
dominus -  energibesparelse og bedre indeklima

Frit sygehusvalg  
– også når det gælder CTS / BMS

Forestil dig et sygehus, hvor de enkelte bygninger og afdelinger frit kan 
udstyres med CTS-løsninger fra forskellige leverandører.

BACnet er navnet på et gennemtestet systemsprog (ISO-standard), 
der kan integreres i løsninger fra alle større CTS-leverandører. Ved at 
kræve BACnet bliver det muligt at sammensætte CTS-løsninger fra flere 
leverandører – og sikre en helhed, der kan styres fra samme brugerflade.

BACnet giver dig frihed til:
-  at vælge den bedste løsning til hvert område; sengestue, kirurgi m.m.
- at udbyde den enkelte bygnings og afdelings CTS i licitation
- at skifte leverandør som følge af ny teknologi, service eller andet
- at integrere løsninger fra forskellige leverandører i et styresystem

dominus anbefaler, at hospitalssektoren kræver BACnet baserede CTS-
løsninger ved såvel nybyggeri som større renoveringer og moderniseringer. 
Det handler om  økonomi, kvalitet, valgfrihed og fremtidssikring.

”BACnet gør det muligt for et hospital at samkøre CTS-anlæg fra forskellige 
leverandører, og dermed vælge de bedste til de enkelte bygninger og afdelinger.”

Michael Købgaard, salgschef, dominus
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Forlang BACnet hos dine CTS-
leverandører, så har du frihed til 
at vælge de bedste løsninger og 
samle dem i et styresystem.
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Effektiv logistik sikrer at 
de ansatte får frigjort tid 
til direkte patient pleje.

Swisslog Healthcare Nordic
healthcare.nordic@swisslog.com
www. swisslog.com
+46703679809 / +4795065506

AutomAtiseret logistiksystem 
til sygehuse

Automatiseret intern logistik:
> Rørpost: Transport af prøver, medicin og andre 
   hasteforsendelser
> Skinnegående transportør: Transport af sterilt udstyr,
   bulkforsendelser af prøver og andet materiale 
> AGV: Automatiseret transport af containere med mad,
   tekstiler, affald, forbrugsmateriale, mediciner. 

Automatiseret distribution af 
medicin:
> Produktion af medicin fra bulk til éndosis niveau
> Eliminerer omfanget af fejlmedicinering
> Patientspecifik produktion
> Automatiseret lager af mediciner

Med over 3000 sygehusreferencer er Swisslog 
verdens største leverandør af automatiseret
logistiksystem til sygehus.

mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com
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FÅ HOSPITALERNE FREM  
i  lysEt
Intelligent planlægning af lys og belysning er essentiel for patienter og personale

lysoRiENtER iNg

Der er ingen tvivl om, at dagslyset på-
virker vores helbred, vores effektivitet 
og vores arbejdsglæde. Alligevel er 
virkeligheden på de danske hospitaler 
præget af utidssvarende fysiske rammer, 
hvor rationalitet og logistik er blevet 
prioriteret over menneskelig trivsel 
og velvære. Fraværet af dagslys i for 
eksempel gangzoner, kontorarealer og 
behandlingsrum har store konsekvenser 
for patienter og personale og er samtidig 
en medvirkende faktor til at belysning i 
dag hører til blandt de tungeste poster 
på hospitalernes energiforbrug. 

Der ligger et stort uudnyttet poten-
tiale i at skabe tidssvarende rammer for 
moderne hospitalsdrift med “mennesket 
i centrum” og for samtidig at reducere 
energi- og driftsomkostninger. Den 
umiddelbare energi- og driftsøkonomi-
ske gevinst, der ligger i at udskifte utids-
svarende lyskilder med moderne og 
energieffektive alternativer kan ikke stå 

alene, for selv det basale og det livsnød-
vendige kræver intelligent og fremtids-
sikret planlægning. 

