan 
beregne gennemsnitstider på kørsler fra 

afdeling til afdeling og jobtyper, så der 
opnås et historisk grundlag, som kan 
analyseres efterfølgende.

– Ascom Job Agent gør det muligt 
at optimere en lang række processer i 
portørafdelingen. Man kan fx optimere 
arbejdsplanerne, fordi man kan se, 
hvornår på dagen der typisk er flest 
kørsler og planlægge derefter. Man kan 
også se, hvornår og hvor der er flest 
forgæves ture, så man kan gøre en mål-
rettet indsats for at komme det til livs. 
Vores mål med løsningen er at skabe et 
bedre arbejdsflow for portørerne, og 
vi har haft brugere involveret i justerin-
gerne af produktet, så det rammer plet 
i forhold til portørernes behov, siger 
Kim Brun Sørensen, Chefkonsulent i 
Ascom.

Kontakt Kim Brun Sørensen for yder-
ligere information.  
Mail: kim.soerensen@ascom.dk eller 
tel: 87 22 49 82 

Serviceleder Henrik David.

Portørerne på Sygehus Vendsyssel, Hjørring har prøvekørt et bookingsystem fra Ascom, som gør det 
muligt at koordinere patientkørsler med stor præcision. Erfaringerne er ovordentligt positive, og nu 
udbygges løsningen til andre afdelinger. 

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

● Sikrer optimale og kontrol-
lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

mailto:kim.soerensen@ascom.dk
http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk


NyE, FLEKSIBLE OPVASKEMASKINER 
KAN øGE LABORATORIERS 
EffEktivitEt 
Steelco LAB 500 er en kompakt dekontaminerende vaskemaskine til laboratorie- og industribrug,  
baseret på samme teknologi som producentens store, fritstående modeller. Med maskinen, der er blevet 
til med udgangspunkt i en række oplevede kundebehov, vil man tilbyde højere fleksibilitet end øvrige 
underbordsmodeller. 

pRodUktoRiENtER iNg

A/S Electro-Service er dansk enefor-
handler af industrielle vaskemaskiner 
fra Steelco. Nu udvides sortimentet 
med en ny opvaskemaskine, som ifølge 
afdelingsleder Jan Baunehøj Andersen 
kan højne effektiviteten og nedsætte 
ressourceforbruget på mange af landets 
laboratorier. – Mange brugere af kom-
pakte laboratorieopvaskere efterspørger 
øget fleksibilitet. Først og fremmest 
er det en udfordring at rengøre store 
komponenter. Ofte er der ikke plads i 
maskinen – enten pga. røret i midten, 
eller fordi overkurven ikke er udtage-
lig. Derfor investerer nogle i større og 
dyrere maskiner, som de egentlig ikke 
har behov for, mens andre vælger at 
rengøre store emner manuelt. – Begge 
dele er i sagens natur uhensigtsmæssigt. 
Manuel rengøring er problematisk, både 
i forhold til tidsforbrug og resultat.

Derfor har Odense-virksomheden 
netop introduceret Steelcos kompaktop-
vasker LAB 500 i Danmark. Maskinen, 

der måler 850 x 600 mm, har en kam-
mervolumen på 171 liter og en kurveka-
pacitet på 151 liter. Den er tiltænkt de 
fleste former for laboratorie- og industri-
brug, og ved udtagning af overkurven 
kan vaskes komponenter med en højde 
på op til 440 mm. – Samtidig kan LAB 
500 håndtere bredere og dybere kom-
ponenter, end det normalt er muligt 
i en underbordsvasker. Det kraftige 
spulingssystem arbejder nemlig med 
tilkobling fra kabinettets bagside i stedet 
for et centralt rør, siger Jan Andersen, 
der desuden fremhæver de mange pro-
grammeringsmuligheder. Maskinen er 
opbygget med syrefast stål indvendigt 
og leveres oftest med tørringsmodul. 
øvrige tilvalgsmuligheder omfatter 
glas i døren – så man fx kan se, hvis en 
uheldigt placeret kolbe vælter – samt et 
underskab med plads til bl.a. sæbepro-
dukter. – Ved placering på skabet opnår 
man samtidig en ideel arbejdshøjde, 
siger Jan Andersen. 

LAB 500 måler 850 x 600 mm og har 
en kammervolumen på 171 liter.
Ved udtagning af overkurven kan 
LAB 500 vaske komponenter med en 
højde på op til 440 mm.

A/S Electro-Service er total-
leverandør af udstyr til desin-
fektion og sterilisering gennem 
dansk eneforhandling af auto-
klaver fra Matachana, dekonta-
minerende opvaskemaskiner fra 
Steelco samt ultralydsrensere 
fra Medisafe. Virksomheden har 
mere end 20 års erfaring.  
www.electroservice.dk

http://www.electroservice.dk
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UDFYLDEr Et HUL I MArKEDEt

Electro-Service har netop præsenteret udvalgte Steelco-pro-
dukter på messen ScanLab i Bella Center. Egentlig udgjorde 
LAB 500’s ’storebrødre’, LAB 600 og LAB 680, blikfanget på 
standen; men salgsansvarlig Poul Erik Sloth fortæller, at særlig 
den nye underbordsmodel appellerede til de besøgende. – 
LAB 500 passer i kraft af sin fleksibilitet godt til rigtig manges 
vaskebehov. Det handler om, hvor store emner der skal ren-
gøres, og hvor hyppigt. Netop disse forudsætninger tilskynder 
han laboratorierne til at vurdere nærmere. – Mange lever 
med problemerne eller er sporet ind på andre og ofte dyrere 
løsninger, end de egentlig har behov for. LAB 500 udfylder på 
den måde et hul i markedet.

til de sammenhænge, hvor LAB 500 ikke er tilstrækkelig, 
har Steelco et bredt program af fritstående opvaskemaskiner. 
Som eksempel nævner Poul Erik Sloth højkapacitetsmaskinen 
LAB 680, der tiltrak stor opmærksomhed på ScanLab. – Den 
er velegnet til laboratorier med store daglige vaskebehov, 
uanset om det er i form af hundredelitersflasker eller 200 
små kolber ad gangen. Med en kammervolumen på 600 liter 
kan maskinen det hele, alt efter hvor mange af de tre hylder 
der er isat; og de to øverste hylder kan hver placeres i fire 
forskellige positioner. Desuden har den spuling og lufttørring 
i hele fem niveauer, siger han. Steelcos sortiment af laborato-
rieopvaskere tæller desuden topmodellen LAB 1000 samt de 
fritstående maskiner LAB 600 og LAB 610. Derudover leveres 
et omfattende program af specielle vaskemaskiner til fx plastic-
bure, glasflasker og andre artikler, der benyttes i forbindelse 

med dyreforsøg. Nogle kan endda automatisk genfylde glas-
flaskerne og samle dem med propper efter vask. 

– Steelcos sortiment rummer nu nærmest løsninger til et-
hvert behov. Da vi også forhandler Matachanas autoklaver, er 
vi dermed totalleverandør af materiel til for- og slutbehandling 
af sterile emner, konkluderer Jan Andersen.

Bæredygtigt i mere end én forstand
Creo Arkitekter A/S har arbejdet kontinuerligt med nogle af landets største hospitaler, og kombinerer mere 
end 50 års erfaringer indenfor sundhedsområdet med visioner for fremtiden. Vi sætter fokus på udvikling og 
bæredygtighed og er i front med innovative og grænsesøgende projekter.
Samarbejde og fælles visioner
Vores projekter er altid et resultat af en udfordrende proces og et tæt samarbejde. Med stærk faglighed, 
indlevelse og respekt formår vi at anvende og udfordre idéerne og ønskerne og skabe ”udfordrende arki-
tektur der fungerer”, så også personale, patienter og andre slutbrugere oplever resultatet som visionær og 
meningsfuld arkitektur - både i dag og i fremtiden.

Fremtidens sundhedsbyggeri

Udfordrende arkitektur der fungerer

www.creoarkitekter.dk

http://www.creoarkitekter.dk


EffEktiv  wORKFLOw 
OG sikkER  KONTROL
Strandmøllen satser målrettet på at blive leverandør af gas til de offentlige hospitaler og tilbyder med 
7 punkts program et uproblematisk leverandørskift

f iRMaoRiENtER iNg

og sundhedssektoren bag sig. Gasserne 
opfylder alle krav og hører til de reneste 
i Europa. 

Virksomheden fylder over en halv 
million flasker med gas årligt, og heraf 
udgør de medicinske flasker ca. 20%. 
Virksomheden har langt over 100 store 
kryotanke stående hos kunderne, hvoraf 
mange er til hospitaler og hjemmeterapi.

Strandmøllen er leverandør til hjem-
meterapien i region Sjælland -og 
Midtjylland via datterselskabet Medical 
Danmark, som har specialiseret sig i 
detailpræget salg ved at besøge patien-
terne i deres eget hjem.

Der beskæftiges 130 medarbejdere 
og virksomheden der er 100 pct. dansk-
ejet, har rundt regnet 5000 kunder i ind- 
og udland. 

StøttEr 
SYGDOMSBEKæMPELSE

I 2007 skiftede virksomheden navn 
fra Strandmøllen Industrigas A/S til 
Strandmøllen A/S. Navneskiftet skete, 
da Strandmøllen ønskede at signalere, 
at det ikke kun er industrigas der bliver 
markedsført – men at virksomheden i 
høj grad også kan opfylde de krav som 
andre segmenter stiller til gasser, herun-
der blandt andet sundhedssektoren. 

Strandmøllen A/S er ejet af Christian 
Nielsens Fond, der blev stiftet ved 
grundlæggerens Christian Nielsens død 
i 1967, for at støtte iværksættere i dansk 
industri. At Strandmøllen er fondsejet 
betyder bl.a at virksomheden har mu-
lighed for at tænke væsentligt mere 
langsigtet end konkurrenterne, der er 
ejet af private aktionærer. Det betyder 
også, at kunderne ved at handle hos 

Strandmøllen er med til at støtte danske 
iværksættere.

Virksomheden har også doneret 
penge til sygdomsbekæmpelse – blandt 
andet Danmarks Lungeforening for at 
støtte forskning i lungesygdomme.

StærK POSItION PÅ ISLAND

Strandmøllens markeder er Danmark, 
Sverige og Island. Strandmøllen leverer 
således gas til samtlige 18 sygehuse på 
Island. Det var en kontrakt virksomhe-
den vandt for et par år siden, og det er 
gået så godt, at virksomheden har fået 
forlænget sin kontrakt.

Virksomheden har tidligere været 
leverandør til tre sygehuse i det tidli-
gere Københavns Amt indtil amterne 
blev afløst af regionerne. I dag leverer 
strandmøllen i Danmark udelukkende 
til en række privathospitaler, men har 
ambitioner om at komme bredt ind som 
leverandør.

– Vort fremtidige mål i Danmark og 

Strandmøllens medicinske flasker.

Gardner Denver Denmark A/S · Tlf.: 59444050
Info.dk@gardnerdenver.com · www.gardnerdenver.dk

Alt i Vakuum 
anlæg til 
medicinal 
industrien.

Salg og service  
i hele Danmark 

Strandmøllen står styrket som leveran-
dør af gas på det skandinaviske marked 
og satser nu målrettet på at levere gas-
ser ikke alene til de danske privathospi-
taler, men også en række af de offentlige 
hospitaler i flere regioner. 

I øjeblikket udbygger virksomheden 
sin position som leverandør i Syd og 
Mellemsverige og har bevist sin styrke 
og konkurrenceevne ved at få forlænget 
sin kontrakt som eneleverandør af gas-
ser til samtlige 18 hospitaler på Island.

