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Få Ny INSPIRATIoN , VIDEN OG 
MASSER AF KONTAKTER I  FSTA
Jeg kan kun anbefale alle store som små, der arbejder med hospitalssektoren til at melde sig ind. Vi får 
utroligt positive reaktioner både fra de gamle og nye medlemmer, siger kasserer Henrik Munch Sørensen

AF JoURNALIST, IB ERIk CHRISTENSEN FSTA er en enestående kilde til inspira-
tion, viden og nyttige personkontakter. 
Så enkelt kan værdien af et medlem-
skab gøres op, fastslår kasserer Henrik 
Munch Sørensen, der opridser de tal-
rige og uomtvistelige fordele der er ved 
at være med i FSTA.

Netværk og sparring med kompe-
tente folk er en bærende del af hele 
idegrundlaget.

FSTA er dannet efter at Foreningen af 
Sygehusmaskinmestre i Danmark, FSD, 
besluttede at stifte en ny forening og 
invitere landets arkitekter og ingeniører 
ind som aktive medspillere i den nye 
organisation.

FSTAs medlemstal er siden steget støt 
til foreløbig 110 medlemsvirksomheder.

Antallet af deltagere til Årskonferen-
cen er vokset med cirka 30 procent fra 
2011 til 2012, og organisationen oplever 
en støt og stabil tilgang af nye medlem-
mer

Det er langt flere end Henrik Munch 
Sørensen turde håbe på, da han kom 
ind i FSTAs nye bestyrelse. Henrik, der 
selv arbejder som ingeniøruddannet 
projektleder, uddyber:

– Dette er mere end vellykket. Jeg 
havde håbet på, at vi kunne komme op 
på godt 80, men anså det var nærmest 
umuligt at komme væsentligt derover, 
men heldigvis tog jeg fejl og det viste sig 
at gå hurtigt fremad.

Det har givet os et langt bredere de-
batforum, større kreativitet, iderigdom 
og værdifuldt udbytte for alle parter, der 
mere end nogensinde kan berige hinan-
den både under formelle som uformelle 
omgangsformer

Samfundet, sundhedsvæsnet og de 
nye hospitalsbyggerier har brug for at vi 
lægger vores viden, kompetencer og er-
faringer sammen og bidrager til at skabe 
de allerbedste løsninger i den kom-
mende udvikling af de nye hospitaler.

Vi har brug for en kultur, hvor vi får 
det optimale ud af ressourcerne hos hin-

anden, hvor vi åbent deler de erfaringer, 
der fører til stærke løsninger, siger han.

EN VELLYKKET FORVANDLINg

FSD var blevet en meget en teknisk for-
ening, en organisation, der blev mindre 
og mindre. Der var behov for debat i 
samfundet omkring sygehusvæsnets 
udvikling især på den tekniske side. 
Derfor besluttede vi at få arkitekter og 
ingeniører med i en ny forening.

Henrik sidder i planlægningsudvalget, 
der forbereder og gennemfører års-
konferencen. Faktisk var det så vigtigt 
for bestyrelsen og udvalget, at man 
både kunne genkende FSD i konceptet 
møntet på teknik, men også vigtigt at få 
FSTA markeret som noget nyt.

Derfor valgte man også Comwell i 
Kolding som nyt sted at holde årskonfe-
rencen efter det nye koncept. Så FSTA 
skulle bevare nogle af sin gamle ånd, 
men samtidig markere sig som en ny-
tænkende organisation.

FSTA er en ren nonprofit organisa-
tion. på et tidspunkt, når gælden i for-
bindelsen med etableringen er betalt, 
vil kontingentet blive brugt på medlem-
merne igen i form af konferencer og 
temadage etc.

Der er ingen hos FSTA der skal tjene 
penge eller fylde en pengetank. Et fir-
mamedlemsskab koster 4.000 kr. om 
året og hele firmaet kan deltage. Dem, 
der tegner medlemskabet, har stemme-
ret ved generalforsamlingen.

ARKITEKTER Og INgENIøRER 
gAV LøFT
Det gør hele forskellen at få arkitekter 
og ingeniører med ind. Fra at være en 
forening for tekniske chefer er den 
blevet meget bredere. Der er fortsat 
tekniske chefer med, de udgør en stor 
del af de besøgende, men flere andre 
faggrupper melder sig nu til.
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Det kan vi se på de folk, der deltager 
på konferencen. Da man fik arkitekt- og 
ingeniørdiscipliner ind, fik diskussio-
nerne en anden drejning.

Det har givet os et stort løft. FSTA er 
en rigtig rigtig god platform for diskus-
sion for sundhedsvæsnets videre udvik-
ling. Der bliver netværket på kryds og 
tværs især til årskonferencen, hvor der 
stiftes mange kontakter og udveksles 
masser af erfaring.

Vi er i fuld gang med lave forskellige 
fora, der kan diskutere forskellige em-
ner. Der vil komme foredrag, temadage 
og workshops og man kan diskutere 
specifikke forhold, der vedrører alle 
planer af sundhedssektoren. Det er ikke 
kun teknik som ren- og sterilrum vi dis-
kuterer, men hele sygehuset i et meget 
bredere diskussionsforum.

Hele diskussionen nu er enorm vigtig, 
fordi vi gerne vil lave et ordentligt ho-
spitalsbyggeri for vore børn og børne-
børn. Lige meget hvor man kommer på 
eksisterende hospitaler, er der mange 
forhold man ønsker forbedret. Tænk, 
hvis vi kan få alle disse forbedringer 
implementeret i de nye projekter. Det vil 
være fantastisk.

Vi er nødt til at tænke os rigtigt godt 
om og finde ud af, hvad det er for ho-
spitaler man vil få brug for i fremtiden. 
Det er naturligvis ikke altid muligt, så 
vi satser meget på at udvikle fleksible, 
modulare hospitaler, hvor man hurtigt 
kan justere indretningen efter skiftende 
behov.

Her kan virksomheder præsentere 
deres drømmescenarier.

KONTAKTER Og NETwORKINg

FSTA giver det private erhvervsliv en 
enorm kontakt til præcis de mennesker, 
det gerne vil diskutere med i sundheds-
sektoren. Det er de rigtige, der kommer 
med i FSTA. Sygehusene kommer til at 
snakke med folk, som de ellers ikke var 

kommet i kontakt med, får en masse 
viden og interessante tanker ind i deres 
egne organisationer.

Leverandører af udstyr, arkitekter og 
ingeniører får til gengæld at vide, hvor 
de gerne vil hen. på mange planer er det 
virkelig meget givtigt og positivt at af-
sætte tre dage til at tænke og debattere, 
viser de tilbagemeldinger vi modtager.

Under middagen om aftenen bliver 
mange kontakter skabt. Vi sætter folk 
samme, som ønsker at sidde sammen 
i forbindelse med spisningen. på det 
tidspunkt er folk mere afslappede og 
kontakter hinanden på kryds og tværs.

Jeg kunne godt ønske at endnu flere 
mindre og mellemstore ingeniør- og 
arkitektfirmaer vil deltage og præge de-
batten i FSTA. Det er en kæmpe fejl hvis 
de tror, at de mindre ikke kan være med. 
De har ofte mere glæde af det end de 
store, der i forvejen har en salgsorgani-
sation og er gearet til at opspore kunder 
og kontakter.

De mindre får en enestående mulig-
hed for at få kontakter, som de aldrig 
havde en chance for at komme i forbin-
delse med.

DEbATTEN OM FREMTIDENS 
HOSpITAL
Det primære mål for FSTA er at få disku-
teret sundhedsvæsnets og hospitalernes 
udvikling og muligheder. Sygehusene 
kan sagtens se ideen i at være med i 
FSTA, men en del virksomheder spørger 
os, hvilke fordele de får ud af at deltage 
i FSTA.

Det er sådan, at ikke alle kan få lov 
udstille på vor konference. Det er ikke 
en messe, de skal være der, så konfe-
rence deltagerne kan se på og fordybe 
sig i deres løsninger. Sælger man pro-
dukter til hospitaler, dukker 95 pct. af 
kundegruppen op til årskonferencen.

Vi giver således virksomhederne mu-
lighed for møde deres kunder. Mange 

firmaer vælger også at deltage som 
almindelige kursister. Det er et forum for 
udveksling af erfaringer, holdninger og 
meninger.

Man får svar på, hvad trenden er og 
hvor den går hen i hospitalsbyggerierne 
Tilbagemeldingen fra dem er entydigt 
positiv. Det giver dem mulighed for at 
møde deres kontakter på en helt anden 
måde.

Alle får en masse nye kontakter og 
nogle forstærker og udbygger deres 
eksisterende forbindelser for det er også 
et sted, hvor man møder gamle venner 
og samarbejdspartnere.

Henrik Munch Sørensen



Region Midtjylland udskrev i november 
2011 en indbudt projektkonkurrence 
blandt seks udvalgte teams om et nyt 
akutcenter ved Regionshospitalet 
Viborg. Akutcenteret skal rumme en 
fælles akutmodtagelse, hovedindgang, 
auditorium, udvidelse af operationsaf-
deling, udvidelse af billeddiagnostik og 
klinisk fysiologi samt en udbygning af 
sengeafsnit og ambulatorier.

Akutcenteret er led i en større ud- og 
ombygning af Regionshospitalet til i alt 
1,15 mia. kr. Udbygningen skal være på 
ca. 22.000 m2.

De seks indbudte firmaer i første runde 
var:
1.  KHR Arkitekter, Nickl & partner Ar-

chitekten og Arkitektfirma Nord
2.  Cowi og Cubo Arkitekter
3.  SwECO Architects, AART arkitekter, 

Midtconsult og wSp UK Ltd.
4.  Arkitektfirmaet C.F. Møller, KpF Arki-

tekter, Alectia og Viborg Ingeniører
5.  Dissing + weitling Architecture, Ra-

tio arkitekter, Møller & grønborg og 
ISC Ingeniører

6.  Friis og Moltke, Henning Larsen Ar-
chitects, Søren Jensen Rådgivende 
Ingeniørfirma og SLA landskabsarki-
tekter

Resultatet af konkurrencens 1. runde 
blev, at to forslag blev udvalgt til at gå 
videre til en forhandlingsrunde med 
Regionen om bl.a. justeringer i forsla-

gene – de to firmaer der blev udvalgt 
var SwECO og C.F. Møller. Ingen af de 
6 forslag leverede i første fase et ende-
gyldigt svar på opgavens mange spørgs-
mål. Det var derfor nødvendigt med en 
afklaringsrunde med de to hold, inden 
bygherren kunne træffe det endelige 
valg om, hvem der skal stå for projekte-
ringen af den omfattende byggesag.

Regionsrådet i Region Midtjylland 
udpegede den 26. september 2012 vin-
deren af konkurrencen om at projektere 
det Akutcenter Viborg på Regionshospi-
talet Viborg, Hospitalsenhed Midt. Det 
blev konsortiet SwECO/AART/Midt-
consult/wSp UK Limited, der skal være 
totalrådgiver for det Ny Akutcenter i 
Viborg til godt en halv milliard kroner.

DET NyE AkUTCENTER På 
REGIONSHOSPITALET VIBORG

Vinderforslag: SWECO. Regionshospitalet Viborg. Foto: Iver Søndergård
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DET NYE AKUTCENTER pÅ 
REgIONSHOSpITALET VIbORg

SWECOs forslag
I projektet ses en veldisponeret place-
ring af de enkelte funktioner, således at 
der skabes en stor grad af integration 
imellem eksisterende byggeri og det nye 
Akutcenter. placeringen af de enkelte 
funktioner betyder tillige, at udsigten 
mod søen udnyttes på overbevisende 
både ved ankomsten til hospitalet og i 
forbindelse med besøg i behandlings-
bygningerne.

Ved ankomsten til hospitalet er der 
gode overdækkede afsætningsarealer 
og forhallen tilgodeser brugernes øn-
sker og forventninger. bygningsbredden 
giver forhallen en rummelighed, med 
mulighed for fleksible indretninger og 
plads til mange forskelligartede aktivite-
ter. Samtidig er der plads til nicher, hvor 
der kan skabes integritet for den enkelte 
borger/patient og dennes pårørende.