KoRTlægNINg gIVER 
oVERBlIK

Med den pressede økonomiske situa-
tion, som sundhedsvæsenet befinder 
sig, kræver det en målrettet og professi-
onel indsats, at omdanne et stort poten-
tiale til målbare resultater. Der er mange 
parametre, der har indflydelse på lysfor-
holdene – som for eksempel dagslysfor-
hold, rumlighed, det kliniske speciale og 
patienternes diagnoser og personalets 
arbejdsgange. Derfor er det vigtigt at 
se optimeringspotentialet i lyset af den 
specifikke kontekst. Udgangspunktet 
for ethvert forbedrings- og optimerings-
projekt, må derfor være en kortlægning 
af de eksisterende forhold, set i forhold 
til de krav og ønsker, der er til den 
fremtidige brug. En sådan kortlægning 
vil ligge til grund for udarbejdelsen af 
en konkret belysningsplan og vil kunne 
klargøre, hvor det største akutte behov 
eller det største umiddelbare besparel-
sespotentiale findes. Dermed vil start-
skuddet være taget til en proces, hvor 
de enkelte projekter kan prioriteres ud 
fra et totaløkonomisk perspektiv.

 

af aRkitEkt MaRia stoUgåRd, RaMBøll lys 

Maxs@RaMBoll.dk

Før Efter

Med udgangspunkt i et ønske på 
Gentofte Hospital om en mere drifts
økonomisk lyssætning udarbejdede 
Rambøll Lys et lyskoncept, som imøde
kommer patienter og personales behov 
og skaber fleksibilitet. 

© Rambøll Lys
Lysdesign: Rambøll Lys
Indretningsarkitekt: Dorthe Andersen
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Den umiddelbare energi og driftsøkonomiske gevinst, der ligger i 
at udskrifte utidssvarende lyskilder med moderne og energieffektive 
alternativer kan ikke stå alene, for selv det basale og det livsnødvendige 
kræver intelligent og fremtidssikret planlægning.

lyS EFTER BEhoV

Fælles for lysforholdene på mange ho-
spitaler i dag er, at de er statiske og di-
mensioneret efter tanken om “lys nok”. 
Vi har i dag værktøjerne til at tænke 
visionær og dynamisk, så “lys nok” bliver 
til “lys efter behov”. hospitalernes fysi-
ske rammer skal sikre en tryg og positiv 
oplevelse for patienten og et godt ar-
bejdsmiljø for personalet. lysets evne til 
at dirigere vores oplevelse af et rum som 
positivt og sted hvor jeg kan blive rask – 
kombineret med moderne og intelligent 
lysstyring – skaber en fleksibilitet som 
muliggør at ét og samme rum kan være 
en funktionel arbejdsplads for personale 
og en såvel nærværende rum, som vil 
patienter det godt. En fleksibilitet, som 
i sidste ende er med til at skabe trivsel, 
kortere patientophold og effektivitet.

Den dynamiske lysstyring giver os 
ligeledes mulighed for at skabe et kun-
stigt dagslysmiljø i de områder, hvor 
det naturlige dagslys i dag er begræn-
set eller helt fraværende. Dagslyset 
foranderlighed over døgnet og året i 
farve, intensitet og retning er med til at 
opretholde vores dagsrytme og er es-
sentielt for at vores fysiske og psykiske 
velbefindende.

De menneskelige gevinster er åben-
bare ved at sætte lys på dagsordenen. 
Det personlige og regulérbare lys sikrer 
desuden at energien bruges efter behov 
og det vil give en overordnet energi- og 
driftsøkonomisk besparelse.

AT gøRE KolDE hæNDER 
VARME

Menneskeliv kan ikke overlades til tilfæl-
dighederne. I et sundhedsvæsen, hvor 
ambitionen om at være verdensklasse 
lever side om side med en virkelighed 
med besparelser og nedskæringer, har 
vi et ansvar for at udnytte alle mulig-

Efter

Før

Før

Efter

heder for at konvertere sparede drifts-
omkostninger til patientbehandling. De 
resultater vi kan opnå ved at kortlægge 
og implementere forbedringer på de 
eksisterende hospitalers lysforhold, vil 
udover, at have betydning for det en-
kelte hospital også kunne bidrage med 
værdifuld viden til fremtidens hospitaler, 
som netop nu ligger på tegnebrættet. 