Strandmøllen er den 4. største leve-
randør i Danmark med et højt kompe-
tenceniveau og en næsten 100-årig pro-
duktion af gasser til industri, håndværk 

af joURNalist, iB ERik ChRistENsEN

mailto:Info.dk@gardnerdenver.com
http://www.gardnerdenver.dk
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Sverige er, at komme til at levere til et 
antal regioner ved at videreudvikle vore 
produkter og koncepter, siger markeds-
direktør Lars Laursen. 

Vi er lige blevet færdige med at 
bygge et stort fyldeanlæg og logi-
stikcenter i Ljungby 150 km nord for 
Helsingborg, der ligger meget centralt i 
forhold til de befolkningstætte områder: 
Stockholm, Malmø og Gøteborg, hvor vi 
er meget aktive. 

NErVøSItEt VED 
LEVErANDørSKIFt

Vi mærker ofte at kunderne er nervøse 
for at skifte leverandør. De spørger ind 
til forsyningssikkerheden og vil sikre 
sig at der altid er oxygen tilgængeligt til 
deres patienter.

Det er helt forståeligt – men med 
Strandmøllen som leverandør kan de 
tage det roligt. Strandmøllens hospi-
talskunder på Island, spurgte ind til det 
samme før kontrakten blev underskre-
vet. De er så godt tilfredse, at de har 
forlænget samarbejdet.

En af grundene til at kunderne kan 
være ganske rolige er, at Strandmøllen 
har fuld kontrol over processen og kører 
efter en plan, der følger 7 punkter:

• Vi udarbejder en risikoanalyse af 
hele eksisterende forsyning og instal-
lation.

• Vi foretager en fuld validering af hele 
vor løsning i forhold til den eksiste-
rende installation.

• Vi etablerer backup forsyning der kø-
rer mens vi arbejder.

• Vi gennemfører hele den tekniske 
installation, skifter tanke og flaskebat-
terier.

• Vi gennemfører læktest og analyse-
plan. 

• Vi overdrager en fuld dokumentation 
til sygehusene.

• Vi gennemfører en lang række ud-
dannelser i hele installationens funk-
tionsmåde, overvågningsssytemet og 
flaskestyringssystemet.

Brugerne er hurtigt i drift igen med fuld 
kontrol over systemet og ikke så meget 
som en eneste patient kommer til at 
mærke, at der er skiftet leverandør. En 
anden grund er, at Strandmøllen følger 
de krav som Lægemiddelstyrelsen stiller.

PrODUKtErNE

Gas er blevet et lægemiddel og selska-
bet har fået markedsføringstilladelse til 
oxygen både på flaske og tank, samt til 

lattergas i Danmark, Sverige og Island. 
Derudover har Strandmøllen medicin-
ske produkter i linjen ”Pharma Line” 
som blandt andet består af kuldioxid og 
nitrogen.

Produkterne til sygehusene bliver 
hele tiden opgraderet. Der kommer 
markedsføringstilladelse til et stigende 
antal produkter og markedet er generelt 
præget af en meget skarp konkurrence. 

Vi følger de store koncerner, opgra-
derer vore egne produkter og arbejder 
med forskellige samarbejdspartnere på 
de enkelte markeder.

Det er ikke nok at kunne tilbyde en 
ren gas af høj kvalitet, man skal også 
som leverandør kunne tilbyde gode 
koncepter før kunderne vil handle. 
Strandmøllen har ansat en ny salgs- og 
produktchef til medicinske gasser, Mag-
nus Persson.

Magnus skal udbygge kontakten 
til sygehusene, udvikle koncepter til 
flasker, ventiler, transportemballager til 
intern brug på sygehusene m.m.

Blandt andet arbejder vi med et on 
line system, hvor man via stregkode 
på flasken og en håndskanner altid kan 
få alle relevante oplysninger om hver 
enkelt flaske, dens batchnummer, fyl-
detidspunkt, indhold etc, siger Magnus 
Persson og tilføjer: ”Strandmøllen arran-
gerer endvidere en række, små kurser 
indenfor produktkundskab, sikkerhed 
og flaskestyring målrettet sygehusenes 
personale. Dette kan være både den 
tekniske afdelinger og sygeplejersker. 
Undervisningen kan foregår ude på sy-
gehusene eller på virksomheden i Klam-
penborg. Kurserne varer to timer og der 
tilbydes seks forskellige forløb”.

Salgs- og produktchef sundhedssek-
toren DK og SV Magnus Persson, 
glæder sig til samarbejdet med danske 
og svenske hospitalskunder.

Strandmøllens nye fyldeanlæg og 
 logistikcenter i Ljungby.

Produktion i Strandmøllens Medicinske fyldeanlæg i Ejby på Fyn.



UB-lEt a/s  HAR
UDVIKLET UNIK
SENGETRANSPORTER

pRodUktiNfoRMatioN

transport af hospitalssenge er en stor ar-
bejdsmiljømæssigt udfordring på alle sy-
gehuse. Det er alt for dyrt at påmontere 
motor og styretøj på hver seng, men nu 
har UB-Let i Vejle løst alle problemer 
ved at udvikle en sengetransporter til 
alle typer og størrelser senge.

„Flexible“ sengetransporteren køres 
ind under sengen, hvor den tager fat i 
hjulene i den ene ende af sengen – og 
ikke i ramme eller chassi, der kan være 
bygget meget forskelligt. Derefter løfter 
den sengen få centimeter op i den ene 
ende og er på få sekunder klar til brug.

transporteren har to drivhjul, sty-
restang med betjeningshåndtag, en 
platform til at stå på. Den kan indstilles 
til alle senge og tilbyder en ekstrem god 
manøvredygtighed, viser de praktiske 
forsøg fra Odense Universitetshospital, 
hvor transporteren er testet.

– Vi har gennem flere år arbejdet 
hårdt på at udvikle en sengetranspor-
ter, der kan kobles på alle senge og 
transportere dem let og effektivt rundt. 
Flexible, sengetransporteren har vist sig 
at fungere rigtigt godt, siger direktør og 
medejer af UB-Let Hans Wichmann, der 
stiller store forventninger til salget til ho-
spitaler i både ind- og udland.

– Hospitalerne kan sparer mange res-
sourcer hos personalet og løse et stort 
arbejdsmiljøproblem.

En seng med patient er tung at hånd-
tere og belaster både arme, skuldre og 
ryg hårdt, når den skubbes rundt.

Alligevel foretages der hver eneste 
dag et meget stort antal nødvendige 
flytninger af sengeliggende patienter på 
hospitalerne.

Med Flexible kan selv den spinkleste 
person let og ubesværet flytte en 280 kg 
tung seng med patient.

Med transporteren er man oppe i 
mindst dobbelt fart, sammenlignet med, 
når man selv skal skubbe og styre sen-
gen manuelt. transporteren kan manøv-
rere, så sengen kan drejes rundt som 
stod den på en tallerken.

Hospitalerne opnår dermed to store 
fordele: De sparer penge ved en højere 
effektivitet når senge flyttes rundt og 
løser samtidig et stort arbejdsmiljøpro-
blem. Det får os til at tro, at vi kan sælge 
mange „Flexible“ sengetransportere i 
både Danmark og udlandet.

Kører løfteren 8 timer i døgnet, hvil-
ket ikke er urealistisk, er investeringen 
tjent hjem i løbet af ganske få måneder 
og samtidig reducerer hospitalet både 
nedslidning og fravær hos sygehusper-
sonalet.

 
EN UNIK KONStrUKtION

– De andre modeller af sengetranspor-
terer vi har set i udlandet løfter hele 
sengen, og er ofte store og klodsede. 
Vores model fylder så lidt under sengen, 
at den kan gå med ind i selv meget små 
elevatorer og sammen med manøvre-
dygtighed, hastighed og fleksibilitet gør 
det en kæmpe forskel.

Funktionsmæssigt er Flexible, sen-
getransporteren i en klasse for sig. Det 
blev klart bekræftet på MEDICA messen 
i Düsseldorf i slutningen af 2010. Her 
var tilbagemeldingen entydig – „Flexi-
ble, sengetransporteren er det hjælpe-
middel man længe har manglet.

Vi har forhandler-emner over hele 
Europa og hospitaler i Europa, Afrika, 
Fjernøsten og USA der alle enslydende 
har givet udtryk for, at de ønsker at an-
skaffe transporteren, når den er færdig-

af joURNalist, iB ERik ChRistENsEN

Virksomheden først på verdensmarkedet med „Flexible“ 
sengetransporteren, der passer til alle hospitalssenge uanset mål og 
opbygning

fakta oM UB-lEt a/s

UB-Let A/S er en udviklings- og pro-
duktionsvirksomhed med 22 ansatte, 
med pt 9 godkendte/ansøgte patenter 
og med domicil i Vejle. Virksomheden 
blev grundlagt af den tidligere eneejer, 
Knud Ravn, der ellers drev sit eget 
betonværk. Knud Ravn brækkede ryg-
gen som ung og byggede den første 
danske handicap-scooter til sig selv. 
Den blev så god, at andre bestilte pro-
duktet og der blev ret hurtigt tale om 
en seriefabrikation. UB-Let havde set 
dagens lys. De første 10-15 år fremstil-
lede UB-Let elscootere, men så kom 
el-hjælpemotorer til manuelle køresto-
le ind i billedet og siden har fabrikken 
udviklet en lang række andre hjælpe-
midler. UB-Lets aktiviteter er i dag i 
høj grad rettet mod hjælpemidler, der 
skal sikre et bedre arbejdsmiljø ved at 
fjerne tunge, nedslidende arbejdsopga-
ver og samtidig løfte effektiviteten.
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udviklet, så det var en yderst opløftende 
oplevelse at være på MEDICA.

Odense Universitetshospital har fore-
taget de praktiske afprøvninger og har 
bidraget med input til forbedringer, der 
nu er ved at blive implementeret. Mar-
kedsføringen af Flexible sengetranspor-
tern skal starte i begyndelsen af marts, 
men transporteren kan allerede nu ses 
og bestilles ved UB-Let i Vejle.

Den er et godt eksempel på UB-Lets 
udviklingspotentiale. Virksomheden 
har specialiseret sig i at udvikle spe-
cialløsninger, der aflaster personalet, 
hindrer nedslidning og samtidig løfter 
effektiviteten. UB-Let har også udviklet 
en ny vognflytter til tunge vædskeskabe, 
El-drevne mad- og linnedvogne, små 
praktiske og kvikke laborant El-scootere 
– og en lang række andre løsninger til 
de efterhånden de fleste danske hospi-
taler – og flere udenlandske med. 

– Der er store muligheder for at 
forbedre arbejdsmiljøet og effektiv-
sere. Mange hospitaler må bruge to 
eller flere personer til opgaver, som en 
enkelt person let kunne klare med lidt 
teknisk hjælp. Der flyttes dagligt rundt 
på enorme mængder medicin, sengetøj, 
mad mm.

Personalet kæmper nogle gange un-
der logsitikmæssigt særdeles pressede 
forhold for at få det hele til fungere, og 
der er ikke afsat ret mange mandetimer 
til de enkelte opgaver.

Vi har altså en stor fælles udfordring 
og UB-Let kan hjælpe med mange 
oplagte løsninger. Det gælder i øvrigt 
også når man skal til at etablere de nye 
supersygehuse, hvor logistikken nød-
vendigvis skal optimeres, afslutter Hans 
Wichmann.

Mangeårig ejer og udviklingsansvarlig leder af UB-Let, Knud Raun og værkfører 
Henrik Jacques Hansen gennemgår sammen de sidste detaljer inden en work-shop 
på Odense Universitetshospital.

Med ind i fremtiden 
Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver  
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.  
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Læs om vores kompetencer på www.lh-rorbyg.dk 

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver 
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

http://www.lh-rorbyg.dk


saMaRBEjdE  FREMMER 
FORSTÅELSEN

Alle taler om miljøet, CO2 reduktion, 
spar på energien og varmeregningen 
etc. men ikke alle tager det lige seriøst.