Auditoriets placering tæt på forhallen 
giver god mulighed for at integrerede 
aktiviteter til glæde for såvel borgere, 
patienter og det kliniske personale. 
Der er skabt gode forsknings- og un-
dervisningsfaciliteter tæt på de kliniske 
funktioner overalt i det nye Akutcenter, 
og med placering af auditoriet centralt i 
bygningen vil der være gode mulighe-
der for at give fremtidens studerende og 
hospitalets personale optimale lærings-
muligheder.

projektet er særdeles godt gennem-
arbejdet med hensyn til etablering af 
gode patient- og personaleflow der er 
fokus på såvel integritet og effektivitet. 
Integrationen og projektets omfang af 

ombygning i eksisterende byggeri giver 
mulighed for at skabe gode helhedsløs-
ninger på etage 3, 4 og 5.

I projektet er disponering af arealer 
til de klinisk nære faciliteter vægtet højt, 
og der er overordnet skabt rigtig gode 
løsningsforslag til gavn for såvel patien-
ter, pårørende og personale.

ønsket om etablering af forsknings- 
og undervisningsfaciliteter som en 
integreret del af den kliniske praksis ses 
integreret i projektet.

Logistikken omkring vareleverancer 
skaber mulighed for fleksibilitet både i 
forhold til nuværende og fremtidige le-
veranceformer, idet der er afsat areal til 
støttefunktioner i de enkelte afsnit.

Etage 1 – Akutafdelingen
Akutafdelingen er veldisponeret med 
mulighed for en selvstændig billeddiag-
nostisk enhed, som samtidig er en inte-
greret del af akutafdelingen. Dermed er 
rammerne skabt for en optimal brug af 

FoRSLAg 1

KHR arkitekter (totalrådgiver) 
ved Anja Rovlung, Henrik Richter 
Danielsen, Jakob Brønsted, Jan Søn
dergaard, Mikkel Beedholm; Nickl & 
Partner Architekten; Arkitektfirmaet 
NORD; EKJ rådgivende Ingeniører ; 
Rambøll, underrådgivere til EKJ

Projektgruppe KHR: Mikkel Be
edholm, Imke Siewert, Michael 
Seistrup, Søren Arentsen

FoRSLAg 2

COWI (totalrådgiver); CUBO Arkitekter ; Preben Skaarup Landskabsarkitekt 
(fælles ophavsret).

Medvirkende COWI: Bo Pehrson, Bente Trier Kaarup, Søren Pind Lauritsen, 
Torben Ustrup, Trine Fleischer, Martin Nørkær Hansen, Ole Vinter Holm, Ole 
Winther Jensen, Lasse Sahl Christensen, Morten Bøgh Petersen

Medvirkende CUBO Arkitekter : Peter Dalsgaard, Lars Due Jensen, Søren 
Marxen, Line Willacy, Thomas Kranz, Rikke Elisabeth Nielsen, My Gutke Lunsjø

Medvirkende Preben Skaarup Landskabsarkitekt: Anne Vium Skaarup

Ankomstplads/SWECO



personaleressourcerne og højere udnyt-
telsesgrad af billeddiagnostisk udstyr.

I akutafdelingen er der rigtig gode 
ankomstfaciliteter både for gående og 
akutte som indlægges via ambulancehal-
len.

De store atriumgårde giver gode mu-
ligheder for godt lysindfald i akutafde-
lingen, hvilket medvirker til at skabe et 
godt fysisk arbejdsmiljø.

Etage 2 – Akut sengeområde
Det akutte sengeafsnit er centralt place-
ret i det nye Akutcenter både i forhold til 
ankomstområdet på etage 1 og i forhold 
til forhallen og der er gode ankomstmu-
ligheder via elevatorer.

Den kvadratiske opbygning giver rig-
tig gode muligheder for gode logistiske 
løsninger og effektive arbejdsgange. 
Der er gode muligheder for teamorga-
nisering med indbygget fleksibilitet via 
observationssenge fordelt i afsnittet. 
Den bygningsmæssige udformning 
giver ligeledes mulighed for gode lysfor-
hold til alle patientstuerne.

Etage 3 – Billeddiagnostik og Klinisk 
fysiologi
Den centrale placering af receptionen 
og de fælles ventefaciliteter giver gode 
muligheder for at integrere de to funk-
tioner til gavn for helheden.

Den tætte placering imellem nybyg-
geri og eksisterende byggeri giver rigtig 
gode muligheder for at skabe gode ra-
tionelle arbejdsgange.

Etage 4 – Dagkirurgi
Dagkirurgien er meget veldisponeret med 
en central placering af såvel receptionen, 
venteområder og observationspladser.

Opdeling af de dagkirurgiske Op- 
stuer i to mindre enheder giver både 
gode muligheder for specialisering med 
en samtidig indbygget fleksibilitet. Antal 
af støttefunktioner skal gennemarbej-
des, men der vurderes at der er god 
plads. Inden for arealrammen er der 
indarbejdet 12 Op- stuer i konkurrence-
forslaget, hvilket er positivt.

Etage 5 – Operation/opvågning og 
Intensiv
Den bygningsmæssige udformning med 
den brede bygningskrop giver gode 
muligheder for at tilgodese brugernes 
ønsker om centralt placeret støttefunk-
tioner. Der er etableret gode lysforhold 
på de nye Op-stuer og etablering af 
central vaskecentral giver effektivise-
ringsmuligheder.

bygningskroppens bredde giver 
mulighed for at indrette et intensivt af-
snit efter brugernes ønsker. Der er dog 
endnu ikke fundet ideelle løsninger i 
forhold til pårørendes ankomst til inten-
sivafsnittet.

Intensivstuerne har gode lysforhold 
og rummelighed. Der skal dog arbejdes 
videre med afklaring omkring toilet/bad 
faciliteter på et intensivt afsnit.

Vurdering af SWECOs forslag
Forslaget er blevet væsentligt forbedret 
på en række punkter gennem forhand-
lingsforløbet. gennem denne proces er 
det blevet tydeligligt, at tilbudsgivers 
målsætning om at skabe et effektivt ho-
spital i tæt samspil med omgivelserne er 
imødekommet. Hovedvolumenet frem-
står som en kompakt bygning placeret 
oven på en to-etagers base. bygningen 
ligger sig tæt op ad den eksisterende 
bygning og skaber gode sammenhænge 
med den eksisterende bebyggelse.

Forslaget er tilpasset de funktionelle 
krav på meget god vis og indeholder 
flere vellykkede arkitektoniske elemen-
ter. Med den kompakte struktur er der 
skabt plads til en mere rummelig to- delt 
forplads og ambulancetilkørslen virker 
god og overskuelig. Forslaget inddrager 
og gør brug af de omgivende landska-
belige træk i sin komposition, så der 
skabes gode kig til den storslåede udsigt 
over Søndersø, allerede fra hovedind-
gangen. Det trippelhøje foyerrum med 

Akutmodtagelse/SWECO

Sygeseng/SWECO

FoRSLAg 3
Udpeget som vinder

Konsortiet SWECO Architects, 
AART arkitekter, Midtconsult og 
WSP UK Limited (fælles ophavsret)

Konsulenter uden andel i ophavs
retten: FM Bygningsdrift, SWECO
Architecten
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den fritstående trappe virker flot propor-
tioneret og er samtidig overskuelig.

Det samlede bygningsvolumen kan 
dog vinde ved en yderlig arkitektonisk 
bearbejdning mod et mere harmonisk 
udtryk. I den videre proces skal der 
fokuseres på bygningernes afslutninger 
og tilstræbes en større stringens i den 
yder fremtoning.

I det tilrettede forslag er der redegjort 
for udbygninger op til 32.000 m2, som 
understøtter forslagets fleksibilitet og 
giver gode muligheder for fremtidig 
udvidelsen og ændring af bygningens 
funktionalitet. Især den rummelige 
udformning af lysgåde giver gode mu-
ligheder for efterfølgende påbygninger 
op ad til.

byggeriet er konstruktivt baseret på 
hulelementer, der spænder fra facade til 
facade med en asymmetrisk bærelinie 
mellem facaderne. Facaderne er lette 
facader i et søjle/bjælke system. Det 
tilbudte system vurderes velegnet og 
robust.

Der er teknikrum i kælderniveau og 
på etage 8, oven på de to sengeafdelin-
ger. Tekniketagen på etage 8 er en let 
konstruktion, som må erstattes af tradi-
tionel konstruktion ved eventuel senere 
udvidelse af etagerne opad til.

Hovedprincipperne for de tekniske 
installationer virker robuste og fleksible. 
Der er afsat passende arealer til skakte 
på alle etager og skaktene vurderes pla-
ceret hensigtsmæssigt.

Med hensyn til bæredygtighed lever 
det tilbudte projekt op til kravene i lav-
energiklasse 2015. Virkemidlerne for at 
opnå bæredygtighed er velbeskrevet og 
er velintegreret i projektet.

FoRSLAg 4
Udpeget til videre forhandling

Arkitektfirmaet C.F. Møller (totalråd
giver, ophavsret) ved Tom Danielsen, 
Klavs Hyttel, Anna Maria Indrio, Mads 
Mandrup Hansen, Mads Møller, Klaus 
Toustrup, Julian Weyer og Lone Wig
gers.

Projektgruppe: Klavs Hyttel (ansvarlig 
partner); Helle Starch, arkitekt; Rune 
Bjerno Nielsen, arkitekt; Klavs Hjort 
Nielsen, sundhedsplanlægger; Lars 
Hyldgaard Olsen, sundhedsplanlægger; 
Vibeke Rønnow, landskabsarkitekt; He
lena Høgenhav, landskabsarkitekt; Jette 
Østergaard, arkitekt; Malene Probst
Jensen, arkitekt.

Underrådgivere:
KPF Arkitekter, Viborg
Projektgruppe: Malene Nørgaard; 
Thomas Pedersen, arkitekt, partner ; 
Flemming Nauntofte, arkitekt, partner.

ALECTIA
Projektgruppe: Anders Vandborg, civil
ingeniør ; Michael Møller, cand.scient.
adm.; Kasper Lynge, civilingeniør, ph.d.

Viborg Ingeniørerne
Projektgruppe:
Karsten Lindberg, ingeniør, partner 
Torben Helwig Jeppesen, ingeniør.

Hovedvej/SWECO

Auditorium/SWECO



Fjern luftbårne bakterier 
og vira fra luften

Vacumex A/S introduce-
rer Medi-Light UVC-70 
Luftsterilisator som 
 steriliserer luften i lokalet 
og sikrer derved mod 
luftbårne infektions-
sygdomme forårsaget 
af  vira, bakterier og 
svampe sporer ved hjælp 
at ultraviolet lys.

Se mere på www.vacumex.dk eller 
kontakt os på tlf. 88 82 64 74

Støjsvag og 
helt ozonfri

● 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

FoRSLAg 6

Friis & Moltke (totalrådgiver), 
Henning Larsen Architects, Søren 
Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, 
SLA landskabsarkitekter (alle med 
ophavsret)

Medarbejdere Friis & Moltke: 
Gudrun Schack Østergaard, Kirsten 
Villadsen, Maj Petrin Bastholm, Else 
Marie Aaskoven, Morten B. Kristen
sen

Medarbejdere Henning Larsen 
Architects: Lars Steffensen, Mikkel 
Eskildsen, Elizabeth Balsborg, Marie 
Hildebrand Frederiksen, Sofie Si
mone Aandahl, Ryan HeltzelDrake, 
Christian Schiøll (HLA Visuals)

Medarbejdere Søren Jensen Rådgi
vende Ingeniørfirma: Frank Jensen, 
Hans Theil, Benedikte Kruse Lindvig
Medarbejdere SLA landskabsarki
tekter : Juan José PalmaAlvarez. 

FoRSLAg 5

Konsortiet HEALTHBY: DISSING + 
WEITLING architecture; RATIO ar
kitekter (N); Buro Happold Limited 
(UK); Buro Happold (DK)

Underrådgivere:
Møller og Grønborg, ISC Ingeniører. 
Alle med ophavsret undtagen ISC 
Ingeniører

bedømmelsesudvalget vurderer samlet 
set, at bygningens arkitektur virker hel-
støbt og at den indeholder mange rum-
lige kvaliteter. Særligt forholdet mellem 
bygning og omgivelser vurderes løst på 
overbevisende måde.

Rådgiverteamet er organiseret som et 
konsortium af fire firmaer med SwECO, 
som det ”ordførende” firma.