systEM og pRiNCip FOR VARETRANSPORT 
I HOSPITALER SKAL VæLGES UD FRA 
BEHOV OG LOKALE FORHOLD

logist ik

af afdEliNgsChEf, hEllE gaUB, 

 hospitalER og sUNdhEd, CoWi

En af de vigtigste bevæggrunde til at 
investere 42 mia. DKK i nye hospitaler 
i Danmark inden for de næste 10-15 
år er, at løfte kvaliteten af de leverede 
hospitalsydelser. Altså med andre ord 
at skaffe mere sundhed for pengene. 
En af de væsentlige udfordringer i de 
nye byggerier er derfor, at sikre at de 
nye hospitaler reelt bliver bedre at løse 
opgaverne i, og ikke bare en pænere 
udgave af de udtjente sygehuse. 

logistik skal ses, som alle bevægelser 
i hospitalet. Altså alt hvad der flytter sig; 
mennesker, varer, egenproduktion og 
affald. og alle flow skal kortlægges både 
før bygningerne og efter at de forlader 
dem. Derfor er f.eks. analyser af ekstern 
trafik og parkeringsforhold også en del 
af grundlaget for den logistiske løsning. 
Et eksempel på dette er at muligheder 

for tilkørsel af varer kan begrænses af 
det omgivende vejnet, hvorfor dette kan 
blive en af de styrende parametre i hvor-
dan varemodtagelse skal ske.

En grundig analyse og vurdering af 
de logistiske forhold er en god basis for 
at sikre:
•  lette og logiske ankomst og trans-

portveje, som øger trygheden for 
patienter og pårørende og giver en 
oplevelse af et højt service-niveau

•  Korte afstande og tilrettelæggelse af 
faciliteterne efter arbejdsprocesser, 
som giver arbejdskraftbesparelser og 
god driftsøkonomi

•  gode rammer for arbejdsopgaverne, 
hvor ekstra skridt spares og hvor varer 
ankommer til tiden giver et godt ar-
bejdsmiljø, som er med til at tiltrække 
medarbejdere 

 
Materiale og trafikflow.
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•  Sikring af hygiejne og rettidige varele-
verance samt korrekte opbevarings- 
og transportforhold for varerne bidra-
ger generelt til patientsikkerheden

Derudover kan grundige analyser og 
gennemførelse af de deraf følgende 
anbefalinger være med til at spare 
dyre kvadratmetre, samtidig med at 
driftsøkonomien optimeres. Et godt ek-
sempel er det igangværende projekt på 
Sygehuset østfold i Sarpsborg, Norge. 
Projektet blev i løbet af udarbejdelsen 
af forprojektet reduceret fra ca. 125.000 
m2 til 87.000 m2, bl.a. som et resultat af 
analyser af alle forhold vedr. mennesker, 
varer, egenproducerede artikler og af-
fald. En lang række anbefalinger førte i 
dette projekt til et langt bedre logistik-
flow og dermed en mere effektiv hospi-
talsdrift, samtidig med at arealet blev 
mindsket og projektet dermed billigere.

Varetagelse af logistikken i de nye 
byggerier er derfor i allerhøjeste grad 
med til at sikre mere sundhed for pen-
gene. Men det betyder også, at ikke alle 
analyser fra andre brancher er direkte 
anvendelige på hospitaler. Et konkret 
eksempel er analyser af antal og place-
ring af elevatorer i nye bygninger eller 
i helt nye hospitaler. I en traditionel 
elevatoranalyse vil det være vanskeligt 
i dimensioneringen at tage højde for, 
at alm. persontransport, båretransport, 
varetransport, affaldstransport og akutte 
transporter kan ske i de samme elevato-
rer. Derfor vil en sådan analyse næsten 
altid medføre et ønske om adskillelse af 
disse fraktioner, uden at der er et egent-

ligt velbegrundet ønske eller behov her-
for i det konkrete tilfælde. 

Som anført behandler logistikanalyser 
en bred vifte af forskellige elementer. I 
denne artikel anvendes varetransport 
som eksempel, idet dette er et af de 
områder, som har massiv bygningspå-
virkning.