Man kan som producent og leveran-
dør af produkter fremstille alverdens 
gode værktøjer og komponenter i en 
lind strøm, men hvad hjælper det når de 
der køber dem eller monterer dem ikke 
forstår hvordan man udnytter produk-
tets potentiale fuldt ud.

HVAD KAN ÅrSAGEN SÅ 
VærE?

Der er sikkert mange årsager til at oven-
stående ofte ikke bliver fulgt op. 
•  Har producenten været god nok til at 

oplyse og uddanne i produktet. 
•  Har håndværkeren sat sig nok ind i 

produktet, eller skifter han bare til 
den samme komponent som var der i 
forvejen, uden at skele til fordelen ved 
at skifte til et opdateret produkt, som 
måske ikke er billigere i indkøb, men 
som kan spare på både energien og 
drift pengene hos slutbrugeren.

•  Ser slutbrugeren kun på prisen her og 
nu og ikke besparelsen på sigt.

•  ”Det skulle gå stærkt, de manglede 
varme i huset så der var ikke tid til at 
undersøge nærmere”

•  Osv.

Der er sikkert masser af argumenter 
som gør at man ikke lige stopper op 
og tænker sig om inden man udskifter, 
eksempelvis en ventil, ventilator, eller en 
cirkulationspumpe.

Vi kan som leverandører hvad enten 
vi leverer håndværket, produktet eller 
rådgivningen, ikke tillade os, ikke at 
give kunden den mest energirigtige og 
driftsøkonomiske løsning når vi kommer 
ud på en opgave, det burde være en 
selvfølge. Hvis kunden så efterfølgende 
ikke vælger at lytte eller benytte sig af 
det, er det kundens problem, men vi har 
opført os korrekt og har signaleret at vi 
tager os af dig hvis du vil have det.

ENErGIOPtIMErING

I Clorius Controls A/S har det altid væ-
ret en mærkesag at fortælle vore kunder 
hvad de kan bruge vores produkter til 
og som et af vores statements siger:

– Borger for driftsikker regulering 
af varme og ventilationsanlæg.

Det er et stort budskab, men det bety-
der også at vi skal ud til alle og fortælle 
hvad vi kan og hvad vi står for, og frem 
for alt vise bæredygtighed i vores dag-
ligdag.

Energioptimering, ESCO, Energisty-
ring er store mærkesager for Clorius 
Controls A/S, og derfor vil vi gerne 
byde op til samarbejde med alle invol-
verede parter. Vi har produkterne som 
skal monteres i systemerne, hvad enten 
vi snakker almindelig varmestyring i 
varmecentralen med vore kendte KC 
styringer, eller et komplet CtS-anlæg 
med vores unikke ISC’er som over-

af: afdEliNgsChEf, hENRik lassEsEN 
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-  borger for driftssikker 
regulering af varme- og 
ventilationsanlæg.
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ordnet styrer alle bygningens tekniske 
installationer. Clorius Controls A/S’ CtS 
system kører med åbne protokoller som 
betyder at alle kan kommunikere med 
vores system og kunden ikke er stavns-
bundet til os i fremtiden. 

Vi har kompetencerne in-house til at 
rådgive om alle vore produkter og må-
den at bygge dem ind i eksempelvis en 
varmecentral.

Et af Clorius Controls A/S andre 
statements er:

– Garanterer besparelsen efter 
energioptimering af deres varme 
og ventilationsanlæg. 

Igen et stort budskab, som vi bygger på 
at de produkter som vi tilbyder i forbin-
delse med energioptimeringen, garante-
rer besparelsen – hver gang.

Et af produkterne er blandt andet 
indregulering af radiatorkredse – hvor-
når har man sidst kontrolleret om de er i 
balance? En korrekt regulering af syste-
met som det er i dag kan jo være langt 
fra den oprindelige pga. ombygninger 

mm. En korrekt regulering af systemet 
kan resultere i en mere energirigtig (A-
mærket) cirkulationspumpe, dermed 
mindre strømforbrug ud over varmebe-
sparelsen.

Vi er så sikre på vore produkter, at vi 
faktisk i de 9 ud af 10 tilfælde vi kommer 
ud til en kunde kan garantere et redu-
cering på energien på mindst 10 % blot 
ved simple manøvrer, og får vi så lov til 
at arbejde med et mere seriøst projekt, 
kommer vi ofte op på mellem 18 og 
20%. Vi bestræber os altid på, at bespa-

relsen som udgangspunktet skal dække 
investeringen indenfor overkommelig 
tid max.10år, men som oftest mellem 7 
og 8 år. 

Alle disse tiltag udfører vi i tæt dialog 
med både kunde, rådgiver og entrepre-
nører, men Clorius Controls A/S garan-
terer besparelsen.

Med denne lille artikel vil jeg blot 
vise at Clorius Controls A/S har lagt de 
gamle dages forbrugsmålere på radiato-
ren bag os.

mailto:mail@cloriuscontrols.com
http://www.cloriuscontrols.com


EN REN OG FUNKTIONEL SKæRM  
TIL patiENt  OG sygEplEjERskE

skæRMiNfoRMatioN

Hygiejnekravene er de senere år øget 
kraftigt i hospitalsmiljøet. I takt med det 
har det svenske firma Silentia AB styrket 
sin indsats for at udvikle højfleksible, 
rengøringsvenlige og effektive løsninger 
med letbetjente foldeskærme, der kan 
erstatte traditionelle forhæng.

ønsket om en bedre hygiejne er en af 
de primære årsager til, at produkterne er 
udviklet til afskærmning omkring patient 
og sygeplejerske, men skærmene giver 
også et forbedret arbejdsmiljø for syge-
plejerskerne, da de er lette at rengøre, 
lette at håndtere og meget fleksible.

En stor fordel er, at skærmene sikrer, 
at lyset stadig kan komme ind på pa-
tientstuerne, også selv om der er opsat 
flere skærme på tværs af vinduerne. 
Samtidig betyder skærmene, at det er 
muligt at montere loftmonteret løfteud-
styr på stuerne. 

I Danmark sælges skærmene gennem 
Silentia ApS, som direktør Henrik Fribo-
Søndergaard startede den 1. november 
2010, da han overtog eneforhandlingen 
af Silentia foldeskærme på det danske 
marked.

SKærME PÅ INtENSIV  
OG AKUt

Hospitalerne starter typisk med at 
opsætte de første skærme på intensiv-
afdelingen eller akutmodtagelsen. De 
starter ofte med det bedste og mest 
hygiejniske udstyr, da patienterne er 
mere sårbare og modtagelige overfor 
bakterier og vira, der kan spredes til 
og fra resten af sygehuset. Skærmene 
købes desuden typisk til nye hospi-
talsafdelinger, fortæller Henrik Fribo-
Søndergaard.

– At skifte alle forhæng på en ho-
spitalsafdeling ud med skærme er en 
betydelig investering, så det går lang-
sommere med at få skærmene ind på 
afdelingerne end ved et nyt hospitals-
byggeri, hvor man vælger den rigtige 
løsning fra starten, siger han

– I Sverige er der hospitaler, som 
har uskiftet alle forhæng med Silen-
tia’s foldeskærme på én gang. Det har 
været i forbindelse med spredning af 
bakterier, hvor forhængene er udskiftet 
forebyggende, siger Henrik Fribo-
Søndergaard.

Hygiejnen er en væsentlig årsag til 
investering i skærme på hospitalerne og 
det er ofte sygeplejersker og hygiejne-
sygeplejersker, der anbefaler skærme 
og nedlægger veto mod forhæng. Nogle 
hospitaler har indført en politik om ikke 
at anvende forhæng, mens andre slet 
ikke ved, at skærmene eksisterer, siger 
han.

silENtia skæRMvæggE 
ER BlaNdt aNdEt 
køBt af:

Hvidovre Hospital
Vejle Sygehus
Århus Sygehus
Regionshospitalet Viborg
Aalborg Sygehus
Odense Universitetshospital
Slagelse Sygehus
Rigshospitalet
Kolding Sygehus
Gentofte Hospital
Glostrup Hospital

af: joURNalist, iB ERik ChRistENsEN

Skærme fra Silentia forbedrer det hygiejniske miljø, patienternes 
trivsel og er billigere i drift end forhæng på hospitaler og klinikker
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Skærmene er solgt til mange syge-
huse i Danmark, men også til Norge, 
Sverige og en lang række fjernerelig-
gende lande over store dele af verden. 
Silentia’s største udfordring i dag er 
at få information om produktet ud på 
hospitalerne, så det har Henrik Fribo-
Søndergaard fokuseret på siden starten 
for snart et halvt år siden.

KLArt DEN BEDStE øKONOMI

økonomien i at anvende foldeskærmene 
er klart bedre end ved forhæng, viser 
erfaringerne. Det skyldes, at man for det 
meste skal bruge to forhæng, der skal 
monteres, vaskes, sættes op igen etc. 
Det betyder flere driftsomkostninger, 
mens skærmene kan nøjes med alminde-
lig rengøring og kan aftørres direkte ef-
ter behov. Den højere pris for skærmene 
i anskaffelse vil, afhængig af omkost-
ningsstrukturen, være tjent ind indenfor 
et til halvandet år. Derefter er skærmene 
langt billigere i brug. Selve skærmenes 
hygiejniske design og gode ergonomi 
bidrager til en god driftøkonomi.

FUNKtION I tOP

Designet af skærmene er moderne, 
funktionelt og tidløst. De kan bestilles i 
mange farver, som eventuelt kan kom-
bineres med matteret plast til at sikre 
lysindfaldet på hele stuen. De fås som 
standard i højder på 1,45 m. eller 1,85 
m., og i op til 3,75 m. længde, så de kan 
nå fra hovedgærde og hele vejen rundt 
om sengegavlen. 

Skærmoverfladen består af en rengø-
ringsvenlig og hygiejnisk højtrykslaminat 
i en selvbærende og let sandwichkon-
struktion. rammen består af anodiseret 
aluminium. Konstruktionen består af 

ganske få komponenter, og detaljerne er 
yderst gennemtænkte uden sprækker. 

Skærmfladen er opbygget af en let 
og stærk cellestruktur. Skærmen støjer 
ikke, når de foldes sammen, og man kan 
ikke få fingrene i klemme. Hjulene er 
forsynet med fjedrende ophæng, som 
kan kompensere for små ujævnheder i 
gulvet.

Det er let at anvende skærmene i en 
klinisk dagligdag. De er så letkørende 
og nemme at betjene, at det kan foregå 
med en enkelt hånd.

StOr FLEKSIBILItEt

Silentias skærmsystem kan fastgøres 
direkte på væggen i en kulisseskinne 
eller på en gulvmonteret søjle, men øn-
skes maksimal fleksibilitet, kan man også 
vælge mobile skærme, der let kan køres 
rundt efter behov. Systemet kan også 
udvides efter behov eksempelvis med 
en udvidet gavlskærm, der dækker i to 
meters bredde.

Silentia er endnu ikke stødt på noget 
behov for afskærmning, som virksom-
heden ikke har kunnet løse, påpeger 
Henrik Fribo-Søndergaard:

– Produktet er blevet rigtigt godt 
modtaget, og hospitalerne kan se en 
idé i at skifte til dem, så det er kun et 
spørgsmål om tid, før de får flere indkøb 
af skærme placeret på budgettet. Når et 
hospital ønsker skærme, melder mange 
spørgsmål sig om rengøringsmidler, 
fleksibilitet, dimensioner om montering. 
I de fleste tilfælde vil en højde på 1,45 
m. være tilstrækkelig, fortæller han.