DET VIDERE ARbEJDE

Med valget af SwECO som totalråd-
giver er en stor planlægnings- og pro-
jekteringsfase nu sat i gang, efterfulgt 
af udbud af entreprisearbejde i 2014, 
hvorefter selve udførelsen af byggeriet 
påbegyndes.

Akutcenter Viborg står færdigt i som-
meren 2016.

Fugleperspektiv/SWECO



Optimal hygiejne & � eksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

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

Book tid for en gratis 
fremvisning hos jer af en 
Silentia foldeskærm.

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

KEN A/S, DK-5672 Broby • T +45 62 63 10 91 • www.ken.dkKEN A/S, DK-5672 Broby • T +45 62 63 10 91 • www.ken.dk

Kabinet desinfektorer

Desinfi cerende opvask

Endoskopvasker

Autoklaver

Validering

Hospitalsservice

K
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Sterilcentralen
Desinfektion • Sterilisation • Service

Koldt drikkevand direkte fra hanen
Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler

Kuvatek A/S er en danskejet virksomhed med base og 
produktion i Sindal, Nordjylland, og speciale inden for 
POU-køling af drikkevand fra vandforsyningen.

Flexcool® drikkevandskølere fi ndes i mange varianter 
og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige 
ønsker.

Se mere på www.fl excool.dk eller ring på 21 67 48 24 
og tal med John.

Kuvatek A/S · Tlf. +45 6596 7796 
info@kuvatek.dk · www.kuvatek.dk 

www.fl excool.dk

   Lad få en uforpligtende snak om 
   en løsning til netop jeres sygehus.

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

aftapning
•  ½ liter vand på under 15 sek.
•  Standbyomkostninger:  

fra 50,00 kr. pr. år
•  Ingen bakterietilvækst
•  Ingen vedligeholdelse
•  Ren gennemstrømningskøling, 

(uden tank, filter og UV-lys)
•  Fornemt livscyklusregnskab

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!
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EUROPAS STØRSTE  ÷80 °C FRySEHUS
Johnson Controls Køleteknik har leveret 
et ”ultra lav temperatur” frostrum til 
Odense Universitets Hospital (OUH).

Rummet er designet til ÷ 80 °C i rum-
temperatur og har målene L x b x H 22 x 
16 x 2,5 m.

Leverancen bestod af køleanlæg-
get, el-installation inkl. styring og selve 
frostrummet inkl. isoleringspaneler, lys, 
døre mv.

Frostrummet bruges til langtids op-
bevaring af vævsprøver, blodprøver mv. 
der bl.a. anvendes til forskning.

Hidtil har prøverne været opbevaret i 
ca. 110 styk ÷80 °C kummefrysere.

Formålet er at samle alle nedfrosne 
vævsprøver mv. for OUH og andre sy-
gehuse i Region Syddanmark i det cen-
trale frysehus på OUH.

Efter etableringen af frysehuset, 
vil hver afdeling på OUH kun have få 
kummefrysere tilbage på de respektive 
afdelinger, det er kummefryserne, der 
anvendes til indfrysning af nye prøver 
og til opbevaring af de prøver der pt. 
arbejdes med.

Langtidsopbevaring af vævsprøver 
mv. vil fremover varetages i det nye 
frysehus. Langt de fleste kummefrysere 
bliver således erstattet af frysehuset.

Kummefryserne har et relativt højt 
energiforbrug derudover skal varmen 
fra kummefryserne efterfølgende fjer-
nes via et energikrævende ventilations-
anlæg.

Der er beregnet en energibesparelse 
på ca. 2 mill dkr om året ved at anvende 
det nye frysehus.

AF JøRgEN MARCUSSEN,  

SALgSCHEF vED JoHNSoN  

CoNTRoLS køLETEkNIk 

JoERgEN.MARCUSSEN@JCI.CoM
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Derudover skal der ikke investeres i 
nye kummefrysere.

DER HAR VæRET MANgE 
OVERVEJELSER I FORbINDELSE 
MED pROJEKTET
– Kan man overhovedet opholde sig i så 
lav temperatur?
Vi vidste fra en tidligere sag at man 
sagtens kunne opholde sig i ÷ 55 °C i 
længere tid med det rigtige tøj og fandt 
også ud af at der findes nogle mindre 
lavtemperatur skabs frysere der bl.a. 
anvendes til smertebehandling af men-
nesker, så det måtte være muligt.

– Får man forfrysninger i mund og hals 
når man trækker vejret i ÷ 80 °C over 
længere tid?
Vi kontaktede Sirius patruljen, de havde 
ikke været i så lav temperatur, kun ÷ 60 
°C, men de mente ikke det var noget 
problem med det rigtige udstyr, hvilket 
vi efterfølgende har konstateret er rig-
tigt.

– Hvad med sikkerheden og hvilket tøj 
skal dem der arbejder i rummet have 
på?
Afdelingen for sikkerhed og sundhed 
kunne ikke trække på andres erfaringer, 
men der blev fundet en løsning:

To huer, fire lag tøj (uld, termo, mel-
lemtøj og en polardragt) og to lag sokker 
i termostøvlerne.

Årlige helbredstjek, fald alarm og 
radiokontakt til en makker udenfor rum-
met. Den overordnede regel er, hvis du 
fryser så gå ud.

 – Hvilken type lys kan bruges i ÷ 80 °C?
Normale glødepærer kan bruges, men 
energiforbruget ville være stort og ved 
÷ 80 grader vil det være dyrt at fjerne 
varmen igen med køleanlægget.

Ligeledes kan en glaspære forårsage 
glasskår. Løsningen var LED lys, der har 
et meget lille effektforbrug, opbygget 
i et armatur der ligner et lysstofrør, der 
samtidig er monteret på en måde så det 
let kan demonteres når man har luffer på 
der ligner boksehandsker.

– Hvordan skal rummet udformes?
Med ÷ 80 °C indvendig og +30 °C ude 

om sommeren er det en temperatur for-
skel på 110 °C mellem hhv. den indven-
dige – og udvendige panel stålplade, 
hvilket betyder at panelet bøjer. pane-
lerne måtte derfor ikke være for lange. 

gulvet er også opbygget af paneler 
således hele rummet er en ”kasse” der 
arbejder ens når rummet nedkøles.

Selve køleanlægget er opbygget som 
et indirekte kaskade anlæg med natur-
lige kølemidler Ethan R170 og Ammo-
niak R717 som kølemiddel.

Konceptet har vi anvendt tidligere 
ved andre leverancer så derfor anså 
vi ikke selve køleanlægget for at være 
en stor udfordring – men vi er blevet 
mange erfaringer rigere nu.

Vi har bl.a. erfaret at der findes tabel-
værdier, men de mulige praktiske an-
vendelses områder i ultra lavtemperatur 
området er noget anderledes og dem 
kan man ikke slå op nogen steder.

Varmen fra køleanlægget bruges bl.a. 
til opvarmning af bygningens gulvvarme 
system, således permafrost under rum-
met undgås.

Da indholdet i rummet er uerstatteligt 
er der stor fokus på at sikre at tempera-
turen på ÷ 80 °C altid kan holdes, derfor 
er der installeret et nødkøleanlæg der 
anvender nitrogen som kølemiddel. 
Ligeledes er der en nødgenerator samt 
batteri backup hvis der skulle opstå et 
svigt i elforsyningen.

Der er således en meget stor sikker-
hed for at der ikke ødelægges prøver 
ved utilsigtede drift stop der kan forår-
sage at temperaturen stiger.

Rummet blev besøgt af kronprins 
Frederik i august 2012 i forbindelse med 
Odense Universitets hospitals 100 års 
jubilæum.

Se TV2’s nyhedsindslag fra indvielsen
http://www.tv2fyn.dk/article/ 
354648:Frysehus-til-27-millioner

Nyt frysehus det første i Europa,  
352 m2 ÷80 °C lager til opbevaring af 
vævsprøver

Naturlige kølemidler 

Ammoniak R717 og Ethan R170

Energibesparelse 2 mill kr. om året

Når døren åbnes kommer 
kulden væltende ud fra  

÷ 80 °C rummet.
Foto fra OUH.



oRIENTER INg

KEN A/S HAR ETABLERET 
STERILCENTRAL I NUUk
”Vi fik i 2012 mulighed for at sætte vores fingeraftryk på, hvordan en topmoderne sterilcentral skal fungere 
både med hensyn til hygiejne, ergonomi, miljø og dokumentation,” fortæller Martin Marum, distriktschef 
for Danmark øst i KEN Hygiene Systems

AF JoURNALIST, CAND. SCIENT.  

BIRgER PEDERSEN

Virksomheden KEN A/S, der har domicil 
i broby på Fyn, er pt. i gang med talrige 
projekter på sterilcentraler landet rundt 
efter et hektisk år 2012.

Her var et af de helt store projekter 
etablering af en helt ny sterilcentral 
i Nuuk i grønland i forbindelse med 
nyindretning af operationsgang og akut-
modtagelse i lægeklinikkens gamle loka-
ler på Dronning Ingrids Hospital.

Mærsk Mc-Kinney Møller-Fonden 

havde bevilliget 140 millioner kroner 
til den nye lægeklinik, og KEN vandt 
udbuddet på maskinparken til den nye 
sterilcentral.

”Vi fik således mulighed for at sætte 
vores fingeraftryk på, hvordan en top-
moderne sterilcentral skal fungere både 
med hensyn til hygiejne, ergonomi, 
miljø og dokumentation,” fortæller Mar-
tin Marum, distriktschef for Danmark 
øst i KEN Hygiejne Systems.
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KUN éN OpKObLINg

”I den urene zone leverede vi et sam-
menspillende system mellem ultralyd 
og instrumentvaskere, som eliminerer 
den manuelle procedure med to gange 
tilslutning for hule instrumenter. Det 
gøres med en specialkurv, som kan 
gennemskylle i ultralydskaret, og ef-
terfølgende kan hele kurvesystemet så 
flyttes direkte ind i den desinficerende 
vaskemaskine for indvendig vask og 
desinfektion.

Der er således kun én gang opkobling 
for de hule instrumenter,” oplyser Mar-
tin Marum.

Instrumentvaskerne fra KEN er virk-
somhedens nyeste version af model 
IwD-521, som er støjdæmpet med eks-
tra lydisolering for at sikre et behageligt 
arbejdsmiljø omkring maskinerne. Der 
er endvidere integreret KEN boostersy-
stem for en optimeret og hurtig proces-
tid. Alle instrumentvaskere er udstyret 
med KEN-Netcom, så kørsler kan doku-
menteres og fjernmonitoreres.

Denne feature er en unik og simpel 
dokumentationsmetode for de kunder, 
som ikke har et decideret sporbarheds-
system, men et ønske om en styringsin-
tegreret dokumentation til elektronisk 
opbevaring af procesdata.

SpORbARHEDSSYSTEMER

”I denne forbindelse vil jeg da også 
gerne nævne, at 2012 blev året, hvor 
KEN dannede snitflade op til LJ Me-
dicals Mario-sporbarhedssystem på 
instrumentvaskere såvel som autoklaver. 
Dette er i dag funktionelt på flere syge-
huse i Region Hovedstaden.

2012 blev også det store dokumen-
tations-år for KEN, da vi ligeledes er 
indgået i et samarbejde med T-DOC og i 
det nye år ligeledes vil kunne levere ma-

skiner med snitflade til deres sporbar-
hedssystemer. Nye instrumentvaskere 
og autoklaver fra KEN vil altså direkte 
kunne sammenkobles med T-DOC, da 
en driver til dette formål i dag er under 
udvikling og forventes klar i starten af 
2013.

Imellem ren og steril zone har vi leve-
ret to 9-kurvs autoklaver. Hver autoklave 
har deres egen integrerede dampgene-
rator, men ved service eller nedbrud er 
dampforsyningssystemet konstrueret 
således, at en dampgenerator kan drive 
begge autoklaver.

Dette har flere fordele, men vigtigst 
i Nuuk er nok den, at de ikke kan for-
vente helt de samme hurtige service-re-
sponstider, som vi er vant til i Danmark. 
De kan således undgå nedetid, selvom 
den ene dampgenerator er ude af drift,” 
siger Martin Marum og fortsætter:

”Autoklaverne er med dansk sprog i 
det store touchskærm display og er te-
stet med containere fra LJ Medical Nor-
dic A/S. En fuld kørsel med 9 containere 
varer mindre en 40 minutter på denne 
maskine.