Ved transport af varer i større mæng-
der bør automatiserede transportsy-
stemer overvejes, af hensyn til arbejds-
miljøet, af hensyn til driftsøkonomien 
og af hensyn til muligheden for, også i 
fremtiden at skaffe arbejdskraft til disse 
opgaver. Automatiserede systemer giver 
derudover den fordel, at transporter 
kan ske på ubekvemme tidspunkter 
uden ekstra udgift, således at der sker 
en udjævning af belastningen af både 
vertikale og horisontale transportveje og 
systemer.

logistik af forbrugsvarer/interne leve-
rancer bør have særlig fokus på standar-
disering. For at undgå spild men også 
for at undgå for store lagre. Samtidig er 
det nødvendigt at etablere et system, 
som sikrer, at leverancer til sygehusets 
afdelinger kommer frem til ret tid.

For at få den mest optimale udnyt-
telse af de forskellige logistiksystemer 
er det væsentligt, at man har de rigtige 
udgangsdata til rådighed. Derved er 
det muligt at programmere og beregne, 
hvilket system, der er det mest opti-
male. For alle systemer gælder, at der 
skal afsættes et areal i bygningen for at 
skabe plads til disse systemer. Det er 
vigtigt, at se på den mængde af varer, 
der skal transporteres og logistik-flowet 

for den enkelte komponent. Mængder 
der skal flyttes skal defineres for den 
enkelte funk tion og for det enkelte sy-
stem. Disse data skal fremskrives til den 
forventede fremtidige aktivitet. 

VAlg AF DET RIgTIgE SySTEM

Valg af det konkrete system skal gøres 
ud fra analyse og en grund kravspecifi-
kation vedr. behov og krav. Disse krav 
skal opstilles for:

hastighed: over hvor lang afstand 
skal varerne transporteres? - hvor hur-
tigt skal de frem? - hvor hurtigt må de 
transporteres?

Responstid: hvor stor grad af flek-
sibilitet har vi behov for? - hvor lang 
reaktionstid må der være fra bestilling til 
levering?

Volumen: hvad er omfang og vægt af 
det der skal transporteres?

Programmerbarhed: hvor tit ændres 
frekvens, indhold og volumen? - Kan 
ændringerne forudses?

Interfaces til andre systemer: hvilke 
it-systemer skal transporterne kommu-
nikere med? - Findes den nødvendige 
arbejdskraft til evt. omlastninger og ser-
vicering af systemet?

økonomi: hvad er råderummet for 
anlæg? - Er der driftsøkonomiske bin-
dinger?

Bygningsmæssige rammer: Ved etab-
lering af logistiksystemer i eksisterende 
byggeri skal ofte laves omfattende æn-
dringer. Det er væsentligt at inddrage 
brandmyndigheder og AT i dette, samt 
sikre at systemet ikke kolliderer med sy-

Østfoldsygehuset. 
Arkitekter: Eliassen og Lambertz-

Nielsen, Arkitema og AART,  
Ingeniør og logistikrådgiver: COWI



gehusets øvrige transportløsninger, som 
f.eks. patient- og sengetransporter.

Særlige transportkrav: Mange enhe-
der på et hospital stiller særlige krav un-
der transport og opbevaring, som f.eks. 
temperatur, fugtighed, sikkerhed, hy-
giejne. Disse krav skal systemet kunne 
honorere.

logikstiksystemer, der i dag kendes 
fra nyere sygehusbyggerier er: 
•  AgV (Automated guided Vehicles)
•  Mono-Rail
•  Manuel transport 

AUToMATED gUIDED 
VEhIClES (AgV)

AgVer er et automatisk transportsystem, 
som er styret ved hjælp af transpondere, 
som kommunikerer via et trådløst net-
værk. Dette skal derfor etableres i alle 
områder, hvor AgV ønskes at kunne 
køre. Det kan vælges, om man vil bruge 
afdelingsspecifikke AgVer med faste 
transpondere, som kører den samme 
rute hver gang, eller om man vil benytte 
sig af transpondere, der skal sættes ind 
individuelt for hver kørsel. Sidstnævnte 
vil reducere det samlede behov for 
AgVer. Systemet kræver minimal fysisk 
installation, idet der kun skal etableres 
lade-stationer til AgVerne. Alternativt 
findes systemer, der styres ved hjælp 
af magnetstriber i gulvet. Disse har dog 
den ulempe at kørebaner ikke kan æn-
dres uden bygningsmæssige ændringer. 