VæKStGAzELLE

Silentia’s skærme produceres på en 
meget moderne, højautomatiseret fabrik 

i Falkenberg, Sverige beliggende midt 
mellem Helsingborg og Gøteborg. Sel-
skabet er kendt for sin kontrol over alle 
detaljer i fremstillingsprocessen. Kvali-
teten af alle komponenter skal være den 
bedste og leveringssikkerheden i top. 

Virksomheden blev i 2007 kåret som 
”Gazelle” og fik prisen ”Super Entre-
prise” i 2008, 2009 og 2010 som en 
virksomhed, der både har høj vækst og 
lønsomhed. Blandt nyhederne fra den 
svenske fabrik, er skærmen ”Daylight”, 
der er transparent i en del af skærmen. 
Det forbedrer lysindfaldet også i den 
mørkeste krog af patientstuen. til bør-
neafdelinger fås skærme med børneteg-
ninger. 

Henrik Fribo-Søndergaard er eneforhandler i 
Danmark af Silentia skærmsystem. Han kommer 

oprindeligt fra byggematerialeindustrien, hvor 
han har arbejdet med akustiske gipslofter, plast 
og metal på europæisk plan. Han er født på Fyn 

og bor på Sjælland med sin kone og tre børn. 
Silentia ApS kan kontaktes på telefon 39 90 85 85, 

info@silentia.dk eller www.silentia.dk.

Vi er specialister 
i  fremstilling af 
el-løsninger på 

sygehuse, indenfor 

El-trækkere
Intern postomdeling

Patienttransport
Sengetransport
Serviceopgaver

Individuelle løsninger

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk


KOSTEFFEKTIVE 
HOSPITALER I 
vERdENsklassE
Ifølge Max Karlsson, direktør for byggeri hos rambøll, kræver designet 
af fremtidens hospitaler, at der tages hensyn til nye organiseringsmåder, 
nye teknologier og nye medicinske behandlingsformer samtidig med, at 
ressourcerne fordeles, så de mest effektive sundhedsydelser opnås. 

hElhEdsoRiENtER iNg

tænk på, at anlægsomkostningerne 
udgør ca. 2 års driftsomkostninger på 
et hospital. Vigtigheden i, at optimere 
driftsomkostningerne kan derfor ikke 
undervurderes, siger Max Karlsson, 
direktør for byggeri og design hos ram-
bøll, der i november var vært ved en 
international hospitalskonference om 
kosteffektive hospitaler i verdensklasse.
INtErNAtIONALE 
StANDArDEr

Hovedtemaerne for konferencen var 
blandt andet bæredygtighed, design 
& arkitektur, hospitalsbyen. Når man 
bygger storskala bygger man en hel by 
som fx det kommende DNU, der skal 
beskæftige lige så mange som der bor i 
hele ribe, logistik og management med 
ledelse og organisation. 

– Vi skal investere mange penge, så 
det er vigtigt at etablere en stærk orga-
nisation og ledelse for byggeprojektet 
som kan overholde tid og økonomi, men 
samtidig også holde fokus på at få et ko-
steffektivt hospital i verdensklasse. 

Dette kan kun lade sig gøre, såfremt 
man tænker helhedsorienteret. Med an-
dre ord tænker på, at hospitalet skal stå 
i mange år og den betydning det har for 
driftsomkostninger, personalet, patien-
ter, bæredygtighed osv. 

Men helhedsorientering betyder også 
udsyn. Skal vi bygge verdensklasse kræ-
ver det, at vi sammenligner os med de 
bedste. Derfor var det helt afgørende at 
konferencen var international, siger Max 
Karlsson.

FOrSKEL OG GENtAGELSEr

Deltagerne skulle på arrangementet 
komme med så klare budskaber som 
muligt. Det gav gode debatter og signa-
ler om udviklingen på området. 

– Det var især interessant og høre de 
mange forskellige input fra andre lande. 
Meningen med konferencen var ikke at 
få en konkret facitliste, men at kunne gå 
hjem med ny inspiration. 

Der tegner sig et billede af, at de 
enkelte hospitalsprojekter skal analyse-
res fra gang til gang. Der er så mange 
parametre at tage højde for, at der ikke 
er nogen simpel løsning. Man må derfor 
afsætte god tid til planlægning. Man 

Akutmodtagelse Thisted  
Arkitekt og illustration: Friis & Moltke

af joURNalist iB ERik ChRistENsEN

Danskerne er vant til høje standarder, 
når det kommer til velfærdsydelser. Skal 
vi på hospitalet, så forventer vi verdens-
klassebehandling. Men verdensklasse 
er dyrt. Skal fremtidens danske sund-
hedssystem blive blandt verdens bedste 
og ikke kun de dyreste, kræver det 
fremsyn i de tidlige planlægningsfaser. 

– De nye sygehusbyggerier er blandt 
Danmarkshistoriens største byggepro-
jekter. Men størrelse og kvadratmeter 
er ikke løsningen, når vi taler kosteffek-
tivitet. I den forbindelse er det vigtigt, 
at man tænker driftsbesparelser ind via 
patientforløb, logistik, ny teknologi, 
energioptimering, arbejdsmiljø osv. 
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kan ikke lave en enkelt model for hele 
Danmark. 

Omvendt er der delelementer som 
går igen, og i den forbindelse er det 
vigtigt at byggerierne samler viden op 
og lærer af hinanden. Vi ser fx en klar 
tendens til, at akutmodtagelserne bliver 
større og får stigende betydning, mens 
sengeafsnittene bliver mindre. 

Man kan også standardisere og op-
timere funktioner og afdelinger som 
skyllerum, sengestuer etc. Noget kan 
lægges ud i Offentligt Privat Partnerskab 
(OPP) som fx parkering, der kan driftes 
af private, men det er ikke en brugbar 
model for et komplet supersygehus. 

Det vigtigste er, at man inddrager 
hoved interessenterne på det aktuelle 
hospital, idet man skal huske på, at det 
er dem som skal bruge det i mange år, 
siger Max Karlsson.

GræNSEr FOr FLEKSIBILItEt

Fleksibilitet bliver et nøgleord for be-
handling af sygdomme, men fleksibilite-
ten er ikke grænseløs, understreger han: 

– Historien lærer os at behandlings-
formerne ændrer karakter, hvilket har 
stor betydning for hospitalsdesignet. Vi 
bliver flere ældre, der lever længere og 
kræver mere behandling. Der forventes 
en stigning i bestemte sygdomme.

Man kan ikke forudsige, hvordan vi 
behandler dem om 30 år, da der sker en 
hurtig udvikling af hele behandlingsom-
rådet. telemedicin betyder fx, at flere 
behandles i hjemmet i dag i forhold til 
tidligere, pointerer Max Karlsson.

– Fleksible strukturer på hospitalerne 
kan koste mange penge. Skal et nyt ho-
spital let kunne omstilles, skal konstruk-
tionerne være med store spændvidder 

og med mange flere installationer end 
tidligere. 

Der ligger en stor udfordring i at 
gøre hospitalet fleksibelt, så det kan 
ændres under brug og er kosteffektivt. 
Det handler først og fremmest om at 
udvikle mere om robuste og begavede 
bygningsstrukturer, man kan bygge til 
og fra og ikke om, at alt skal kunne lade 
sig gøre.

NY tEKNOLOGI MED 
MENNESKELIGHED

Logistikken udvikles med udvikling af 
robotter til intern transport. Vi ønsker at 
udnytte den ny teknologi og at kunne 
sende patientjournalen elektronisk via 
håndholdte computere, men menneske-
lig kontakt og varme bør ikke automati-
seres bort med robotter”, fastslår Max 
Karlsson.

rambøll leverer rådgivning inden for 
hospitalsplanlægning og design i hele 
verden. rambøll er blandt andet le-
dende rådgiver for Nordeuropas største 
hospitalsprojekt, DNU, i Skejby.

Akutmodtagelse Slagelse – Ankomstpladsen. Kilde: Henning Larsen Architects.

Bertel Haarder ved Rambølls kon-
ference: World-Class cost-effective 
 hospitals



vaRMEpUMpEoRiENtERiNg
Udfordringer i forbindelse med valg af varmepumper med naturlige kølemidler 

INDUStrIELLE KøLEANLæG/
VArMEPUMPEANLæG

Industrielt køleudstyr er kendetegnet 
ved en konstruktion, der er designet til 
at levere en høj kapacitet, samtidig med 
at udstyret er pålideligt, effektivt, let at 
servicere og med en forventet levetid 
på mere end 20-25 år efter installation. 
I mange industrianlæg er det foretrukne 
kølemiddel ammoniak (NH3), men i 
nogle lande er ammoniak mindre po-
pulært, så her har man tidligere brugt 
r22 og anvender i dag andre syntetiske 
kølemidler (HFC). De fleste anlæg er 
designet til at levere den højest mulige 
kapacitet ved så lille energiforbrug som 
muligt. Det gælder for såvel køleanlæg 
som for varmepumpeanlæg, men for 
varmepumpeanlæg er der yderligere en 
række punkter der skal overvejes.

Nogle af de vigtige design data der 
skal overvejes ved varmepumper er: 
• temperatur niveauer 
 • Varm side 
 • Kold side 

• Kompressor valg 
 • Kompressor type 
 • Service intervaller 
• Belastningsprofil
 • Varm side 
 • Kold side 
• Værdi af den producerede energi
• Driftsomkostninger 
 • Energi 
 • Vedligeholdelse 
• Investeringsomkostninger 
 • Besparelser 
 • Alternativ energi 
  • Pris 
  • Kapacitet 

En vigtig ting at overveje er, om belastning 
på begge sider af systemet er nødvendigt. 
Det er nemlig varmepumpens speciale 
i forhold til andre energikilder. Man skal 
have behov for afkøling på samme tid som 
varme behovet. Dette gælder særligt for 
industrielle anlæg, hvor systemet oftest er 
forbundet til en proces, enten på den ene 
eller begge sider af systemet. Hvis belast-
ningen på den kolde side kan forsvinde, 
og man stadig har brug for varme kapaci-
tet, bør man vide hvad der skal gøres på 
forhånd. 

En anden ting der bør overvejes er, 
om den producerede varme skal sælges 
til andre eller ej. Hvis varmen skal sæl-
ges er man nødt til at sætte sig ind i af-

Eksempel på industriel varmepumpe  installeret på Skejby Sygehus.

af svENd MadsEN,  

johNsoN CoNtRols kølEtEkNik

Industrielle varmepumper baseret på 
kulbrinter (isobutan/propan) og ammo-
niak (NH3) som kølemiddel får for tiden 
en masse opmærksomhed, fordi kul-
brinter og ammoniak har vist sig at være 
effektive varmepumpe gasser/væsker. 
At fremstille en ny varmepumpe med 
høj energieffektivitet (COP) er ikke 
uden faldgruber og varmepumper til 
industrielle applikationer kræver nøje 
overvejelser omkring udformning og 
design. 

Det primære fokus bør være på hele 
cyklusen i varmepumpen, men det er 
også nødvendigt at have fokus hvordan 
man på den mest effektive måde får al 
energien fra varmepumpen anvendt. 

Hvordan kan varmepumper anven-
des i anlæg, hvor der også anvendes 
andre energikilder, som gas og olie, til 
opvarmning? Er kulbrinte/ammoniak 
varmepumper konkurrencedygtige med 
disse systemer? 
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tagernes krav og brugsmønstre. Hvis der er store variationer i 
brugernes belastning profil, vil det påvirke varmeproduktionen 
og man skal vide hvordan det skal håndteres. Det kan være 
der skal producere varme når man ikke selv har et kølebehov. 
Det kan håndteres, men det giver nogle implikationer der skal 
tages højde for.