Til pakkezonen og steril zone har vi 
leveret transportvogne, som er elek-
tronisk højdejusterbare. Vognene kan 
programmeres til 3 faste højder og kan 
endvidere virke som en forlængelse af 
udlasterbanerne på den sterile side, da 
de kan sammenkobles.

Det nye operationsafsnit har været i 
drift siden den 5. december, og hele pro-
cessen omkring opbygningen af en kom-
plet sterilcentral har været meget spæn-
dende. Der er også store udfordringer i 
at levere til en installation, som ligger så 
langt fra vores teknikere og reservedele, 
som det er tilfældet med Nuuk.

Jeg er sikker på, at den læring, der har 
været for KEN i dette projekt, vil komme 
fremtidige kunder til gode. Samtidig kan 
jeg glæde mig over et flot resultat og en 
særdeles effektiv genbehandlings-pro-
duktion på Dronning Ingrids Hospital.”

E-NEwS

Er du i øvrigt interesseret i at modtage de 
kommende E-News fra KEN kan du kon-
takte Martin Marum på mma@ken.dk
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NYE STYRINGER SKABER
FLEkSIBLE, gRøNNE og
SIkRE vARMECENTRALER
Skræddersyede, individuelle styringer på kedelcentralerne er standard hos weishaupt og åbner  
mulighed for kommunikation, fjernsupport, driftsikkerhed og energioptimering

Styring og overvågning af kedler via 
touchpaneler er en effektiv, sikker og 
miljørigtig måde at optimere varmecen-
traler på. Det betyder i praksis, at alle 
relevante data transmitteres hen, hvor 
de skal bruges for at overvåge, styre og 
optimere driften.

En af landets store leverandører af 
effektive olie- og gasbrændere, weis-
haupt, leverer installationer med egen 
styring og overvågning af anlæggene 
via de trykfølsomme paneler, der er 

monitorer som tilbyder brugeren stor 
overskuelighed.

Det er stadig kun et fåtal af landets 
hospitaler, der råder over sådanne 
styringsredskaber, uanset om kedelcen-
tralen bruges i det daglige eller holdes 
i beredskab som backup i tilfælde af, at 
hovedforsyningen udefra skulle svigte.

weishaupt har udviklet sit eget 
pLC program og touchpanel med en 
særdeles letbetjent brugerflade, så 
installationen er enkel at betjene også 

når der er tale om store, komplicerede 
anlæg, som det er tilfældet på landets 
hospitaler. 

Virksomheden har specialiseret sig i 
skræddersyede, kundetilpassede anlæg, 
med individuelt tilpassede styringer 
med de nævnte 10 eller 19 tommer 
store touchpaneler, der kan vise billeder 
af installationen designet efter kundens 
egne ønsker.

weishaupt kan på sit felt deltage 
på alle niveauer fra små opgaver i rol-
len som mindre underleverandør af en 
brænder eller styring op til rollen som 
totalleverandør, der har ansvaret for 
hele løsningen i et stort projekt.

Fleksibilitet og skræddersyede løsnin-
ger til hver enkelt kunde gennemsyrer 
weishaupt og virksomhedens ydelser. 
Det gælder ikke mindst styretavlerne, 
der gør det lettere at overskue og regu-
lere komplicerede varmeinstallationer 
end nogensinde før.

Det er en udvikling, som har været i 
gang de sidste 10 år. weishaupt forven-
ter således at kunne runde installation 
af kedelcentraler nummer et hundrede 
allerede i 2013 og selvfølgelig udrustet 
med pLC styring og touchpanel.

wEISHAUpT SATSER pÅ 
INDIVIDUELLE LøSNINgER
– weishaupt kan levere styringer, der 
er fuldstændigt tilpasset den enkelte 
kedelcentral. Vi analyserer anlægget 
og opbygger en styring, der matcher 
kundens behov perfekt, og som kan 

AF JoURNALIST, IB ERIk CHRISTENSEN

Leo Pharma, Esbjerg
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kommunikere med andre styringer, siger 
pLC-programmør Søren willemoes Lar-
sen, weishaupt.

– De kan hægtes sammen for at sikre 
den bedste betjening og et optimeret 
energiforbrug. Det kan omfatte varmt-
vandsbeholdere, blandekredse, damp til 
vaskeanlæg og i princippet alt, hvad der 
er af anlæg i sygehuskælderen.

– Vi er nogle af de eneste på marke-
det, som selv kan levere 100 pct. kunde-
tilpassede styringer og har alt inhouse. 
weishaupt står for at levere både kedler 
og styring som en one-stop-shop. Vor 
force er således, at vi kan tilpasse og 
konstruere installationerne fuldstændig 
efter kundens ønsker.

Ved kommunikationen i store, kom-
plekse anlæg som hospitaler er det væ-
sentligt, at man kan hente løbende data 
fra vore anlæg. I dag sætter vi modem på, 
så vi kan fjernstyre vore anlæg, suppor-
tere og hjælpe kunderne med at elimi-
nere fejl og ved opstart. Vort fjernstyrede 
modem kan kobles op på et 3g mobilnet-
værk eller kundens eget netværk.

Vi har brugt lang tid på at finde det 
rette udstyr. weishaupt har indgået 
samarbejde med et dansk firma, Se-
comea, som har udviklet et højtydende 
3g specialmodem, der kan kommuni-
kere sikkert med pLC’erne over nettet.

STANDARD I ALLE NYE ANLæg

Det kræver en ny styretavle at komme 
over i denne tekniske superliga, hvis 
man har et eksisterende, traditionelt 
anlæg, men det er i dag utænkeligt for 
weishaupt at bygge en ny kedelcentral 
med pLC styring, uden denne form for 
fjernkontrol.

Anlæg med styretavler opkoblet 
online er fremtiden. weishaupt har det 
seneste år installeret det i alle anlæg, så 
virksomheden kan supportere online 
hele vejen med virksomhedens egne 
erfarne teknikere eller supportere kun-
dens medarbejdere direkte.

Det er med andre ord blevet standard 
i alle de tavler, weishaupt bygger på 
deres fabrik i Tyskland. Ud over fjern-
support kan styringen advare om ure-
gelmæssigheder ved at sende alarmer 
pr. mail eller SMS.

Sikkerheden er meget høj, da man 
skal have certifikat på sin pc for at få 
adgang til systemet via en sikker forbin-
delse til en specifik ip adresse. Frem-
adrettet arbejdes der med løsninger, 
så kunden også kan bruge det omtalte 

modem til online betjening af touchpa-
nelet. En anden mulighed er, at det også 
kan bruges sammen med kameraover-
vågning

Den driftsansvarlige vil så altid kunne 
koble sig op, uanset hvor vedkommende 
befinder sig og på stedet afgøre, om det 
kan klares på distance eller kræver fysisk 
tilstedeværelse ved selve kedelanlægget.

øgER SYgEHUSENES 
FORSYNINgSSIKKERHED
Fordelene ved online kontrol er, at det 
åbner mulighed for hurtig support til at 
få anlægget i gang igen efter et drifts-
stop og løbende sender oplysninger 
om anlæggets tilstand uanset, hvor den 
driftsansvarlige eller weishaupts tekni-
kere befinder sig, når blot der er adgang 
til internettet.

Alt bliver lettere at regulere fremover 
med weishaupts sofistikerede styringer 
på virksomhedens 100 pct. kundetil-
passede anlæg. De skræddersyede 
brugerflader er meget intuitive, lette at 
bruge og langt mere overskuelige end 
på ældre tavler.

weishaupt har stor ekspertise i ener-
gioptimering og installerer røggasveks-
lere på for eksempel varmecentraler 
med stort forbrug af varmt vand. Ved at 
køre det kolde brugsvand igennem en 
sådan veksler kan man opnå en ekstrem 

høj virkningsgrad og en betydelig øko-
nomisk besparelse.

Statens Serum Institut, SSI, har for et 
par millioner kr. således fået renoveret 
instituttets kedler med nye energibespa-
rende brændere med lav NOx-emission 
og frekvensstyrede brændermotorer, 
der reducerer brændernes elforbrug 
med op til 45 pct. 

Ved at installere en røggasveksler er 
virkningsgraden hævet med 8-10 pct. 
til 98-99 pct., så kun 1-2 pct. af den ind-
fyrede energi går tabt. Instituttet sparer 
100.000 kbm. naturgas ved et årligt for-
brug på 1 mio. kbm.

Der tappes så meget energi ud til 
opvarmning af vand, at røggastempe-
raturen er faldet til kun 40 grader, frem-
hæver Søren willemoes Larsen.

Statens Serum Institut
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MILJøRIgTIg vANDBEHANDLINg 
TIL LANDETS SYGEHUSE
Hele verden står overfor et voksende problem med klimaforandringer. Miljøet påvirkes af vores levevis, og 
klimaforandringerne accelereres af en stigende udledning af drivhusgasser fra bl.a. industriel produktion. 
Vandbehandlingsvirksomheden bV Aqua A/S og den tyske filterproducent, bRITA bringer nu det 
miljøvenlige valg til sygehussektoren med guldager A/S som servicepartner.

bV Aqua er forhandler af et af verdens 
mest kendte produkter indenfor vand-
behandling. Tyske bRITA gmbH, som 
i over 40 år har været en af de ledende 
eksperter indenfor vandbehandlng, 
har et dedikeret fokus på miljørigtig 
vandbehandling. Allerede i 1992 var 
firmaet den første vandfilterproducent, 
der begyndte at tilbyde sine kunder at 
skåne miljøet ved at genbruge de brugte 
filterpatroner.

Miljørigtig produktion og genbrug er 
stadig ikke normen i vandbehandlings-
branchen, det til trods for at branchen 
samlet set bidrager væsentligt til udled-
ning af blandt andet CO2 fra produktion 
og transport. Med forskning på bRITA´s 
tyske laboratorier og anvendelse af mo-
derne teknologi er løsningen nu skabt 
og gennemprøvet gennem flere år – klar 
til at gøre det miljørigtige valg muligt, 
også indenfor vandbehandling. 

Hjertet i konceptet for miljørigtig 
vandbehandling er genvindingsproces-
sen på bRITA´s egen specielle regenere-
ringsstation med integreret spildevands-
anlæg på fabrikken i Tyskland.

I konceptet, er det almindelig praksis 
at returnere de brugte filtre, når de nye 
bliver leveret og monteret ved forbrugs-
stedet hos kunden. Derved indgår de 
brugte filtre i en fast genbrugsproces, 
som følges hele vejen fra produktion til 
installation. Fra producent via forhander 
til den enkelte servicetekniker på instal-
lationsstedet. Filtrene genbruges efter 
indsamling frem for at blive smidt ud, og 
undgår dermed at belaste miljøet som 
skrald og kræve CO2-belastende pro-
duktion at nye filtre.

bV Aqua A/S, som forhandler bRITA 
i Danmark, Norge og Sverige har et 
landsdækkende netværk af servicetekni-
kere, som alle arbejder efter samme mil-

5 TRIN TIL MILJøRIgTIg vANDBEHANDLINg og gENBRUg AF FILTRE:

1.  Ved filterskifte hos en kunde tages 
det brugte filter med retur. Det 
brugte filter sørger serviceteknike
ren for bliver afleveret på hovedla
geret hos den danske forhandler BV 
Aqua A/S. Her bliver de brugte filtre 
samlet og tranporteret til BRITA i 
Tyskland på den mest miljøvenlige 
måde.

2.  Det brugte filter ankommer til 
BRITAs særlig ISO 9001 certifice
rede genbrugsstation i Tyskland, hvor 
brugte filterpatroner bliver brudt 
op, og filtermaterialet adskilt fra sin 
plastickappe. Plastmaterialet fra pa

troner undergår foreløbig rengøring 
og skæres derefter op til plastgra
nulat. Plastgranulat genanvendes i 
plastindustrien, hvor den forarbejdes 
til forskellige formål.

3.  Det aktive kul og ionbyttere – som 
filterpatronen indeholder – separe
res og behandles i et særligt anlæg 
hos BRITA. Det aktive kul returneres 
til fabrikanten, hvor det reaktiveres 
og bruges igen til processer såsom 
ved behandling af spildevand.

4.  Filterets ionbytteremasse forbliver 
på BRITA hvor de gennemgår en 
komplet regenereringsproces, hvor 

ionbyttermassen i løbet af en serie af 
behandlingstrin gradvist bliver lige så 
effektive som nyt materiale.