Kørselsveje må ikke blokeres, da 
AgVerne ellers standser. De kan ikke 
køre udenom genstande. AgVerne 
kan køre med en last på maks. 500 kg 
og en maks. hastighed på 2 m/s. gen-

nemsnitshastigheden ved almindelig 
sygehusdrift ligger på 0,5 m/s. Den 
maksimale stigning AgVerne kan hånd-
tere er 7 %. Varetransport foretages 
i containere, som er tilpasset AgV-
systemet i højden og bredden, således 
at AgVerne selvstændigt kan hente/
aflevere en container fra/til et bestemt 
leveringssted. Containere findes også 
som half-size containere, hvor en AgV 
kan transportere 2 half-size containere, 
som kan aflastes i to forskellige afdelin-
ger. Den gennemsnitlige levetid for en 
AgV er ca. 8 år.

MoNo-RAIl

Mono-Rail systemet er et transport-
system, hvor transportvognene kører 
ad loftmonterede skinner. Mono-Rail 
systemet er særligt velegnet ved lange 
afstande eller ved behov for høj hastig-
hed på transporterne. Mono-railen er 
anvendelig til højvolumen og højhastig-
hedstransporter. Systemet er billigere at 
installere og vedligeholde end AgVen, 
men kan kun anvendes til horisontal 
transport. Dette skal derfor suppleres 
med vertikale transportformer og er 
derfor bedst egnet ved helt nye syge-
husbyggerier, hvor elevatorkerner og 
mono-railspor kan planlægges og pro-
jekteres i sammenhæng. Mono-railen 
kræver en separat kældergang. Når 
sporene er lagt kræver det en del byg-
ningsmæssigt at ændre banerne, mens 
udvidelse af systemet kan etableres 
relativt enkelt f.eks. i forbindelse med 
fremtidige udbygninger.

MANUEl TRANSPoRT

Alternativet til de automatiserede sy-
stemer er en manuel transport, som vi 
kender den fra de fleste af dagens sy-
gehuse. Denne transportform er drifts-
mæssigt dyrere end automatiserede løs-
ninger, men er til gengæld uovertruffen i 
kraft af en høj grad af fleksibilitet. 

DEN RIgTIgE 
logISTIKløSNINg

Som regel vil det være fordelagtigt for 
hospitalet at vælge forskellige løsnin-
ger til forskellige transportbehov. Dvs. 
en kombination af to af ovenstående 
løsninger, evt. kombineret med rør-
postanlæg til hastetransport af mindre 
volumener.

AGV.



Dynamisk, bredspektret dagslys døgnet rundt
I acceleratorrummet på Århus Sygehus er der opsat ikke færre end 20 
dagslysarmaturer med Blue Sky-motiv i 2 klynger, for at opnå en markant 
bedre belysning i dette rum helt uden naturligt dagslysindfald. Også i det 
tilstødende operatørrum er der installeret dynamisk dagslys via et dagslys-
vindue, monteret på væggen.

Dermed giver Servodans unikke dagslys-
koncept en markant bedre lyskomfort og 
således endnu bedre trivsel og velvære. 
Dagslysarmaturerne kan nemlig genskabe 
dagslysets sammensætning, tonerne og 
skiftet gennem dagen. Det er således mu-
ligt at få kunstigt skabt dynamisk dagslys ind 
i selv de allermørkeste kroge af en bygning, 
hvor der ellers aldrig ville kunne komme selv det mindste strejf af dagslys. 
Med åbenbare fordele for menneskers trivsel, humør og effektivitet til følge.

Dynamisk dagslys 
på Århus Sygehus

Stenager 5 . 6400 Sønderborg . Tel. 7442 4726 . info@servodan.dk . www.servodan.dk

Tlf.: 99 92 08 10 · salgdk@blucher.dk · www.blucher.dk

HYGIEJNE OG HOLDBARHED

 Push-fit afløbsrør og fittings i rustfrit stål 
Med BLÜCHER® EuroPipe får du en sikker og økonomisk 
løsning:

Komplet afløbsrørsystem Ø50 - 250 mm incl. fittings,•	  
adaptere, rottestop m.m.