I områder med forskellige priser på el, kan det måske betale 
sig at benytte andre energikilder, når prisen på el er høj og 
bruge varmepumpen, når prisen på el er billig. 

tEMPErAtUrNIVEAUEr 

I mange løsninger er de temperaturer, der anvendes i projek-
teringen ikke de temperaturer, der rent faktisk er gældende, 
når systemet er sat i drift, det skyldes blandt andet ændrede 
driftsforhold. Meget ofte er det set, at varmepumper er an-
givet til 80 oC, men i moderne anlæg med effektive varmesy-
stemer, som er tilstrækkeligt veldimensionerede, kan tempe-
raturen sænkes. For eksempel var det tidligere helt normalt at 
have en fjernvarme fremløbstemperatur på 90 oC. I dag går 
tendensen mere i retning af ca. 65 oC, når det drejer sig om 
opvarmning af bygninger/boliger. 

MULIGHEDEr FOr INDUStrIELLE 
VArMEPUMPEr 

Varmepumper er et ”varmt” emne for tiden. De har en række 
fordele, og det er en holdbar løsning at bruge varmepumper i 
mange produktioner af varmt vand eller varm luft. Potentialet 
er enormt, da varmepumper nu kan konkurrere med andre 
energikilder selv i en omkostningseffektiv sammenligning. 

En række eksempler på muligheder hvor energi kan omven-
des til varme ved brug af en varmepumpe er f.eks.:
• Grundvandskøling
• Jordvarme
• Afkøling af kloakvand

• Fra proceskøl
• Fra komfortkøl
• Fra serverkøl
•  Ved at udnytte overskudsenergi fra vindmøller
•  Ved at udnytte overskudsenergi fra sol-energianlæg
• Energi fra bio-gas-anlæg

IBM har forudsagt at i stedet for som nu, hvor de store data-
centre i USA bruger enorme mængder energi på at køle gi-
gantiske servertårne, så tror IBM at varmen inden for de næste 
fem år i stedet kan bruges til at opvarme hele byer med.

Konklusionen er, at alle steder hvor en eller flere af oven-
nævnte eksempler anvendes, bør man overveje om en var-
mepumpe kan være en brugbar løsning til at genanvende 
energien.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Isobutan R600 a

CO2 R744

Ammoniak R717

Propan R290

Udgående vand varm side [oC]

K
øl

em
id

de
l

MAKSIMAL UDGÅENDE VÆSKE TEMPERATUR FOR VARMEPUMPER

Figur 1. Anvendelsesområder for varmepumper med naturlige kølemiddeltyper

● 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
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kEN a/s  UDDELING AF 
hygiEjNElEgat 2010
KEN’s Hygiejnelegat 2010 er tildelt ren Sterilvask

KEN Hygiejnelegat 2010 blev d. 11. november 
2010 ved DKCS årsmøde på Hotel Nyborg 
Strand uddelt til projektgruppen ren Sterilvask. 
Adm. Direktør for KEN A/S, Per Juul Nielsen, 
overrakte legat på 20.000 kr. til ren Sterilvask, 
som er en tværfaglig udviklingsgruppe, der ar-
bejder med kvalitetskontrol og test af udstyr til 
rengøring af kirurgiske instrumenter. Gruppen 
består af Gitte Antonsen, Chef for Sterilcentra-
len, Herlev Hospital, Lone Carlsson, Afdelingssy-
geplejerske, Sterilcentralen, Hvidovre Hospital, 
Annette Kørner, Bioanalytiker, Clean-endoscope, 
Hvidovre Hospital og torsten Slotsbjerg, Hy-
giejneoverlæge Hvidovre Hospital og Leder af 
Clean-endoscope.

Gruppen havde i år søgt legatet til indkøb af 
1000 AtP-test kit. AtP (Adenosintrifosfat)findes i 
alt organisk materiale, og især i blod, hjernevæv, 
spyt og i andre humane sekreter. AtP er varme-
stabilt og derfor vanskelig at fjerne i den efterføl-
gende vaskeproces af kirurgiske instrumenter. 
ren Sterilvask har i flere år systematisk anvendt 
den AtP-baserede test som supplement til de 
anbefalede restproteintest i EN ISO 15883. ren 
Sterilvask håber at kunne publicere resultaterne 
af undersøgelserne samt en dansk vejledning 
på AtP-baseret rengøringskontrol af kirurgiske 
instrumenter ved DKCS årsmøde i 2011.

KEN Hygiejnelegat søges via  
www.ken.dk 

Yderligere information kan fås ved henvendelse 
til:
Marketingchef Marie Kristensen 
tlf. 63631204 eller e-mail: mak@ken.dk

Duelco Sengestuepaneler

Intet kommer af sig selv!

Hos Duelco tilskønner vi med-
arbejderne til at tænke skævt. 

Som sengestuepanelet med 
den “vinklede” kobling, der 
gør det lettere at tilslutte 
slanger.

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8

9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5

6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

EXCELLENT solutions

MEDICO solutions HOUSING solutions

SAFETY solutions CABEL solutions

Engagement x viden x kreativitet... 
= ExcEllEnt SolutionS

http://www.ken.dk
mailto:mak@ken.dk
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Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

TORMAX DANMARK A/S

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

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

OMSTILLING 
TIL fREMtidENs 
sUNdhEdsvæsEN
Nyt banebrydende kompetence-netværk

Vi skal have de mest optimale løsninger i 
fremtidens hospitalsvæsen.

Vil du bidrage med kompetencer, der kan 
bringe den bedste viden, innovation og erfa-
ring frem i et tværfagligt forum, så vær med til 
at stifte …

foRUM foR sygEhUstEkNik 
og –aRkitEktUR (fsta)

Kom til stiftende generalforsamling hos Bygge-
centrum i Middelfart…

Hindsgavl Alle 22
5500 Middelfart

onsdag den 16. marts 2011
kl. 14.00

Den stiftende generalforsamling indledes med 
et indlæg af administrerende direktør Per Ok-
kels, Danske regioner

YDErLIGErE OPLYSNINGEr SAMt 
tILMELDING:

http://kortlink.dk/8nwa – gerne senest den 
14. marts 2011 

ArrANGørEr: 
Adm. teknisk chef Kaj Jensen - Sygehus Vendsyssel, afdelingsleder thorkil 
Vandborg – Hospitalsenhenden Vest, chefrådgiver Jan Christensen – Balslev 
rådg. Ingeniør A/S,  byggeteknisk chef Claus Bernthsen – Byggeprojekten-
henden Sygehus Syd, teknisk chef Svend Christiansen – regionshospitalet 
Viborg, teknisk chef Mogens thrane – rigshospitalet, konsulent robert P. 
Sørensen – Carl Bro Grontmij, arkitekt Finn Sørensen -, Creo arkitekter A/S  
arkitekt tom Danielsen – Arkitektfirmaet C.F. Møller, projektleder Hans-Ulrik 
rasmussen – DNU region Midtjylland, projektchef Klaus Bræmer-Jensen – 
Alectia A/S

MAQUET Danmark A/S

Firskovvej 23

2800 Lyngby, Danmark

Phone: +45 4694 4216

Fax: +45 4468 1566

david.onuoha@maquet.com

www.maquet.com

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

THREE MAQUET DIVISIONS
ONE GOAL -
OPTIMAL WORKPLACES

The MAQUET brand has three Divisions: Critical Care, Cardio-

vascular and Surgical Workplaces. These represent a full

product portfolio for medical workplace equipment, clinical

solutions and comprehensive therapeutic concepts for ICU and

OR as well as for the areas of emergency rescue and

emergency admissions immediately preceding the process

chain.

MAQUET — The Gold Standard.

http://www.Mail:
mailto:tormax.info@txd.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk
http://kortlink.dk/8nwa
mailto:david.onuoha@maquet.com
http://www.maquet.com


NyE KRAV OM 
godkENdtE vaNdfiltRE 
PÅ HOSPITALER 
De færreste hospitaler ved at der er kommet nye, skrappe regler for vandfiltre, så de leverer kun teknisk 
vand i stedet for drikkevand i vandkølere, isterningemaskiner, kaffeautomater og lignende

f i ltERoRiENtER iNg

Et stort antal vandkølere, kaffeautoma-
ter og isterningemaskiner på landets 
hospitaler kan være de rene ”bakterie-
bomber”. Mange steder mangler de VA-
godkendte vandfiltre som teknologisk 
Institut har testet og godkendt til drikke-
vand. Filtrene er ellers blevet lovpligtige 
på sådanne installationer.

Det er kun de tyske BrItA-filtre som 
overholder de nye krav, og er dermed 
det eneste ion-bytter-filter som er god-
kendt til drikkevand på det danske mar-
ked. BrItA-filtre forhandles i Danmark 
af BV Aqua A/S. Her vurderer direktør 
Henrik Valet, at over 100.000 vandfiltre 
i Danmark stadig ikke opfylder de nye 
krav i Erhvervs- og Byggestyrelsens 
vejledning om VA-godkendelse af vand-
filtre.

De nye regler skal sikre, at der kun 
opsættes filtre, hvor bakterierne ikke 
kan formere sig inde i selve filtret og 
ikke ophobes til måske livsfarlige kon-
centrationer. Desuden frigiver det god-
kendte filter ikke tungmetaller til vandet. 

– På hospitaler er det vigtigt at have 
styr på drikkevandskvaliteten. De har 
ansvaret for, at filtrene på disse installa-
tioner lever op til de nye regler og sikre 
dem, der er i berøring med maskinerne. 
Mit bud er, at mange ikke er klare over, 
at der er kommet nye, skrappe regler, 
siger direktør Henrik Valet.

– Jeg synes, det er alarmerende, at 
det indtil nu har været tilladt at sætte 
filtre op, som kun er godkendt til teknisk 
vand, i maskiner, der passerer drikke-

vand igennem.. Det er rart, at der nu er 
kommet helt klare regler på området, 
siger direktør Henrik Valet fra BV-Aqua 
A/S.

Brancherne skal være klar over, at 
det er deres eget ansvar at leve op til 
den nye vejledning. Hos BV-Aqua A/S 
står man klar med både gode råd og et 
tilbud om at tjekke det nuværende filter, 
så man kan være helt sikker på at have 
hygiejnen i orden. 

OttE UD AF tI FILtrE 
ULOVLIGE

Det er EU-lovgivningen, der deler van-
det op i to kategorier, drikkevand og 
teknisk vand. Alt vand, der skal bruges 
til mennesker, skal være i drikkevands-
kvalitet. Der er foreløbig kun en leve-
randør af ion-bytter-filtre, der lever op 
til reglerne fra november 2010. Det er 
den tyske producent bag BrItA-filtrene, 
som har været på det danske marked i 
over 10 år. 

– Det er et stort problem, at vi i Dan-
mark har så mange filtre der udgør en 
potentiel sundhedsrisiko især på hospi-
talerne. Der har eksisteret lidt af en grå-
zone på området, men nu ved alle, hvad 
de skal holde sig til. Danmark mangler 
at få styr på det her, så vi har et kæmpe 
udskiftningsarbejde foran os.

 Jeg vil anslå, at omkring 80 pct. af de 
filtre, der sidder rundt omkring, ikke er 
godkendte. Mange er baseret på for-
ældet teknologi og de vil sandsynligvis 

af joURNalist, iB ERik ChRistENsEN
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aldrig kunne leve op til de nye krav til 
vandbehandling. Derfor skal filtret ud-
skiftes inde i vandbeholderen eller kaf-
femaskinen, fastslår Henrik Valet. 

Det er Fødevarekontrollens opgave 
at foretage kontrolbesøg, og udstede 
påbud om at få ulovlige filtre skiftet hur-
tigst muligt. 