5.  Ionbyttermaterialet bliver varmebe
handlet, hvilket garanterer hygiejnisk 
renhed. Ved afslutningen af denne 
proces sikres at ionbytterne over
holder alle funktionelle og hygiej
niske kvalitetskrav, der forventes af 
helt nye ionbyttere. Dette sikres af 
strenge eksterne og interne kontrol
ler. Ionbyttere genanvendes derefter 
til produktion af vandfiltre til salg til 
private.

Processen hos BRITA er ISO 9001 certificeret og 98% af de brugte filtre genanvendes.
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jøvenlige tankegang, og som en fast del 
af et almindeligt filterskifte, bliver det 
brugte filter taget med retur. De brugte 
filtre leverer serviceteknikerne til bV 
Aquas hovedlager i Sorø på Sjælland, 
hvor de samles på store vogntog, der 
tranporterer de brugte filter til genan-
vendelse i Tyskland. Transporten er nøje 
planlagt og koordineres med stort fokus 
på miljø og energiforbrug.

DET MILJøRIgTIgE VALg FOR 
SYgEHUSSEKTOREN MED EN 
VELKENDT SERVICEpARTNER

I december 2012 indgik bV Aqua A/S 
en samarbejdsaftale med guldager 
A/S om at tilbyde det danske marked 

en komplet løsning indenfor service og 
levering af vandbehandling i høj kva-
litet. guldager A/S er en af Danmarks 
førende firmaer indenfor servicering af 
vandbehandling til boligejendomme, 
institutioner, storkøkkener og restaura-
tionsbranchen. guldager har desuden 
et veludviklet servicekoncept hvor gpS-
registrering af placering af alle servicebi-
ler og kørselsplanlægning sikrer mindst 
mulig kørsel og dermed mindst mulig 
CO2-udslip.

Med det højteknologiske vand-
behandlingsfilter fra tyske bRITA og 
samarbejdet med guldager A/S, giver 
bV Aqua A/S nu sygehussektoren 
bedre muligheder end nogensinde for 
at vælge miljørigtigt i forbindelse med 
vandbehandling.

YDERLIgERE INFORMATION

Læs mere på www.bvaqua.dk
eller kontakt Henrik Valét på telefon 
70 27 32 66 eller Henrik@bvaqua.dk
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DRIKKEVANDSKØLERE 
AFLøSER ISMASkINER
på flere danske hospitaler er man i fuld gang med at udskifte ismaskinerne med drikkevandskølere. 
”Det er både mere hygiejnisk og økonomisk,” fortæller waterlogics chef, Kristian wittenkamp, som 
også lægger stor vægt på service og vedligeholdelse.

AF JoURNALIST, CAND. SCIENT. BIRgER PEDERSEN

Flere og flere dansk sygehuse vælger 
at udskifte hospitalets ismaskiner med 
drikkevandskølere fra waterlogic, der er 
verdens førende mærke inden for point 
of Use drikkevandsautomater.

”Det gør de primært ud fra den be-
tragtning, at de vil sikre sig den mest 
bakteriefrie vandforsyning, som det er 
muligt at få,” fortæller waterlogics chef i 
Danmark, Kristian wittenkamp.

”Der er flere faktorer, der spiller ind. 
Ud over det hygiejnemæssige, hvor vi 
ved, at ismaskiner kan være vanskelige 
at holde rene, så er det ud fra en ener-
gimæssig betragtning også en langt 
billigere løsning, da det jo er dyrt at køle 
vand ned til is.

Desuden spiller vedligeholdelsesde-
len en vigtig rolle, da man bruger lang 
tid på at servicere ismaskinerne – det 
skal gøres fire gange årligt – så selve ud-
skiftningen er betalt hjem allerede efter 
2-3 år afhængig af modeltype,” oplyser 
Kristian wittenkamp.

Netop service og vedligeholdelse er 
begreber, som waterlogic lægger stor 
vægt på.

”Ud over at oplyse kunden om de 
forskellige valgmuligheder med hensyn 
til produkter kommer vi ud på besøg 
for at se, på hvilken måde lokalerne 
er indrettet for så at aftale det bedste 
sted for placering af vores drikke-
vandskølere. Så sørger vi for at levere 
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maskinen, forbinde den til vandudtaget 
og for at installere den på bedste vis. 
Vores montører/servicetekniker er 
”klædt” på til alle former for ogaver 
giver en kortfattet forklaring om drift 
og funktioner, og så er køleren klar til at 
blive taget i brug.

Vi foretager desuden to årlige kon-
troller af køleren for at udskifte filtre, 
erstatte UV-pære,opretholder hygiejnen 
samt udskifter div. fittings som måtte 
bære præg af tidens tand. Det gør vi så 
diskret og stilfærdigt som muligt, men 
du kan stole på, at vi sikrer, at kunden 
ved hver aftapning af drikkevand får 
rent og forfriskende vand.”

pRISbILLIg MODEL

I waterlogic er man selvsagt meget 
glade for den store tilgang af ordrer.

”Den model, vi leverer flest af, er en 
wLCS 2500 drikkevandskøler,” fortæller 
Kristian wittenkamp.

”Den er prisbillig, har en høj hygiejne 
og stor kapacitet, og den har allerede 
vist sit ”værd” på Rigshospitalet og i Re-
gion Nord…samt i rigtig mange private 
virksomheder.

”Det, der gør drikkevandskøleren så 
populær er vores nye, revolutionerende 
Firewall ™ UV rensningsteknologi, som 
er den enkleste og mest omkostningsef-
fektive måde at levere renset og velsma-

gende drikkevand på, ” siger Kristian 
wittenkamp.

“Kul- og partikelfiltrene i waterlogic-
systemerne fjerner nemlig klor og andre 
urenheder. Firewall ™ UV renser vandet 
i det øjeblik, det tappes. For ganske få 
øre pr. liter vand giver vores kølere en 
endeløs strøm af koldt vand.

Ingen bakterier eller virus kommer 
ud, og ingen bakterier eller virus kom-
mer ind, når der tappes vand.

Desuden virker Firewall ™-tekno-
logien som en barriere for forurening 
af tappestudsen, både indefra og mod 
smitte ind i køleren udefra og beskyt-
ter mod en række risikofaktorer såsom 
infektion fra menneskelig kontakt eller 
luftbårne mikroorganismer.”

Firmaets danske afdeling holder til 
på Industrivænget i Herning og har 
desuden en afdeling i Herlev. Det har 8 
år på bagen i Danmark, har egne tekni-
kere, der monterer og servicerer lands-
dækkende og er leverandør på bl.a. 
Rigshospitalet, Region Nord og mange 
andre danske sygehuse.
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VENTILATION VIA TEKSTIL 
GIVER IDEELT INDEkLIMA
AF JoURNALIST, IB ERIk CHRISTENSEN

Flere og flere får øjnene op for de 
mange fordele der er ved at lade luft-
udskiftningen foregå gennem kanaler i 
vævede tekstiler fra den Sydjyske virk-
somhed KE Fibertec i Vejen

Ventilation gennem vævede tekstil-
kanaler sikrer en optimal luftspredning 
uden træk, den billiggør installationerne, 
kræver mindre montagetid, koster min-
dre, sikrer hygiejnen, kan skræddersys 
så fleksibelt til bygningerne, at kun fan-
tasien sætter grænsen.

Derfor har denne ventilationsform en 
stor fremtid foran sig, mener marketing-
chef Claus Albertsen fra KE Fibertec, der 
arbejder hårdt på at gøre systemet mere 
kendt ikke mindst på landets hospitaler. 
Virksomheden har netop afleveret et 
stort hospitalsprojekt i England.

Den tekstilbaserede ventilation med 
specialdesignede tekstilkanaler bliver 
vævet i 100 pct. forædlet polyester på 
fabrikkens eget væveri i Vejen, der er et 
af de sidste tilbageværende specialvæ-
verier i Danmark.

– At råde over vort eget væveri er et 

meget vigtigt konkurrenceparameter 
som gør det muligt for os at styre hele 
værdikæden og være uafhængig af 
underleverandører. Vi skal kunne styre 
vore materialer helt præcist, siger han.

– Tekstilkanaler kan dimensioneres 
og tilpasses et rum, så man får et ideelt 
indeklima og det ønskede udseende. 
Vi dimensionerer og skræddersyr kana-
lerne til hver enkelt rum individuelt og 
opnår derfor en effektiv luftfordeling 
uden træk og med et ideelt indeklima,

Det er væsentligt sværere at styre 
luftfordelingen med stålkanaler gennem 
armaturer. Jeg tror helt sikkert, at det 
kun er af vane og manglende kendskab, 
at så mange bruger stålkanaler, som 
både er vanskeligere at transportere og 
montere, men også dyrere i anskaffelse 
og mere miljøbelastende.

TEKSTILKANALER 
OVERRASKER pOSITIVT
Mange virksomheder og institutioner 
kender ikke tekstilkanaler og får sig en 

positiv overraskelse over det fleksible 
alternativ til de velkendte, ufleksible 
stålkanaler. Tekstilkanaler kan foldes 
sammen som anden tekstil og selv de 
største systemer kan let transporteres 
og monteres.

To mand kan uden brug af special-
værktøj let montere et komplet system 
af tekstilkanaler, mens det i stål er be-
sværligt og kræver specialværktøj og lift. 
Virksomheden leverer komplette løsnin-
ger bestående af luftfordelingskanaler 
med skinner til ophængning. 

KE Fibertec producerer altid efter 
ordre uanset om det er til kontor, labora-
torier, skoler eller hospitaler. Hvad end 
der er behov for, så beregner fabrikken 
dimensioneringen, så indeklimaet bliver 
perfekt og producerer kanalerne efter 
de bedste specifikationer.

En anden stor fordel ved tekstilkana-
ler er, at man kan opnå en høj hygiejne. 
Kanalerne tages blot ned og vaskes i en 
vaskemaskine som andre tekstiler. KE 
Fibertec kan tilbyde vask på et special-
vaskeri.

oRIENTER INg



Tekstilkanaler egner sig derfor fortrin-
ligt oven over hospitalernes velfærdszo-
ner, gangarealer, cafeområder, kantine, 
cafeteria, hvor der samles mange men-
nesker, men også i operationsstuer kan 
tekstilkanaler installeres, når de er ud-
ført i et certificeret renrumsmateriale.

ARKITEKTONISK FRIHED Og 
FARVESYMFONI
Udformningen giver anledning til dialog 
med arkitekter, hvor fabrikken prøver at 
få dem til at se de mange muligheder i 
kanalerne, der let kan blive en del af det 
arkitektoniske udtryk og ikke blot noget 
man sætter på bagefter.

Der er frit slag for at designe de 
enkelte kanaler, men typisk bruges 
helt runde, halvrunde eller kvartrunde 
brandgodkendte kanaler i 100 pct. 
polyester. De kan leveres i op til 1600 
forskellige farver. 

KE Fibertec har gennemført et projekt 
på broomsfield Hospital i England med 
kanaler i et alrum, og i en række vel-
færdszoner, der forbinder selve hospi-
talsgangene med cafémiljøet i en samlet 
løsning.

Kanalerne på hospitalet følger blandt 
andet en buet væg rundt og skaber et 
meget elegant udtryk, da kanalen bliver 
en integreret del af bygningen der hæn-
ger uløseligt sammen med lofter, vægge 
og gulve.

Senest har KE Fibertec leveret 25 
spændende projekter til de Olympiske 
Lege i London der har sikret frisk luft til 

både spisetelte, atletik, håndbold, svøm-
mestadion etc. 

Fabrikkerne i Danmark og Tjekkiet 
beskæftiger ca. 100 medarbejdere, 
halvdelen i Danmark, og KE Fibertec 
har salgsselskaber i England, Tyskland, 
USA, Tjekkiet plus diverse eksklusiv-
partnere. Virksomheden ejes med 75 
pct. af JFK gruppen, som er en kapital-
fond, og med 25 pct. af adm. dir. Car-
sten Jespersen.

CERTIFICERET FOR 
bæREDYgTIgHED

KE Fibertec har i oktober fået sine teks-
tilkanaler Cradle to Cradle certificeret af 
EpEA i Hamborg for deres bæredygtig-
hed og er dermed blevet verdens første 
certificerede tekstilkanal til ventilation. 
Målet er, at lade gamle tekstilkanaler 
omsmelte og genbruge materialerne til 
nye produkter.