Glatte rør i rustfrit stål sikrer god hygiejne, nem •	
rengøring og effektivt flow

Holdbart system med over 50 års produktlevetid•	

Til nybyggeri og renovering•	

Brandsikkert•	

Lav vægt og nem montage•	

Standard- og specialløsninger•	

Se mere på www.blucher.dk

EuROPIPE

34141_ad 180x130_Europipe_HospitalTeknologiOgDrift.indd   1 28-10-2010   13:05:18
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VI KAN UDEN VIDERE SPARE 
10% PÅ VARMEREGNINGEN
hvis der etableres effektivt samspil mellem indregulering, styringsteknik, overvågning og 
varmemesterfunktion kan vi reducere den årlige Co2-udledning fra etageejendomme i Danmark med 
750.000 tons, siger energiingeniør Uwe hansen fra firmaet Clorius Controls.

totalsERv iCE

af pEdER fREdskild

Clorius Controls har gennem mere 
end 100 år arbejdet med regulering af 
opvarmningssystemer. I de senere år 
har firmaet engageret sig i koncepter, 
der integrerer alle dele af varmeregule-
ringen og energistyringen på opvarm-
ningsanlæg. De aftaler, der er indgået, 
er resulteret i overraskende store be-
sparelser, uden at det har krævet større 
investeringer.  
Besparelserne er veldokumenterede, og 
nu bruges erfaringerne i videre udbre-
delse af konceptet.

3 FoRUDSæTNINgER FoR 
ENERgI-BESPARElSER

Energiingeniør Uwe hansen forklarer, 
at der skal være tre forudsætninger til 
stede for at opnå de størst mulige ener-
gibesparelser og samtidig levere god 
komfort til brugerne:
•  Kompetent varmemester
•  Indreguleret anlæg og opdateret sty-

ringsteknik 
•  løbende overvågning og kompetent 

indgriben ved afvigelser

Desuden er samspillet mellem varme-
mester, teknik og overvågning afgø-
rende. Selv den bedste varmemester 
kan kun nå det optimale, hvis anlægget 
er trimmet, og han har mulighed for 
løbende overvågning. og selv med 
den bedste styringsteknik og det bedst 
indregulerede anlæg kan der kun nås 
optimal drift, hvis anlægget overvåges 
løbende, og der gribes kompetent ind 
ved afvigelser. 

Et middel til at opnå dette er et CTS-
anlæg. Men CTS-anlægget giver i sig 
selv ingen besparelser, understreger 
Uwe hansen.

hVEM hAR ANSVARET

ofte er ansvaret for varmeanlæggenes 
drift delt ud på flere hænder og ho-
veder. overvågning og indgriben ved 
afvigelser har varmemesteren typisk an-
svaret for. Styringsautomatikken leveres 
af en leverandør, som slipper projektet, 
når anlægget er sat i drift og godkendt. 
Indregulering af vandfordelingen i an-
lægget foretages af en tredje part - hvis 
indregulering overhovedet bliver fore-
taget. Måske samordnes funktionerne 
under etableringen af en rådgivende 
ingeniør. 

gennem den løbende drift er der 
sjældent en kompetent part, der har 
indsigt i alle anlæggets funktioner og 
kompetence til at gribe ind, så optimal 
drift sikres. Nogle varmemestre mangler 
uddannelse og kompetence, og selv de 
bedste varmemestre kan ikke være eks-
perter i styringsteknik og indregulering. 

10% BESPARElSE På ANlæg I 
goD DRIFT

Resultatet er på anlæg, der tilsynela-
dende kører fornuftigt og leverer accep-
tabel komfort. Ved en nærmere analyse 
kan der dog selv på sådanne tilsyne-
ladende velfungerende anlæg opnås 
mindst 10% energibesparelser – uden at 
det går ud over komforten. Tværtimod 
vil indregulering og optimal styring 
sikre forbedret komfort. Det vil sikre, at 
opvarmningen i alle lejligheder holdes 
inden for de aftalte temperaturgrænser, 
pointerer Uwe hansen.

hvis varmeanlæggene bringes til at 
køre optimalt i alle Danmarks etagebo-
liger, vil Co2-udslippet reduceres med 
ca. 750.000 tons, viser beregningerne, 
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og det vil sikre, at fjernvarmeværkerne 
lever op til forpligtelsen om at reducere 
energiforbruget med 2% pr. år.