MILJøHENSYN OVErSEt

Alle filtrene fjerner tungmetaller fra 
vandet og opsamler dem i filtret, men 
der mangler klare regler for måden de 
destrueres på når filterets kapacitet er 
opbrugt. BV-Aqua frygter, at mange blot 

renser filtrene, så tungmetallerne havner 
i grundvandet. 

BrItA-filtrene indsamles derimod og 
sendes til sikker destruktion i tyskland, 
hvor 98% af filtrenes materiale bliver 
genanvendt. I rensningsprocessen fjer-
nes tungmetaller fra vandet så det ikke 
ryger i grundvandet. 

DOKUMENtAtION FOr 
EFFEKtEN

BrItA har i forbindelse med deres start 
på det danske marked udført et omfat-
tende kontrol og dokumentationsar-
bejde af filtrene, som derfor allerede nu 
er testet og godkendt på teknologisk 
Institut. BV-Aqua har derfor som de før-
ste sikret sig dokumentation på filtrenes 
teknologi og effektivitet. Henrik Valet 
forudser, at nogle producenter bliver 
tvunget til at ændre kraftigt på deres 
filterkonstruktioner for at leve op til de 
nye krav fra EU.

BV-Aqua, der ejes af Henrik Valet, 
er en gammel virksomhed, der før 
solgte kaffemaskiner, men havde fokus 
på få sat gode filtre op for undgå kalk. 
Virksomheden er eneste forhandler af 
BrItA-filtre i Danmark og Norden. 

Virksomheden har til huse i Sorø, men 
har servicefolk, der kører rundt lands-
dækkende. Ud over en større sikkerhed 
mod mulige infektioner fra ukontrolleret 
vækst af mikrober i filtrene, sikrer BrItA-
filtrene også en bedre vandkvalitet og 
smag i eksempelvis kaffen.

– Brancherne skal være klar over, at det 
er deres eget ansvar at leve op til den 
nye vejledning. Hos BV-Aqua A/S står 
vi klar med både gode råd og et tilbud 
om at tjekke det nuværende filter, så 
man kan være helt sikker på at have hy-
giejnen i orden, siger dir. Henrik Valet.
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Ny VASKEMASKINE
MED høj EffEktivitEt
TIL STERILCENTRALERNE

KEN CWD 5000 er en nyudviklet stor 
vaskemaskine til bl.a. transportmateriel. 
Maskinen indeholder en række unikke 
nyskabelser fra den fynske virksomhed, 
der sikrer en effektiv drift, et lavt res-
sourceforbrug og høj effektivitet samt 
en ideel ergonomi.

Maskinen har en fuld bevægelig 
vaskeramme der går hele vejen rundt 
om godset og sikrer en effektiv vask fra 
alle sider, et indbygget engangsfilter 
til opsamling af urenheder, tørring ved 
kondensering direkte på indersiden, 
centerdyser til vask af en eller to mindre 
vogne samt et selvrengørende, vipbart 
gulv plus lagertank til genbrug af desin-
fektions- og kølevand.

Udviklingen af den nye vasker star-
tede med en kontakt i juni 2009 fra 
sterilcentralen på OUH/Svendborg 
Sygehus, der ønskede en maskine til 
vask af transportudstyr som vogne, rack, 
kassetter, containere, fodtøj, træsko til 
sterilcentralen. 

KEN havde i flere år tumlet med ideen 
om at designe en maskine med mas-
ser af nytænkning der bl.a. kunne lette 
betjeningen. Fabrikken fik nu det afgø-
rende skub og skrev kontrakt i decem-
ber 2009 med Svendborg Sygehus.

KEN har udviklet hospitalsudstyr 
siden 1960 og kunne i april 2010 instal-
lere den nye maskine, som netop er 
typetestet og valideret endeligt. KEN 
har nu CWD 5000 med i sit nye maskin-
program fra februar 2011. 

-Vi ønskede et godt arbejdsmiljø, høj 
hygiejne, lave anlægsudgifter, let instal-
lation for hospitalet med lave driftsud-
gifter og stor anvendelighed, siger KENs 
udviklingschef Kim rasmussen, som 
fremhæver de mange nyskabelser. 

KONDENSErENDE OG 
SELVrENSENDE

En så stor vaskemaskine kræver nor-
malt en stor luftudskiftning til tørre-
processen, hvor 1000 kubikmeter luft 
fjernes. Der skal tilføre en tilsvarende 
mængde, men i stedet for at trække 
frisk luft ind og blæse det ud, recirkule-
rer KEN luften og affugter den direkte 
på maskinens væg efter samme princip 
som en kondensaffugter i en privat 
husholdning blot med den forskel at 
der køles med vand der efterfølgende 
genbruges. 

pRodUktoRiENtER iNg

af joURNalist, iB ERik ChRistENsEN

Kim S. Rasmussen

Fynske KEN A/S har udviklet en ny, stor vaskemaskine med unikke 
egenskaber til bl.a. transportmateriel i samarbejde med OUH/
Svendborg sygehus 
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Dermed reduceres luftmængden dra-
matisk til mindre end 10 kubikmeter 
luft under processen, svarende til en 
almindelig ventilator i et badeværelse. 
Maskinen har derfor et lavt forbrug af 
vand og el. Kammertrykudligningen 
køres igennem et tilsvarende lille HEPA 
filter, som blot har samme størrelse som 
på en standardvaskemaskine.

Maskinens nedbygningsdybde er kun 
150 mm, så skrå ramper undgås. KEN 
ønskede at fremme arbejdsmiljøet, så 
personalet ikke skal bukke sig ned eller 
løfte arme og skulder højt op. Maskinen 
er derfor udstyret med specielt bygget 
udstyr, som kan tilpasses individuelt.

I maskinens bund ligger en vandtank, 
hvor bundpladen normalt tages ma-
nuelt ud for at blive rengjort, men hele 
vaskekammergulvet kan vippes 45o ved 
et tryk på en knap. Herefter vasker ma-
skinen selv gulvet på bagsiden og lader 
vandet løbe af. 

rESSOUrCEBESPArENDE 
DrIFt

Det koster 8 gange mere energi at 
varme vand op end stål. Ved termisk 
desinfektion ved 90 grader betyder det 
derfor meget, hvor meget vand, der 
varmes op. Vandforbruget er reduceret 
helt ned til 75 l pr. procestrin eller en 
tredjedel af konkurrenternes.

En del af vandet genbruges fra desin-
fektionen. Det pumpes ud i en lagertank 
til næste vask eller mellemskyl. Ved en 
typisk vaskeproces med 5 trin, forvask, 
vask, skyl, desinfektion og tørring, spa-
rer maskinen de to vandfyldninger med 

genbrugsvand. En hel proces bruger 
derfor kun ca. 225 liter vand. Det bety-
der tilsvarende mindre forbrug af kemi.

Vaskesystemet er bygget på en vaske-
ramme der kører ned over godset med 
fire åbne spindler med en stor stigning 
i gevindet, så de holder sig selv rene. 
rammen spuler fra alle sider også fra ru-
derne i enderne og indad modsat andre 
maskiner. Maskinen kan vaske intensivt 
i forudvalgte områder, for mindre emner 
der ikke er i den fulde højde. 

FILtEr FJErNEr ALLE 
UrENHEDEr

KEN er overbevist om, at fabrikken er 
den første i verden, der kommer med et 
indbygget engangsfilter. Al procesvand 
køres gennem dette posefilter, som 
minimum skiftes efter nogle dages vask. 
Filterprisen er under to Euro. Med filte-
ret undgår man at snavs genafsættes i 
vaskedyser, spalter og sprækker. 

Smudset kommer fra vogne og hjul, 
fodtøj, etiketter på vogne og containere 
eller fra tøj. Et traditionelt filter med 
hulstørrelser på 1,5 mm samler ikke så 
mange urenheder op. Det er levneds-
middelgodkendt og ergonomisk korrekt 
placeret.

Dørene i begge ender af maskinen 
er forsynet med en 30 mm tyk termo-
rude af hærdet, røgfarvet glas med 8 
mm hærdet glasplade indvendigt og 6 
mm udvendigt for at reducere støj fra 
maskinen, der er produceret i ASI 316 L 
stål og udstyret med 2 styk 15 tommer 
farvet touch betjeningspaneler med alle 
procesdata, trendkurver etc. 

KEN CWD 5000 er bygget efter stan-
darden EN/ISO 15883-1-2-5-6-7, hvor 
KEN har siddet med i arbejdsgruppen 
for at udvikle standarden de seneste 15 
år. Det er en sværvægter, 2000 mm høj, 
1260 bred og 2450 dyb bygget som en 
gennemstiksmaskine med en uren og en 
ren side, som kan åbnes i begge ender. 

Personalet kan fra en ekstern pc kom-
munikere med maskinen via KEN Net-
Com kommunikationssystem. Den har 
XML Connect som er en datatransmis-
sion ud til sygehusets kvalitetssikrings-
systemer. 

Maskinen står klar til salg, men ar-
bejdet med at videreudvikle modellen 
vil fortsætte. KEN ønsker således, at 
maskinen også skal kunne nødvaske 
kirurgiske instrumenter ved epidemier, 
sammenbrud i sterilcentraler og under 
de årlige valideringer.



Sundhed og trivsel for medarbejdere 
kommer for alvor i højsædet de næste 
5-10 år. Ifølge fremtidsforsker, cand. 
scient. pol. og Ph.d. Jesper Bo Jensen, 
partner i virksomheden Fremforsk, er vi 
på vej mod en global sundhedsbevidst-
hed, som for alvor vil skærpe kravene til 
de fysiske rammer i både private virk-
somheder og i offentlige institutioner 
som f.eks. sygehuse og skoler.

”Sundhed er allerede en værdifaktor 
og strømpil for vores adfærd i hjemmet 
og virksomhederne er på banen med 
frugt og motionstilbud for deres medar-
bejdere. Vi har dog endnu til gode at se 
medarbejdere og andre brugere af byg-
ninger stille krav til sunde omgivelser og 
et godt indeklima, men det er et meget 
realistisk scenarie, som vil skærpe inte-
ressen for at investere i et godt fysisk 
arbejdsmiljø for medarbejderne”, siger 
Jesper Bo Jensen.

Stigende krav til sunde fysiske 
rammer på arbejdspladsen vil ifølge 
fremtidsforskeren yderligere øge in-
citamentet til bl.a. at investere i ener-
gioptimering, fordi det udover en bedre 
driftsøkonomi også imødekommer mor-
gendagens krav om et bedre indeklima 
og sundere rammer i virksomheder og 
på institutioner. ”Det der i dag måske 
opleves som en rar sidegevinst ved 
energioptimering, kan meget vel blive 
et af de vigtigste mål i sig selv”, vurderer 
Jesper Bo Jensen.

PErSONALEt Er DEN 
VIGtIGStE rESSOUrCE

Personalet er den dyreste ressource og 
derfor bliver investering i deres velbefin-
dende også en trend, der kan forsvares 
økonomisk. ”Evner man at aflæse og op-
fylde et reelt behov hos medarbejderne 
kan energioptimering for alvor skabe 
merværdi, fordi personaleomkostninger 
i en almindelig service- eller fremstil-
lingsvirksomhed udgør 9/10, og den 
sidste 10-del er udgiften til de fysiske 
rammer – den rå kvadratmeterpris”, for-
klarer Jesper Bo Jensen.

Energioptimering kan derfor skabe 
vækst og blive en god forretning for alle 
parter ved at opfylde hidtil uerkendte 
behov som, godt hjulpet af sundheds-
trenden, bliver til alment accepterede 
krav. Det samme gælder også de krav, 
der stilles til offentlige institutioner. 