KE Fibertec har arbejdet med miljø i 
mange år og ser en meget stor fremtid 
inden for bæredygtighed. Energikra-
vene er kommet på agendaen over hele 
verden og virksomheden ønsker at være 
leverandør af bæredygtige produkter.

KE Fibertec varierer permeabiliteten 
på sit eget væveri og kender derfor altid 
præcist luftgennemtrængningen i ma-
terialet.

– Tekstilkanaler vil helt sikkert vinde 
indpas på bekostning af stålkanaler. 
Mange har fået øjnene op for deres 
mange fordele, så fremtiden ser lys og 
spændende ud. Vi er de eneste, der kan 
levere et bæredygtigt produkt, siger 
Claus Albertsen.

– Meget taler for tekstilkanalerne, da 
man i mange byggeprojekter foreskri-
ver, at der ønskes et produkt som kan 
bidrage til et bæredygtigt byggeri. Det 
kan vi fremover opfylde med vor Cradle 
to Cradle certificering.

Det er et åbent vindue, hvor vi vil 
være med.
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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. 
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eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 
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KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 

TEMADAg
Den 24. januar 2013 afholdte FSSD og 
FSD endnu en succesfuld temadag.

Antallet af tilmeldte var 93, og antallet 
af fremmødte var 90.

Det er 12. år i træk vi har samarbejdet 
om en temadag.

Formiddagens program:
“HVORDAN SIKRER STERILCEN-
TRALERNE SIG ET VELFUNGE-
RENDE PROGRAMMERET VEDLIGE-
HOLD AF SIN MASKINPARK.”
Afdelingssygeplejerske Anne Stæhr og 
Driftsleder Marin Jespersen, Hillerød 
Sygehus, holdt et indlæg om hvordan 
sterilcentralen i Hillerød har indgået 
100% servicekontrakt på vedligehold af 
maskinparken.

Afdelingsleder Henriette Lerche og 
birgit Lindhøj, Sterilcentralen Horsens 
Sygehus, fortalte om hvordan de havde 
organiseret deres vedligehold med del-
vis servicekontrakter og delvis service 
fra Teknisk Afd.

begge indlæg var spændende og in-
spirerende.

Spørgelysten var stor og kommenta-
rerne mange.

Eftermiddagens program:
“HVORDAN FORHOLDER VI OS TIL 
VALIDERING I HENHOLD V.2, OG 
TIL ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 
DDKM V.1 INDENFOR STERILCEN-
TRALOMRÅDET.
bo Andersen, Centerchef Sygehus Søn-
derjylland orienterede om ændringer 
i DDKM version version 2 i forhold til 
version 1.

Dagen sluttede med et spændende 
indlæg fra Driftsrådgiver Jesper Tangga-
ard, grontmij, og Afdelingsleder Thorkil 
Vandborg, Region Midt.

Jesper Tanggaard orienterede om 
valideringsprocessen, herunder hvilke 

standarder, indikatorer, målinger m.m. 
der skal indgå i processen.

Thorkil Vandborg fortalte om, at i 
Region Midt havde de uddannet et team 
således at de selv kunne stå for valide-
ringen på sygehusene i regionen.

EN gOD DAg.

Indlæggene bliver lagt på FSSD’s og 
FSD’s hjemmeside.

Venlig hilsen arbejdsgruppen.
Afd. Sygeplejerske og formand for 
FSSD, Anne Stæhr Sterilcentralen Hil-
lerød Sygehus
Afd. Sygeplejerske Liselotte Southwick, 
Sterilcentralen Køge Sygehus.
Teknisk Konsulent, benny Eilstup, Hol-
bæk Sygehus
Maskinmester/projektleder Jan Friberg 
Knudsen, gostrup Hospital.
Teknisk Konsulent, Henning pedersen
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HERLEV HOSPITAL SKABER 
SMIDIgT ARBEJDSFLow 
MED PATIENTEN I CENTRUM
patienterne på Herlev Hospital oplever kortere ventetider og større tryghed, efter at hospitalet har indført 
et nyt portørbookingsystem. Systemet styrker samarbejdet mellem portører og sengeafdelinger og skaber 
et smidigt patientflow. Det indgår som komponent i Herlev Hospitals implementering af morgendagens 
sengeafdeling.

på Herlev Hospital er flaskehalsene 
blevet færre, efter at portørcentralen 
og de kliniske afdelinger har indført et 
bookingsystem til patientkørsler. I tilgift 
er planlægningsprocessen blevet smidi-
gere og ressourceudnyttelsen bedre – 
alt sammen til gavn for patienterne, der 
oplever kortere ventetider og mindre 
usikkerhed omkring deres behandlings-
forløb.

Ascom Job Agent, som systemet 
hedder, gør det muligt at koordinere pa-
tientkørsler via de eksisterende kliniske 
arbejdsværktøjer og via tekstbeskeder. 
Når en afdeling booker en transport, 
går der automatisk en bestilling afsted 
til de portører, der er ledige, hvorefter 
de nemt og hurtigt kan kvittere for op-
gaven. Afdelingen kan således med det 
samme se, at bestillingen er registreret 
og vil blive udført.

Det hele foregår i et smidigt, automa-
tiseret flow, hvor portørkoordinatoren 
blot overvåger kommunikationsstrøm-
men og kun griber ind i, hvis der opstår 
problemer eller i akut opståede situa-
tioner. Løsningen erstatter et traditio-
nelt telefonsystem med ventetider for 
afdelingerne og forstyrrende opkald for 
portørerne.

KÅL pÅ FLASKEHALSE

– Hvis alle er ledige, er der måske 40 
portører, der ser opgaven og kan tage 
turen. Vi opnår betydelige stordrifts-
fordele ved, at mange kan byde ind 
på opgaverne siger portørkoordinator 
Jørgen Andreasen på Herlev Hospital og 
nævner et par eksempler:

– Vi har fået fjernet flaskehalsene 
omkring morgentransporterne og får nu 
patienterne afsted til operationsgangen 
uden ventetid. Før i tiden var der ca. 
8 portører, der havde ansvar for alle 
kørsler fra hele hospitalet til operations-
gangen. Det var en stor opgave at løfte 
for så få mand, og derfor opstod der 
ofte ventetider. Nu logger alle sig ind 
på det team, der servicerer operations-
gangen om morgenen. Det betyder, at 
alle patienter bliver afhentet til tiden, og 
at der kan komme 27 ned til operation 
fra morgenstunden, forklarer Jørgen 
Andreasen.

Han fortæller, at man også har fået 
bugt med flaskehalsene på opvågnings-
afsnittet, hvor mange patienter tidligere 
lå og ventede på at blive kørt tilbage til 
deres stamafdeling.

bEDRE RESSOURCE-
UDNYTTELSE
– Fordi vi har fået et bedre overblik, kan 
vi hele tiden flytte ressourcer derhen, 
hvor der er mest brug for det. Vi har 
data om 25.000 ture om måneden regi-
streret i systemet nu. Ved at analysere 
på disse data opnår vi helt ny indsigt i 
hvor og hvornår på dagen, der typisk 
opstår spidsbelastninger. Vi kan hele 
tiden optimere både i forhold til mand-
skab og opgaver, og fx flytte opgaver, 
der ikke relaterer sig til patienttransport 
til andre tidspunkter på dagen.

– Tidligere brugte vi rigtig meget tid 
på at finde ud af, hvor mange portører, 
der skulle være til stede. Vi var delt op 
i forskellige områder, hvor der skulle 

AF JoURNALIST,  

HANNE HyLDBoRg



være et vist kvantum mennesker og 
hænder til stede. Det var meget firkan-
tet og gjorde os både sårbare og uflek-
sible i forhold til fx sommerferien. Vores 
planlægning afspejler den dynamiske 
hverdag på et hospital væsentlig bedre 
nu, siger Jørgen Andreasen og fortæl-
ler, at han nu kun bruger fem pct. af sin 
tid på at koordinere, hvor det tidligere 
udgjorde broderparten af arbejdsdagen. 
– Fokus er flyttet til optimering af vores 
ressourcer, og det ser jeg som en klar 
gevinst for både afdelingen og hospita-
let som helhed.

LøFTER I FLOK

Også i akutsituationer har bookingsy-
stemet bevist sine fordele. Da en bus 
forulykkede med en børnehave, og ska-
destuen modtog et traumekald, kunne 
portørcentralen lynhurtigt sende besked 
ud til alle portører og sikre, at de patien-
ter, der lå på skadestuen og akutmod-

tagelsen, blev flyttet, så der var plads til 
tilskadekommende fra ulykken.

– Alle portører blev aktiveret via en 
tekstbesked, og i løbet af fem minutter 
var patienterne kørt væk, og der var 
rene, nye senge til børn og pædagoger. 
Det er utrolig vigtigt at have denne 
form for fleksibilitet på et hospital. Her 
beviste Ascom Job Agent sin styrke og 
effektivitet. Det er et system, vi kan ud-
nytte rigtig godt.

INgEN VENTETID

Ud over de planlægnings- og optime-
ringsmæssige fordele giver systemet 
også en lang række praktiske fordele i 
hverdagen. Den elektronisk baserede 
kørselsbestilling har fjernet unødig ven-
tetid på at komme igennem på telefonen 
til portørafdelingen ude på afdelin-
gerne. personalet kan også skrive deres 
telefonnummer i bestillingen, hvorefter 
de modtager en tekstbesked, når en 

”Fordi vi har fået et bedre overblik, kan 
vi hele tiden flytte ressourcer derhen, 
hvor der er mest brug for det. Vi har 
data om 25.000 ture om måneden regi-
streret i systemet nu. Ved at analysere 
på disse data opnår vi helt ny indsigt i 
hvor og hvornår på dagen, der typisk 
opstår spidsbelastninger. Vi kan hele 
tiden optimere både i forhold til mand-
skab og opgaver.”

Jørgen Andreasen, portørkoordinator, 
Herlev Hospital

HERLEv HoSPITAL

Antal ansatte 5.662
Antal indlæggelser  80.209
Antal ambulante besøg 466.074
Antal senge  770
Antal portører  130
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portør har accepteret opgaven, så de 
kan gøre patienten klar til afhentning.

– på opvågningsafsnittet oplever 
de, at vi får flyttet en masse patienter 
hurtigt, uden at de behøver ringe. Ul-
tralydsafdelingen var i starten usikre på, 
om vi kunne hente patienterne hurtigt 
nok, når de havde specielle undersøgel-
ser. Nu har de fundet ud af, at patien-
terne faktisk bliver hentet hurtigere, når 
de bruger systemet frem for at ringe. Så 
nu sætter de bare returtransport på pa-
tienterne til ultralyd, og så bliver de hen-
tet inden for fem minutter. på den måde 
er vi alle blevet mere effektive, og det 
kommer jo patienterne til gode, forklarer 
Jørgen Andreasen.

pATIENTEN I FOKUS

Fjernelsen af telefoniske opkald er også 
en fordel for portørerne og patienterne. 
Jørgen Andreasen fortæller, at portø-
rerne tidligere kunne få adskillige opkald 
om nye opgaver under patienttranspor-
terne. Det var stærkt forstyrrende, og 
gik ud over nærværet, som er vigtigt, 
hvis patienten er nervøs.

– Det skaber en bedre patientople-
velse, når du er 100 pct. til stede. Samti-
dig er patientsikkerheden også forbed-
ret væsentligt. Vi undgår fejltransporter, 
fordi alle kørselsbestillinger foregår i 
et pålideligt flow. Samtidig er bestil-
lingerne informative, så vi hele tiden 
har styr på patienten og opgaven, siger 
Jørgen Andreasen og henviser til, at de 
tekstbeskeder, portørerne modtager, in-

deholder patientnavn og CpR-nummer, 
så man hurtigt kan tjekke oplysningerne 
med patientens armbånd.

– Det er ganske enkelt blevet bedre 
og mere sikkert at være patient på Her-
lev Hospital, siger Jørgen Andreasen.

MORgENDAgENS 
SENgEAFDELINg
Ascom Job Agent indgår som et centralt 
element i indførelsen af Morgendagens 
Sengeafdeling på Herlev Hospital – et 
koncept udviklet af Ascom, som Herlev 
Hospital har implementeret som det før-
ste hospital i Danmark. Morgendagens 
Sengeafdeling samler og formilder data 
fra administrative og kliniske systemer 
ét sted og gør dem visuelt tilgængelige 
på personalets håndsæt og storskærme 
med henblik på at skabe bedre overblik 
og smidigere flow på afdelingerne.