TjENT hjEM På 1-2 åR

Muligheden for mere end 10% ener-
gibesparelser er ikke grebet ud af den 
blå luft. hos Clorius Controls, har tekni-
kerne analyseret et stort antal varmean-
læg i etageejendomme og institutioner 
med større varmeanlæg. 

Konkrete beregninger viser, at der i 
gennemsnit kan spares over 10% energi 
til brugsvand og opvarmning. Vel at 
mærke uden at der foretages store inve-
steringer i efterisolering, nye vinduer og 
andre bygningsmæssige forbedringer. 
Besparelserne opnås alene ved optime-
ring af styringsteknik, indregulering og 
sikring af optimal løbende drift. Investe-
ringen og omkostningerne til optimering 
af den løbende drift er meget beskedne 
og vil oftest være tjent hjem på 1-2 år el-
ler hurtigere, forklarer Uwe hansen.

gARANTI FoR INDTjENINgEN

Når vi indgår aftaler om optimering af 
varmeanlæg og sikring af den løbende 
drift, begynder vi med en analyse, og vi 
opstiller budgetter for de mulige bespa-

relser i forhold til det hidtidige forbrug. 
Vi har så stærkt et erfaringsgrundlag, 
at vi kan garantere, at de beregnede 
besparelser opnås. hvis ikke besparel-
serne opnås efter der er foretaget grad-
dagekorrektion, kræver vi ikke betaling 
for vores arbejde, understreger Uwe 
hansen.

Forudsætningen for garantien er, at 
vi ved aftalens indgåelse opgraderer 
styringsteknikken, vi indregulerer an-

lægget, vi etablerer CTS-anlæg, vi over-
våger anlægget, vi overtager ansvaret 
for anlæggets drift, og vi griber ind ved 
afvigelser. Den nødvendige investering 
vil typisk være tilbagebetalt efter 1-2 år 
– selv når de løbende omkostninger til 
vores overvågning og styring indregnes. 
Efter denne korte periode kommer be-
sparelserne beboerne til gode på varme-
regnskabet - år efter år efter år, forklarer 
energiingeniøren.

  

“Statement no. 2”

Clorius Controls A/S · Tempovej 27 · 2750 Ballerup · Tlf.: 77 32 31 30 · mail@cloriuscontrols.com · www.cloriuscontrols.com

-  garanterer besparelsen efter 
energioptimering af deres 
varme og ventilationsanlæg.

Clorius_Statement_no.2.indd   1 13-01-2011   13:30:13

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


 
 
 
 
 

                                  

              Læs mere om KONE Care™ for Life  og tag testen på 
 http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx 

 

Giv din elevator et 
 sundhedstjek på 
  www.kone.dk   
 

 

 
Fordi forebyggelse er 
bedre end reparation 

”AlECTIA er et godt eksempel på den 
type virksomhed, som Danmark skal 
leve af i fremtiden. Kombinationen af 
stærke fagligheder, et indgående kend-
skab til det marked, kunden opererer i, 
en udviklet forretningsmæssig forståelse 
og ikke mindst evnen til at udtænke in-
novative og bæredygtige løsninger rum-
mer store muligheder både herhjemme 
og ude i verden”, siger jens Moberg.

”AlECTIA har haft en meget dyna-
misk vækst under Ingelise Bogasons 
ledelse. Virksomheden har markeret 
sig på en række af Danmarks styrkepo-
sitioner, så som grønt byggeri, miljø og 
fødevarer. Det er stærkt, og jeg er over-
bevist om, at den vækst kan accelereres 
fremover”, udtaler jens Moberg, der tid-
ligere har haft internationale topposter 
hos bl.a. Microsoft og Better Place.