SKOLEr OG SYGEHUSE BLIVEr 
FæLLES MÅLEStOK 

”Vi stiller større og større krav til vore 
børns indlæring og trivsel i skolen, og et 
dårligt indeklima er efterhånden erkendt 
som en barriere for indlæring. Med en 
sundhedstrend som offentligt værdi-
grundlag bliver det mindre og mindre 
acceptabelt. Hvis man f.eks. gennem 
ventilations- og temperaturstyring kan 
dokumentere bedre indlæring, skaber 

en velkendt teknologi nye markeder, 
fordi den tilbyder en bedre løsning end 
blot at åbne et vindue og få gener med 
træk”, vurderer Jesper Bo Jensen. 

Det samme gælder sygehusområdet. 
”Her vil vi nok se et lignende mønster, 
hvor de velkendte smileys også vil om-
fatte krav om sunde bygninger og må-
ske endda formel certificering, hvis det 
kan dokumenteres at der er kortere ind-
læggelser og lavere sygefravær blandt 
personalet, der arbejder i sundere byg-
ninger”, siger Jesper Bo Jensen.

DrIFtSBESPArELSEr 
FINANSIErEr Et BEDrE 
INDEKLIMA
Hos Schneider Electric Buildings Den-
mark A/S, der beskæftiger sig med byg-
ningsautomatik og energioptimering af 
nye og eksisterende bygninger, ser man 
gerne et større fokus på den merværdi 
der skabes gennem energioptimering – 
udover en bedre driftsøkonomi. 

”Der er klare økonomiske incitamen-
ter til at tænke i energioptimering i ny-
byggeri eller renovering af den eksiste-
rede bygningsmasse. Driften udgør 80 
% af det, som en bygning koster i hele 
sin levetid, og kun 20 % går til at opføre 
bygningen. For stort set alle virksom-
heder og organisationer ligger energi-
udgiften i top-3 i de faste driftsomkost-
ninger efter bl.a. løn til medarbejderne. 

kollEkt ivt  sUNdhEdskRav :

Energiforbrug – målestok på y-akse  
Fig. 1.: 1015 Btu
British thermal unit (Btu:) Mængde af 
varme som kræves for at hæve tem-
peraturen af et pund (0,5kg) fersk-
vand en grad fahrenheit.
Kilde for begge grafer: U.S. Energy 
Information Administration. Interna-
tional Energy Outlook 2010.  
www.eia.gov

ET godt iNdEkliMa  BLIVER 
SNART EN SELVFøLGE
Mange virksomheder og institutioner energioptimerer først og fremmest for at få en bedre driftsøkonomi. 
Samtidig opnår mange et bedre indeklima ved at samle styring af lys, temperatur og ventilation, og denne 
sidegevinst kan meget vel blive et vigtigt mål, der overskygger den direkte energibesparelse, vurderer 
fremtidsforsker. 
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Samtidig er besparelser på energien nok 
den mindst risikable vej til at opnå en 
varig forbedring af driftsøkonomien”, 
siger administrerende direktør Jeppe 
rasmussen, Schneider Electric Buildings 
Denmark A/S. 

Jeppe rasmussen slår især til lyd 
for energirenovering af den nærvæ-
rende bygningsmasse. ”På nuværende 
tidspunkt tegner det årlige nybyggeri 
sig kun for 1,5 %, hvorfor bæredygtig 
energirenovering af den eksisterende 
bygningsmasse er mindst lige så vigtig, 
hvis vi både skal nå klimamålene og 
samtidig tage højde for den stigende 
sundhedsbevidsthed, hvor sunde byg-
ninger med et godt indeklima for medar-
bejdere bliver en selvfølge,” siger Jeppe 
rasmussen. 

BESPArELSEr KræVEr 
OMtANKE

Det forudsætter dog, at energibespa-
relserne opnås på en måde, så de ikke 
sætter begrænsninger på bygningens 
funktion og anvendelse, men derimod 
øger medarbejdernes trivsel og forbed-
rer deres arbejdsvilkår og produktivitet. 
”Effektiv styring af lys, temperatur, 
ventilation og vandforbrug påvirker 
såvel den miljømæssige, sociale og 
økonomiske dimension. Det er der klar 
dokumentation for i vores løsninger til 
virksomheder og offentlige bygninger 
som skoler og sygehuse,” slutter Jeppe 
rasmussen.

ET KIG I FREMTIDS-
FORSKERENS KRySTALKUGLE

Et DÅrLIGt INDEKLIMA BLIVEr 
StrAFFEt

Når et godt indeklima går fra at blive 
opfattet som et gode til en selvfølge, 
får man ikke længere den store påskøn-
nelse ved at ligge i front, når det gælder 
arbejdsmiljø, energiprofil, indeklima og 
komfort. Men man løber omvendt en ri-
siko, hvis man bliver sejlet agterud. Det 
er vigtigt ikke at være en ”brun ”virk-
somhed – en forurenende, uansvarlig 
samfundsnedbryder – med mindre man 

er bevidst om sit valg og de muligheder 
og de risici det indebærer”, siger Jesper 
Bo Jensen.

Når det er sagt får de såkaldte ”first 
movers” på f.eks. energiområdet al-
ligevel en bonus, vurderer fremtidsfor-
skeren. Dels kan de profilere sig med 
at være i front og spille på de gode 
sideeffekter som indeklima og komfort 
– værdier som har reel betydning for at 
tiltrække og fastholde medarbejdere, 
da de endnu ikke er en selvfølge. Dels 
får de mere ud af at energioptimere, før 
nye standarder for energiforbrug bruges 
som løftestang for afgifter pr. energien-
hed. Det hænger sammen med statens 
behov for at bevare sit indtægtsgrund-
lag på trods af et samlet fald i f.eks. 
energiforbruget. 

DEN POLItISKE DAGSOrDEN 
HOLDEr ENErGIPrISEN OPPE

”På politikernes interne dagsorden er 
energi, bilafgifter, sukker og alkohol 
først og fremmest attraktive skatte- og 
afgiftsobjekter, der skal bringe finans-
loven i hus, og derfor må virksomheder 
kalkulere med, at den samlede energi-
udgift nok ikke falder på lang sigt. I takt 
med et faldende forbrug indarbejdes 
nye krav til energioptimering som mini-
mumskrav for at sikre et samlet afgifts-
grundlag ”, siger Jesper Bo Jensen. 

ENErGI BLIVEr IKKE EN 
MANGELVArE

”Stenalderne forsvandt ikke på grund af 
mangel på sten, og det samme vil vi for-
mentlig sige om olie æraen. Vi får ikke 
energimangel, men energi med lav ud-
ledning af drivhusgasser vil forsat være 
en vare med knaphed, og derfor vil 
politikerne også se det som et interes-
sant beskatningsobjekt. Samtidig bliver 
en stabil energiforsyning en større og 
større geopolitisk faktor. Bl.a. fordi det 
globale energiforbrug samlet set vil stige 
med ca. 50 % frem til 2035 (Figur 1). Det 
betyder også at energipriserne vil have 
et vist bundniveau uanset energikilden”, 
siger Jesper Bo Jensen. 

Derfor mener fremtidsforskeren godt, 

at vi kan indstille os på politiske initia-
tiver, der ændrer markedsstrukturen 
til fordel for miljørigtig produktion og 
forbrug. Vi vil se flere nye energiafgifter, 
en tilpasset afgiftsstruktur samt incita-
menter til at agere mere miljørigtigt. Det 
stigende energiforbrug, og de dermed 
stigende omkostninger, vil føre udviklin-
gen bort fra de fossile energikilder og på 
den måde øge incitamentet til at tænke 
i vedvarende energikilder og bedre ud-
nyttelse af den energi vi forbruger, som 
noget der skal kunne betale sig. Det er 
en farbar vej, som ikke er afhængig af 
tilskud, folkestemninger og isolerede 
politiske tiltag. Det vil fremme miljøind-
satsen, fordi det skaber forretningsmæs-
sige markeder for både velkendt og helt 
ny teknologi”, siger Jesper Bo Jensen. 

”Hvis energibe-
sparelsen sker 
uden hensynta-
gen til bygnin-
gens funktiona-
litet, sker der en 
værdiforringelse. 
Evner man deri-
mod at aflæse og 
formulere et 
reelt behov, kan 
energioptimering 
for alvor skabe 
merværdi”, siger 
cand. scient. pol. 
og Ph.d. Jesper 
Bo  , der driver 
virksomheden 
Fremforsk - Cen-
ter for fremtids-
forskning. Jesper 
Bo Jensen er 
bl.a. tidligere 
forskningschef 
i Instituttet for 
Fremtidsforsk-
ning samt for-
fatter til flere 
bøger.

FOr YDErLIGErE INFOrMAtION

Fremtidsforsker, cand.scient.pol. og Ph.d. Jesper Bo Jensen,  
Fremforsk: tlf. 2076 4500, jbj@fremforsk.dk

Administrerende direktør Jeppe rasmussen, Schneider Electric Buildings Den-
mark A/S, tlf. 8820 4060, jeppe.rasmussen@buildings.schneider-electric.com

mailto:jbj@fremforsk.dk
mailto:jeppe.rasmussen@buildings.schneider-electric.com


hpfi-afBRydERE i EksistERENdE  
iNstallatioNER – EN UDFORDRING 
FOR HOSPITALERNE
Pr. 1. juli 2010 skulle alle el-installationer til stikkontakter og øvrige tilslutningssteder til og med 20A 
beskyttes med en HFI/HPFI-afbryder.
Dette gælder også for hospitalernes installationer.

iNstallat ioNsoRiENtER iNg

af ERik jENsEN. pRojEktlEdER

Mange af hospitalernes tekniske afde-
linger står over for en stor udfordring 
med sikkerhedsstyrelsens krav pr. 1. 
juli 2010, om etablering af HFI/HPFI-
afbrydere foran stikkontakter i de eksi-
sterende installationer.

Mange hospitaler har i dag kun få, 
eller slet ingen HFI/HPFI-afbrydere in-
stalleret.

HFI/HPFI-afbryderen beskytter mod 
indirekte berøring, eller elektrisk stød 
dvs. hvis der opstår en fejl i den elektri-
ske installation f.eks. en isolationsfejl i 
en brugsgenstand, vil HFI/HPFI-afbry-
deren udkoble ved en fejlstrøm på max. 
30 mA.

Hvis en person berører en spæn-
dingsførende del i en fejlramt instal-
lation, vil den foransiddende HFI/HPFI-
afbryder udkoble, inden personen tager 
alvorlig skade af den strøm på max. 30 
mA, som løber igennem personen.

Den faktiske udløsestrøm i HFI/HPFI-
afbryderen er i mange tilfælde lavere 

end de 30 mA, da fejlstrømsafbryderen 
er produceret med en tolerance, som 
ikke må overskride de 30 mA, men 
gerne må være lavere.

Strømstyrken gennem en person ved 
el-ulykker er påvirket af hudens tørhed, 
underlaget, som den pågældende per-
son står på, spændingens størrelse og 
art (vekselstrøm/jævnstrøm).

Varigheden af strømgennemgangen 
i personen er også en vigtig faktor mht. 
ulykkens alvorlighed.

Som det fremgår af ovenstående, gi-
ver HFI/HPFI-afbryderen en meget god 
personbeskyttelse mod elektrisk chok 
ved fejl i installationen.

På mange hospitaler er beskyttelsen 
mod indirekte berøring tilvejebragt ved 
automatisk afbrydelse af forsyningen, 
ved udkobling af sikringer, automatsik-
ringer eller maksimalafbrydere, og ikke 
ved hjælp af HFI/HPFI-afbrydere.

Denne beskyttelsesmetode har indtil 
1. januar 2007, været en af de anvendte 

metoder for opfyldelse af stærkstrøms-
bekendtgørelsens bestemmelser om 
”beskyttelse mod indirekte berøring” i 
installationer med tN-systemjording.