Vicedirektør gitte Fangel deler Jørgen 
Andreasens betragtninger omkring ar-
bejdsprocesser og sikkerhed:

– Afbrydelser er en af de største ud-
fordringer for patientsikkerheden. Vi 
ved, at det fører til utilsigtede hændelser 
og afstedkommer fejl. Derfor tilstræber 
vi at skabe et smidigt flow, hvor alle har 
overblik og alt er koordineret, forklarer 
gitte Fangel, der ser teknologi som en 
afgørende faktor for at skabe flow i et 
patientforløb.

– patienterne oplever tryghed, når 
det, de får at vide skal ske, rent faktisk 
sker – fx at portøren kommer og henter 
dem om fem minutter. Og personalet 

oplever ro og kan yde en optimal pleje, 
når de kan koncentrere sig om deres 
opgaver og stole på, at de opgaver, 
de giver videre, også bliver varetaget. 
Teknologi, der understøtter dette flow, 
er en vigtig komponent i det strategiske 
arbejde, siger gitte Fangel, vicedirektør 
på Herlev Hospital.

SÅDAN FUNgERER ASCOM JOb 
AgENT pÅ HERLEV HOSpITAL
plejepersonalet bestiller patientkørsler 
i deres almindelige kliniske arbejds-
værktøjer, hvor de i forvejen planlægger 
aktiviteter for patienterne. på Herlev 
Hospital foregår dette i OpUS og via Ca-
reStream. patientkørsler kan også bestil-
les direkte på Cetreas storskærme. Når 
en bestilling er foretaget, sendes den 
automatisk til Ascom Job Agent. De por-
tører, der er ledige, modtager en tekst-
besked på deres telefon om, at der er en 
opgave samt information om, hvor pa-
tienten skal hen, hvad tid samt patient-
navn og CpR-nummer. Når en portør ac-
cepterer opgaven, sendes en kvittering 
til opgavestillerens telefon med besked 
om, at portøren er på vej, så patienten 
kan gøres klar i tide. Den målrettede 
og informative kommunikation skaber 
overblik og et væsentligt smidigere 
patientflow end tidligere. Transporter 
og opgaver kan bookes dage i forvejen 
og kan også være gentagende opgaver 
med fast interval. 98 ud af 130 portører 
er ”tilmeldt” Ascom Job Agent.

Gitte Fangel, vicedirektør,
Herlev Hospital
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FØRSTE DANSKE VIRKSOMHED 
CERTIFICERET EFTER 
RENgøRINgSSTANDARD
Rengøringsfirmaet RENTEK er som den første virksomhed i Danmark blevet certificeret efter 
rengøringsstandarden INSTA 800. Det har skabt bedre kunderelationer og givet større kundetilfredshed. 
på sigt er håbet, at standarden kan give rengøringsbranchen et generelt kvalitetsløft.

AF ANNEMETTE SCHULTz JøRgENSEN, 

FREELANCEJoURNALIST

øget kundeloyalitet, forbedret kun-
desamarbejde og mere ro på driften 
er bare nogle af de fordele som ren-
gøringsfirmaet RENTEK har høstet af 
rengøringsstandarden INSTA 800. Her 
begyndte man allerede at arbejde efter 
den nordiske standard, da den blev 
udviklet i 2000, og valgte så, som den 
første rengøringsvirksomhed i Danmark 
at få DS Certificerings godkendende 
stempel med en certificering sidste år.

”Da INSTA 800 kom på markedet, 
havde jeg en klar forventning om, at den 
ville blive et stigende krav fra kunderne. 
Derfor besluttede vi fra starten at gøre 
standardens krav til en fast del af vores 
kontraktgrundlag over for kunderne, og 
af samme grund har vi allerede længe 
arbejdet efter kvalitetsprofiler. Da det så 
sidste år blev muligt, tog vi selvfølgelig 
det sidste afgørende skridt og fik det 
endelige stempel på, at vi også på papi-
ret lever op til rengøringsstandarden,” 
fortæller Alice bugge, der er admini-
strerende direktør for rengøringsvirk-
somheden RENTEK, der har omkring 50 
medarbejdere og både løser opgaver for 
private og offentlige kunder.

INSTA 800 gIVER ET ObJEKTIVT 
MÅL AT ARbEJDE EFTER
Hun fortæller videre, at INSTA 800 især 
adskiller sig fra den traditionelle måde 
at yde rengøringsydelser på på to områ-
der. Det første er, at hvor man tidligere 
gjorde rent efter et program for rengø-
ringsaktiviteterne uden konkrete krav til 
kvaliteten, så foregår rengøringen i dag 
med specifikke krav til kvaliteten og der-
med også til det slutresultat, som man 
på forhånd aftaler med kunden.

”Den store forskel er, at man med 
INSTA 800 starter med at aftale, hvor-
dan slutresultatet skal være, og altså 
hvordan et lokale skal se ud, efter det er 
blevet gjort rent. Det gør man gennem 
såkaldte kvalitetsprofiler. Det gjorde vi 
ikke før, hvor vi kun definerede, hvilken 
frekvens, der skulle gøres rent med. Nu 
er slutresultatet det vigtige og ikke an-
tallet af gange en opgave skal udføres. 
Det betyder, at vi har fået en langt mere 
objektiv tilgang til arbejdet, og det har 
gjort vores arbejde lettere,” siger Alice 
bugge.

Den anden store forskel i arbejdet 
med INSTA 800 handler om den efter-
følgende kvalitetskontrol, som med den 
nye og mere objektive tilgang også er 
blevet lettere.

”Hvor vi tidligere ikke havde et ob-
jektivt grundlag at kontrollere på, tager 
vores kvalitetskontrol nu afsæt i den 
kvalitetsprofil, vi aftaler med kunden. 
Det betyder, at vi hurtigere sammen 
med kunden kan blive enige om, hvor-
vidt kvaliteten er i orden eller ikke er i 
orden. Før kunne vi diskutere frem og 
tilbage, om der var rent nok i forhold til 
det, vi havde aftalt. For gulvet var måske 
vasket, men resultatet var alligevel ikke 
tilfredsstillende. Med INSTA 800 får 
man et objektivt og mere indiskutabelt 
kvalitetsmål at rengøre efter. Det har ta-
get diskussionerne om, hvornår ´nok er 
nok´ ud af dialogen, og det er en kæmpe 
fordel,” siger hun og fortæller, at omstil-
lingen til den nye standard har indebåret 
efteruddannelse af virksomhedens 
medarbejdere, for at de har kunnet lære 
at gøre rent efter de nye arbejdsplaner. 
Desuden også træning og uddannelse 
af servicelederne, så de i dag kan under-Alice Bugge
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vise personalet i rengøringsstandarden 
og selv udføre kvalitetskontrollerne 
efter den.

CERTIFICERINg øgER 
TILFREDSHED Og TRYgHED 
bLANDT KUNDER

Når Alice bugge i dag efter ti års erfaring 
skal gøre status, er hun ikke det mindste 
i tvivl om fordelene ved at have arbejdet 
efter INSTA 800 og er for nylig også 
blevet certificeret efter rengøringsstan-
darden.

”For det første kan vi mærke, at 
INSTA 800 skaber en interesse hos kun-
derne, når vi i salgssituationer præsen-
terer dem for standarden og metoderne 
bag. Vi kan noget her, som mange andre 
ikke kan, og det giver en troværdighed 
med et certifikat,” siger hun, som derud-
over også oplever en stor kundetilfreds-
hed i det løbende samarbejde.

”For det andet er det tydeligt, at vores 
kunder godt kan lide samarbejdet om-
kring INSTA 800 i det daglige. Det har 
givet et mere entydigt og objektivt mål 
at arbejde efter, gjort dialogen og der-
med hele samarbejdet nemmere og der-
for skabt større kundetilfredshed. Det 

har igen givet mere ro på driften i hver-
dagen, hvilket alt i alt betyder, at vi kan 
koncentrere os om det vigtigste i vores 
arbejde,” fortæller Alice bugge, som en-
delig også fornemmer, at RENTEKs ar-
bejde med INSTA 800 har skabt en stor 
tryghed blandt mange kunder – fordi de 
nu selv udadtil kan dokumentere, at den 
rengøring, de får leveret, lever op til de 
krav, den skal.

”Vores kunder i sundhedssektoren 
har jo i dag selv nogle konkrete do-
kumentationskrav, som de skal leve 
op til. Der er ingen tvivl om, at vores 
INSTA 800-certificering virker som en 
aflastning for dem. For de ved nu med 
sikkerhed og kan dokumentere, at 
rengøringen lever op til kravene. Det 
har helt klart skabt en tryghed og været 
med til at øge kundeloyaliteten,” siger 
Alice bugge, som på sigt håber, at flere 
og flere kunder, ikke mindst i sund-
hedssektoren, vil stille krav om INSTA 
800-certificeringer hos leverandørerne, 
så standarden på den måde kan bidrage 
til et kvalitetsløft for hele rengørings-
branchen.

KUN TOppEN AF ISbJERgET  
FOR RENgøRINgS-
CERTIFICERINgER
Den forventning deler hun med DS Cer-
tificering, hvor man i disse år oplever en 
øget interesse for certificeringer inden 
for rengøringskvalitet.

”Med INSTA 800 standarden har ren-
gøringsbranchen fået et effektivt system 
til at fastlægge og bedømme rengø-
ringskvaliteten. Det har været med til at 
skabe et fælles sprog i branchen, og er 
derfor også med til at mindske risikoen 
for misforståelser mellem leverandø-
rerne og kunderne og forbedre samar-
bejdet,” fortæller per Runchel, salgs- og 
marketingchef i DS Certificering.

”Med en certificering efter rengø-
ringsstandarden kan branchen doku-
mentere, at den leverer den lovede kva-
litet. Det kan være med til at give hele 
branchen et løft, og derfor er det klart 
min vurdering, at vi indtil videre kun har 
set toppen af isbjerget for rengørings-
certificeringer,” slutter per Runchel.



oRIENTER INg

15 kM NoToR LED TIL  
NEW KAROLINSKA SOLNA
– DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL I  STOCKHOLM.
Det nye universitetshospital New Karolinska Solna (NKS) bliver et af de største og mest innovative 
hospitalsprojekter i verden og skal stå klar i 2017.

Fagerhult er valgt som hovedleverandør 
af belysning til projektet New Karolin-
ska Solna (NKS). Dette nye Universitets 
Hospital, er et af de største og mest 
innovative hospitalsprojekter i verden. 
New Karolinska Solna skal erstatte det 
nuværende Karolinska University Ho-

spital. Der stilles store krav til energi 
effektivitet, derfor skal hovedparten 
af belysningen være LED. NKS bliver 
på omkring 320.000 m2 og skal stå klar 
2017.

Dette er et gennembrud for LED i 
større projekter og Fagerhult skal blandt 

andet levere 15 km indbygget Notor 
LED.

New Karolinska Solna vil integrere 
sygepleje, forskning og uddannelse for 
fremtidige forsknings gennembrud. 
Overskriften i projektet har været ”pa-
tienten i centrum”. Dette omsættes 
blandt andet gennem satsninger på 
stimulerende miljøer for personale og 
patienter, patientens sikkerhed og tryg-
hed samt at hospitalet er energieffektivt 
og præges af fokus på miljø og bære-
dygtighed.

Det er ekstra inspirerende at være en 
del af NKS projektet da vi på Fagerhult 
arbejder målrettet med at holde energi-
effektivitet og bæredygtighed i fokus. 
Den forskning vi har deltaget i sammen 
med Lunds Universitet viser at menne-
sker får det bedre og præsterer bedre 
i det rigtige lys. Disse resultater kan vi 
bruge til at opfylde de målsætninger 
NKS har i deres projekt.

Udover Notor LED skal vi også levere 
downlight pleiad g3, indbygningsarma-
turet Multilume Hydro med T5 lysrør, 
MultiFive med T5 lysrør og Multilume 
Free med LED.

bemærk at Notor indbygget allerede er 
leveret til Herlev Hospital og glostrup 
hospital.

www.fagerhult.dkHerlev Hospital
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PRoDUkTINFoRMATIoN

ALTRo UNITy™ 25
KOMBINERER DET BEDSTE FRA PURTEKNOLOGI 
MED EN ENESTåENDE HOLDBARHED

Altro har lanceret Altro Unity 25 – en 
ny generation af slidstærke 2.5 mm sik-
kerhedsgulve. gulvet fås nu i en ny, frisk 
farvepalet og er tilført en række fordele, 
der kommer med Easyclean Maxis 
pUR™- teknologien.

gulvet fås i 18 moderne, simple 
farver. Altro Unity 25 er derfor ideelt 
til entreer og indgangspartier, der skal 

se præsentable ud og samtidig kunne 
modstår et stort slid. Altro Unity 25 in-
deholder både aluminiumtrioxid og far-
vet kvarts, hvilket garanterer brugerne 
langtidsholdbar skridsikkerhed. gulvets 
2.5 mm tykkelse gør det holdbart og 
slidstærkt nok til anvendelse i områder 
med mange folk til fods, hvor også jord 
og snavs kommer inden døre. Altro 
Unity 25 er det optimale valg til udstil-
linger, stadioner, supermarkeder og de-
tailhandel; alle steder hvor gulvet skal se 
pænt og attraktivt ud i mange år.

Altro Unity 25 er det sidste nye i 
serien af Altro’s Xtreme Heavy Duty 
gulve. 2.5 mm sikkerhedsgulve er mar-
kant mere robuste end blot 2 mm, og er 
derfor det helt rigtige valg på områder 
hvor der er brug for ekstra slidstyrke 
og modstandsdygtighed på grund af 
mekanisk eller fysisk slidtage – i helt op 
til 15-20 år. Altro Unity 25’s kombination 
af holdbarhed, fornyet udseende og 
enestående pUR-teknologi reducerer alt 
sammen behovet for rengøring og vedli-
geholdelsesomkostninger igennem hele 
produktets levetid.

Efter grundige laboratorietests har det 
vist sig, at Altro Easyclean Maxis pUR- 
teknologi er førende, når det gælder 
rengøring, modstandskraft over for plet-
ter, farver og kemikalier, banebrydende 
langvarig afvisning af snavs og oprethol-
delse af farveægthed. Det er nu muligt 
at opnå renhed på kortere tid, med min-
dre vand og færre kemikalier, som alt 
sammen resulterer i vigtige reduktioner 
i omkostningerne i løbet af gulvets livs-
cyklus. Den avancerede pUR-teknologi 
er nu integreret i hele gulvets slidlag, 
hvilket gør, at slidstyrken bevares under 
hele levetiden – en fordel som gør gul-
vet i stand til at præstere på et niveau, 
der overgår andre pUR-teknologier.

Altro Unity 25 tilbyder forbedret 
modstandsdygtighed overfor kemikalier, 
og indeholder en bakteriostat der kan 
modstå MRSA. Dette betyder lavere 
risiko for infektioner i fx sundhedsvæ-



senets. gulvet klarer fugt og ekstreme 
temperaturforskelle uden problemer, 
hvilket gør det perfekt på offentlige 
gangarealer – steder som oftest er udsat 
for mange forskellige typer slid.

Altro’s Xtreme Heavy Duty-serie om-
fatter Altro’s mest holdbare sikkerheds-
gulv, velegnet til en række forskellige 
områder. Ud over den nye Altro Unity 
25, indeholder serien også den opdate-
rede Altro Classic™ 25, med forbedret 
R11 skridsikkerhed, og Altro Designer™ 
25 med mulighed for flotte designløs-
ninger. Altro Atlas™ 40 er ideelt at an-
vende i industrielle sammenhænge.

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

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

oM ALTRo – www.ALTRo.CoM

Altro er verdens førende producent og leverandør af gulvbelægninger. Virksom
heden leverer hygiejniske, sikre, praktiske og samtidig dekorative løsninger til alle 
indendørs miljøer – uden at gå på kompromis med funktion eller design.
Det brede produktsortiment indeholder traditionelle og moderne, teksturerede 
og glatte belægninger, som alle er tilgængelige i en bred palet af farver. Altro’s 
kunder er at finde indenfor sundhedsplejen, detailhandelen, restaurationsbranchen 
samt fritids, uddannelses og medicinalvaresektoren.
Altro er førende indenfor bæredygtig produktion, og er den første producent af 
sikkerhedsgulve, der har mulighed for at genbruge sikkerhedsgulve indenfor egen 
virksomhed.
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NYT stærkt PARTNERSKAB 
 
Guldager og BV Aqua indleder samarbejde om service og salg af  
BRITA vandfiltre. 
 
Guldager A/S og BV Aqua A/S starter samarbejde for at tilbyde kunderne 
en komplet løsning indenfor service og levering af vandfiltre fra tyske 
BRITA Professionel G.m.b.H. 
 
BRITA har været en førende udbyder indenfor vandbehandling i mere end 
40 år og er kendt på det europæiske marked for sin teknologiske føring og  
professionelle produktprogram. BRITA produkterne markedsføres i 
Danmark gennem BV Aqua i Sorø. Guldager har et veludbygget og GPS-
styret servicesystem, som sikrer sine kunder en professionel og hurtig 
service med specialuddannede teknikere.  
 
Gennem det ny samarbejde sikrer Guldager og BV Aqua sine nuværende 
og nye kunder en høj kvalitet i både produkt og service. En komplet 
løsning, som vil være til konkurrencemæssig fordel for kunderne.   
 
”For os er samarbejdet med BV Aqua og BRITA en naturlig udvidelse af 
vores eksisterende løsninger indenfor vandfiltre. 
Vi har stor respekt for BRITA, som med stærk fokus på kundetilfredshed 
og løbende produktudvikling har dokumenteret sin førende position på 
markedet” fortæller Claus Bengtsson, Direktør for Salg & Service i 
Guldager A/S. 
 
”BRITA leverer kvalitetsprodukter, som bliver løbende testet og 
kontrolleret, ligesom hensyn til miljøet og maksimal genanvendelse tæller 
højt. Produkterne passer derfor rigtig godt ind i Guldager’s øvrige 
produktprogram. Understøttet af vores stærke serviceorganisation kan vi 
derfor nu sammen med BV Aqua tilbyde markedet en helhedsløsning, 
som vi ved har været efterspurgt af vores kunder.” slutter Claus 
Bengtsson.      
 
Vi du vide mere, så kontakt Guldager på 48 13 44 00. 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guldager A/S er et af Danmarks 
førende firmaer indenfor 
vandbehandling til boligejen-
domme, institutioner, stor-
køkkener, procesindustri og 
Offshore.  
 
Guldager A/S har søster- 
selskaber i flere europæiske 
lande og beskæftiger 60 
medarbejdere på 
hovedkontoret i Danmark. 
 
Guldager A/S - Tlf.: 48134400 
Hejrevang 1-5 - 3450 Allerød 
guldager@guldager.com 
www.guldager.com 
 

 

 
 

 



FAMILIEEJET ATEk TEkNIk A/S 
OPKØBT AF CoRoMATIC gRoUP 
OG FORTSæTTER SAMMEN VæKST 
STRATEGIEN
Den svenske koncern Coromatic group har i dag ansøgt Konkurrencetilsynet om at opkøbe Atek Teknik 
A/S. Atek er en dansk virksomhed med 60 ansatte og en omsætning på mere end 140 millioner DKK 
i 2012. Atek er specialister i nødstrøm (generator og UpS), datacenter indretning og service og vil 
komplimentere Coromatic groups udbud på det danske marked. Med opkøbet opnår Coromatic group en 
omsætning på mere end en milliard SEK.

Coromatic groups vækststrategi sigter 
på at tilbyde fulddækkende løsninger 
indenfor sikker nødstrømsforsyning, 
datacenter, netværkskommunikation og 
sikre virksomhedskritisk drift i hele Nor-
den. Opkøbet af Atek Teknik A/S giver 
Coromatic group et mere komplet ud-
bud, bedre geografisk dækning og flere 
kompetencer, hvilket ikke mindst gav-
ner begge selskabers kunder. Det giver 
desuden nye muligheder for Atek’s 
medarbejdere ved at vokse i en større 
koncern. Efter opkøbet får Coromatic 
group en omsætning på ca. 1 milliard 
SEK og mere end 335 ansatte. Erhver-
velsen af Atek er det andet opkøb for 
Coromatic group siden sensommeren, 
sidst i august blev den norske mar-
kedsleder på nødstrøm Reservekraft 
opkøbt.

– Vi skal fortsætte med at vokse, både 
organisk og igennem opkøb, og vil i 
fremtiden skæve til grænserne udenfor 
Norden. I takt med at vi bliver større 
kan vi tilbyde mere omfattende service 
til vores kunder og nye muligheder for 
vores ansatte. Det at være bedst, er dog 
vigtigere end at være størst, for fortsat 
at sikre at vi opfattes som professionelle, 
engagerede og troværdige for de virk-
somheder vi samarbejder med, siger 
Maths waxin, koncernchef for Coroma-
tic group.

Den danske virksomhed Atek med 
hovedsæde i Roskilde blev grundlagt i 
1996 og drives i dag af peter Aaby som 

købte virksomheden af sin far i år 2000. 
peter Aaby fortsætter uforandret i Atek 
som adm direktør. Virksomhedens kun-
der er blandt andet inden for tele & IT-, 
energi- og finanssektoren, samt medici-
nal og sundhedssektoren.

– Atek er idag en kompetent kollega 
i branchen. De er vokset hurtigt og er i 
dag i en lignende markedsposition, som 
vi var for et par år siden. Hvis de skal 
fortsætte væksten i samme takt som hid-
til, skal de bredde sig ud til flere marke-
der, hvilket de har valgt at gøre sammen 
med Coromatic group. Jeg er yderst 
tilfreds med at få peter Aaby både som 
kollega og som delejer i Coromatic 
group, siger Maths waxin, koncernchef 
for Coromatic group.
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ARBEJDSMILJø

INDRETNINg

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!

vANDBEHANDLINg

VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner

BWT HOH A/S
Tlf.:	43	600	500	•	Fax:	43	600	900
bwt@bwt.dk	•	www.bwt.dk
www.vandbutikken.dk	

rubrikannonce_2012.indd   1 2012-06-28   12:37:29

SkyLLERUMSUDSTyR

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Desinfektionsmaskiner

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

MEDICINSkABE

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

Tlf 98323466
Sagavej 5, 9260 Gistrup
info@daneta-security.dk
www.safeshoppen.dk

AUTokLAvER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

SkyLLERUMSUDSTyR



vENTILATIoN

BELySNINg

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

•	 Laboratorier
•	 Renrum
•	 Operationsstuer
•	 Energioptimering
•	 Service
•	 CTS
•	 Styring
•	 Køling

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

PANELER SkyLLERUMSUDSTyR SkyLLERUMSUDSTyR

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

DBS Lys A/S · Ejby Industrivej 68 · 2600 Glostrup
Tel. 43 45 35 44 · Fax 43 43 23 32 · dbs@dbslys.dk

Onlinesalg på www.dbslys.dk

• Energi optimering
• CO2 reduktion
• Energi tilskud
• Belysningsplaner
• Regler & vilkår

DBS Lys A/S · Ejby Industrivej 68 · 2600 Glostrup
Tel. 43 45 35 44 · Fax 43 43 23 32 · dbs@dbslys.dk

Onlinesalg på www.dbslys.dk

• LED experten
• LED armaturer
• LED lyskilder
• LED lygter
• LED autolamper

DBS Lys A/S · Ejby Industrivej 68 · 2600 Glostrup
Tel. 43 45 35 44 · Fax 43 43 23 32 · dbs@dbslys.dk

Onlinesalg på www.dbslys.dk

Landsdækkende
dag-til-dag levering

• E-butik
• 10.000 varenumre
• Konsulentservice

DRIkkEvANDSkøLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

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

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

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

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk
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KONTAKT
BV-AQUA Vandbehandling A/S
Centervej 32 A · 4180 Sorø
Telefon: 70 27 32 66 · Fax: 57 80 33 66
www.bvaqua.dk · info@bvaqua.dk

BV-AQUA A/S er eksklusiv forhandler af BRITA® i Skandinavien.

Værn om miljøet 
BRITA fremstiller 
og bortskaffer filtre 
med fokus på effektiv 
og ren brug af jordens 
resurser og energi.

 

Vi har en løsning - du har et valg!
   Læs mere på www.bvaqua.dk/miljorigtig-vandbehandling  

Miljørigtig vandbehandling

ISO 9001 Certificeret
Genbrugs-koncept 