For opnåelse af en hurtig og sikker 
afbrydelse ved en fejl til jord/stel, kræ-
ver dette, at det tilsluttede elektriske 
udstyr/brugsgenstande er forbundet til 
en virksom beskyttelsesleder med lav 
overgangsmodstand til jord.

På hospitalerne er der typisk etableret 
et udbredt lokalt jordingssystem tilslut-
tet eget jordspyd eller ringjord med lav 
overgangsmodstand til jord. Jordingsan-
lægget er samtidig  forbundet til forsy-
ningstransformerens stjernepunkt, der 
også er nulleder, dvs. der er etableret 
nulling i installationen.

Alle brugsgenstande på hospitalet er 
tilsluttet dette jordingssystem, ligesom 
der er etableret udligningsforbindelser 
fra jordingssystemet til Alu-installati-
onspaneler, Operationssøjler, røntgen-
udstyr, Scannere og andet medicinsk 
udstyr. Således undgås, at der er pote-
tentialforskelle mellem det tilsluttede 
udstyr.

Derfor vil alle fejl til kapslinger/stel, 
lede fejlstrømmen til jord og medføre 
udkobling af forsyningsspændingen, 
såfremt anlægget er dimensioneret kor-
rekt.

Beskyttelse med HFI/HPFI afbrydere, 
har været udeladt på mange hospita-
ler, da disse kan resultere i uønskede 
udkoblinger af elforsyningen, specielt 
i forbindelse med den medicinske be-
handling. 

SIKKErHEDSNIVEAU

Kravet fra Sikkerhedsstyrelsen om 
etablering af HFI/HPFI-afbrydere i ek-

StrøM IGENNEM EN PErSON:

Strømstyrke: Virkning:

0,5-1 mA Første svage sansning af en fremmed elektrisk strøm.

1-5 mA Prikkende fornemmelse.

5-10 mA Mildt elektrisk chok. Stadig muligt af ”slippe grebet” vilkår-
ligt.

10-30 mA Elektrisk chok, der kan resultere i kramper.

30-50 mA Alvorligt elektrisk chok. Evt. uregelmæssigheder i hjertet, 
hvis strømmen går gennem denne del af kroppen.

>50 mA Mulighed for hjertestop, tab af bevidsthed, forbrændinger 
mv.
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sisterende installationer er et brud med 
hidtidig praksis, hvor en elinstallation er 
lovlig, hvis den var lovlig på udførelses-
tidspunktet.

Formålet med det ny krav er iflg. Sik-
kerhedsstyrelsen at højne sikkerheds-
niveauet i de eksisterende elektriske 
installationer. Kravet er bla. baseret på, 
at der fremover må forventes, at være 
mindre sikkerhed indbygget i elektriske 
apparater, som følge af nye europæiske 
standarder, der tillader op til en halve-
ring af interne krybe luftafstande, dvs. 
afstandene mellem f.eks. spændingsfø-
rende dele og stel. 

Sikkerhedsstyrelsen har tilkendegivet, 
at der er mulighed for at søge dispensa-
tion for kravet om HFI/HPFI-afbrydere 
i eksisterende installationer, såfremt en 
række specifikke krav er opfyldt.

Inden der kan udarbejdes dispensa-
tionsansøgning til Sikkerhedsstyrelsen, 
er det nødvendigt at gennemgå de ek-
sisterende el-installationer og tavler på 
hospitalerne. Herved registreres, hvor 
der kan søges dispensation, og hvor der 
skal etableres HPFI-afbrydere. 

Hvis et hospital skal afvikles inden for 
de næste 5 år er Sikkerhedsstyrelsen 
positive over for at give dispensation for 
kravet i Sr afsnit 8.

Ud fra de møder der er afholdt mel-
lem Sikkerhedsstyrelsen og Danske re-
gioner, samt de forespørgsler vi i Alectia 
efterfølgende har stillet til Sikkerheds-
styrelsen, har vi ikke kunnet tolke sik-
kerhedsstyrelsens udmeldinger, om det 
er muligt at opnå en ikke tidsbegrænset 
dispensation, eller der kun kan opnås en 
tidsbegrænset dispensation.

Sikkerhedsstyrelsens vejledning af 
19. marts 2010, nævner kun en tids-
begrænset dispensation, hvorimod 
Sikkerhedsstyrelsen over for Danske 
regioner har meldt ud, at såfremt spe-
cifikke forhold vedr. tN-systemjording 
er overholdt, svarer dette til beskyttelse 
med HPFI-afbryder, hvilket vi tolker som 
en mulighed for opnåelse af en ikke tids-
begrænset dispensation.

Alectia har for adskillige hospitaler 
udarbejdet dispensationsansøgninger 
vedr. disse bestemmelser, og vi afventer 
således Sikkerhedsstyrelsens tilbage-
melding, om der kan opnås en ikke tids-
begrænset dispensation.

DrIFt- OG tEKNOLOGI

Uanset hvilken dispensation der opnås, 
skal hospitalerne inden for de næste 5 år 
have installeret mange HPFI-afbrydere i 
de eksisterende installationer.

Alectias undersøgelser, på de hospi-
taler hvor vi har gennemgået installatio-
nerne i forbindelse med de nye krav, har 
vist, at det i mange tilfælde både teknisk 
og økonomisk, ikke kan anbefales at 
indbygge HPFI-afbrydere i de eksiste-
rende el-tavler. Derfor er en  udskiftning 
af el-tavlerne nødvendig.

Udskiftning af tavlerne, og det er 
rigtig mange tavler det drejer sig om, 
kræver megen planlægning, idet afbry-
delser af elforsyningen til de enkelte ho-
spitalsafdelinger ikke er muligt i længere 
perioder, hvorfor der skal etableres mid-
lertidige el-forsyninger imens tavlerne 
udskiftes.

Derfor er der også meget store udgif-
ter forbundet med de nye krav i Stærk-
strømsbekendtgørelsen. De enkelte 
regioner skal bruge mange millioner kr. 
inden el-installationerne lever op til de 
nye krav.

Tavle som skal udskiftes 
i forbindelse med de 

nye lovkrav.

Erik Jensen ved en af 
de tavler der skal byg-
ges om i forbindelse 
med de nye lovkrav.



ALTRO PÅ tEMa 2011
pREssE iNfoRMatioN

Den 27. februar 2011 bliver dørene 
atter slået op til tEMA 2011, Skandi-
naviens største fagmesse for fødeva-
reindustrien samt storkøkken-, hotel-, 
restaurant- og cateringbranchen. Igen i 
år bliver det med deltagelse af Altro, der 
er verdensførende producent og leve-
randør indenfor skridsikre gulve.

Altro fremstiller hygiejniske, sikre, 
praktiske og dekorative gulve til alle 
indendørsmiljøer uden at gå på kompro-
mis med funktion og design. Den omfat-
tende produktportefølje består af både 
traditionelle og moderne gulve med så-
vel strukturerede som glatte overflader, 
der fås i et bredt udvalg af farver. Altro’s 
kunder befinder sig indenfor mange for-
skellige sektorer, og både hotel, restau-
ration og catering er godt repræsenteret 
blandt Altro’s kunder.

På tEMA 2011 vil Altro have særlig 
fokus på produkterne K30, VM20 og 
Suprema:

K30 – Et 3 mm tykt sikkerhedsgulv, 
der er designet til områder med hyp-
pigt spild af vand og fedtstof. Det er 
slidstærkt og behageligt at gå på og har 
gode lyddæmpende egenskaber.

VM20 – Populært 2 mm sikkerhedsgulv 
med fremragende holdbarhed. Velegnet 
til brug på en lang række steder, hvor 
arbejdsmiljøstandarder kræver skridsik-
kerhed.

Suprema – Altro Suprema har alle sik-
kerhedsgulvets fordele men med et helt 
nyt look. Altro Maxis Suprema har ikke 
den glitrende effekt, som ellers er fælles 

Stærke el-løsninger

Hospital Drift & Teknologi - 3-2006

Hospital 2006

1

U-B-Let A/S har et bredt udvalg
af el-drevne transportløsninger
til hospitalssektoren - både til
person og varetransport.
Alle køretøjer og vogne er forsynet med et trinløst
speeder/bremsesystem, der gør kørslen enkel.
Alle kan betjene dem.
El-drevne køretøjer er miljøvenlige og støjfri.

Vi stiller os meget gerne til rådighed for at finde
et produkt, der passer netop til jeres behov.

Friis Hansens Vej 9
7100 Vejle
Tlf. 7585 8022
www.ub-let.dk

for andre sikkerhedsgulve. Det betyder, 
at man får et smukt og enkelt look. Su-
prema er velegnet til indgangspartier, 
gangarealer og opholdsrum .

Altro er at finde i Hal H på stand 
H-060 under hele tEMA 2011, der 
finder sted i Bella Centeret fra den 27. 
februar til den 2. marts 2011.

For mere information besøg 
www.altro.dk eller ring til Altro 
på +45 36 78 90 33

For presseinformation og billeder skriv 
til christina@pencilpr.dk eller ring på 
+45 31 31 91 06

http://www.altro.dk
mailto:christina@pencilpr.dk
http://www.ub-let.dk
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aRBEjdsMiljø

iNdREtNiNg

hygiEjNEfiltRE

kaldEaNlæg

køliNg

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

The art of handling air

TROX Danmark A/S
Tlf. 4914 6633 · www.trox.dk

Stort filterprogram
til den bedste tekniske og

økonomiske løsning
TROX fremstiller på 
egen fabrik EUROVENT 
certificerede finfiltre 
i henhold til EN779, 
filterklasse F5-F9.

Stort program af mikrofiltre
(HEPA og ULPA) H11-H14 / U15-U16.

Anz_Filterprogramm_DA_04-10.qx

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

Tlf: 70 10 66 11
Fax: 70 10 66 10

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk

fERskvaNdskølEREvaNdBEhaNdliNg

VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner
HOH	Water	Technology	A/S
Tlf.:	43	600	500	•	Fax:	43	600	900
hoh@hoh.dk	•	www.hoh.dk
www.vandbutikken.dk	

http://www.trox.dk
http://www.diversey.dk
http://www.vpconsult.dk
mailto:vpconsult@manet.dk
mailto:hoh@hoh.dk
http://www.hoh.dk
http://www.vandbutikken.dk


svagstRøMs-aNlæg

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Fra idé 
til drift
Bygherrerådgivning og 
projektering inden for alle 
funktioner. Læs mere på 
www.grontmij-carlbro.dk

RådgivNiNg

MEdiCiNskE gassER
og UdstyR

paNElER skyllERUMsUdstyR

MiljøUdstyR

Hospitalsservice

DesinficerendeDesinficerende
opvask
Autoklaver

Kvalitetssikrings-
koncept

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

koMMUNikatioN

AIR LIQUIDE DANMARK A/S
Godsbanegade 2 · 8700 Horsens
Tlf. 76 25 25 25 · Fax 76 25 25 35

Høje Taastrupvej 42 · 2630 Taastrup
Tlf. 43 55 50 50 · Fax 43 55 50 60

E-mail:  info.denmark@airliquide.com
Homepage: http:\\www.airliquide.dk

Danmarks
førende leverandør

af medicinske
gasser og udstyr

Vejlevej 13-15

• 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

mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
http://www.ken.dk
mailto:info.denmark@airliquide.com
http://www.airliquide.dk
mailto:getinge.danmark@getinge.com
http://www.getinge.com
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Bare Kald - så er vi der!

Lindpro sikrer trivsel og tryghed med 
pålidelige kaldeanlæg

•	 Fremtidssikrede sikkerhedsløsninger
•	 Pålidelig servicepartner
•	 Individuel sparring
•	 Optimalt arbejdsmiljø for personale

Lindpro a/s
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