EN VIRKSoMhED I VæKST

AlECTIA har gennemgået store for-
andringer under Ingelise Bogasons 
ledelse. Virksomheden har udviklet sig 
fra at være en rådgivende ingeniørvirk-
somhed til at være en vidensvirksomhed 
med specialkompetencer inden for 
procesteknologi, arbejdsmiljø, forret-
ningsudvikling, byggeri, vand, energi 
og miljø. otte strategiske opkøb har i 
de sidste seks år styrket AlECTIAs mar-
kedsposition og bragt virksomheden ud 
på de internationale markeder.

Formand for AlECTIAs bestyrelse, 
Erik hovgaard udtaler: ”Da Ingelise 
kom til AlECTIA i 2005, tilførte hun den 
energi og retning, som virksomheden 
trængte til. Nu tager jens Moberg over, 
og jeg er overbevist om, at jens’ store 
internationale erfaring og dokumente-
rede lederevner vil være en styrke for 
AlECTIA. jens har et imponerende cv 

og er kendt for at skabe vækst, kunde- 
og medarbejdertilfredshed. jeg er over-
bevist om, at han er den rette leder til at 
udvikle AlECTIA fremover.”

ledelsesskiftet sker i fuld overens-
stemmelse med Ingelise Bogasons egne 
ønsker. ”jeg har haft seks spændende år 
på posten og vil nu kaste mig over andre 
opgaver”, siger Ingelise Bogason.

jens Moberg tiltræder stillingen den 
5. april.

For yderligere information
Erik hovgaard, tlf. 20 12 07 81
jens Moberg, tlf. 40 90 41 05
Ingelise Bogason, tlf. 51 28 55 55

JENs MoBERg  
Ny ADM. DIREKTøR I ALECTIA
D. 5. april 2011 er der vagtskifte hos AlECTIA gruppen. Efter seks 
år i spidsen for rådgivningsvirksomheden fratræder administrerende 
direktør Ingelise Bogason for at overlade posten til jens Moberg.

pREssEMEddElElsE

oM alECtia

ALECTIA er en af Danmarks førende 
rådgivningsvirksomheder. Vores vare-
mærke er rådgivning, der kombinerer 
høj faglighed med en indgående 
forståelse for kundens forretning. Vi 
har udviklet os fra at være en ren 
ingeniørvirksomhed til en vidensvirk-
somhed med en lang række special-
kompetencer inden for procestekno-
logi, arbejdsmiljø, forretningsudvikling, 
byggeri, vand, energi og miljø. Med ud-
gangspunkt i vores stærke kompeten-
cer fungerer vi som betroet rådgiver 
for virksomheder og organisationer, 
der søger innovative løsninger.

http://www.kone.dk
http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx


Unikke løsninger
Landsdækkende 24 timers 
service året rundt

72 timers automatisk 
overvågning
Touch-paneler og ny teknologi styrer og 
overvåger i dag den moderne kedelcentral

Max Weishaupt A/S

Aalborg 
Tlf: 98156911

Fredericia 
Tlf: 75101163

info@weishaupt.dk • www.weishaupt.dk

Erhvervsvej 10 • Glostrup
Tlf: 43276300

Forbrændingsteknologi
For overholdelse af gældende emissionskrav og vejled- 
ninger anvendes multiflam® teknologi for olie-, gas- og  
kombinationsbrændere. I kombination med elektronisk  
styring opnås en permanent høj virkningsgrad med absolut 
nøjagtighed i hele reguleringsområdet. For energioptime-
ring reguleres forbrændingsluftblæsere via frekvensstyring  
i kombination med iltstyring. Således kompenseres for 
ændringer i lufttryk, luftfugtighed, lufttemperatur samt 
ændringer i brændstofsammensætning. 

Overskuelige touch-skærme
Elektronisk styring af brændere i kombination med anvendel-
se af PLC-teknologi og touch-paneler har afløst betjenings-
kontakter og signallamper. I forbindelse med dampkedler 
er der udviklet individuelt tilpassede styringer for 72 timers 
drift, som kan logge alle ønskede driftsdata og automatisk 
registrerer test-intervaller for afprøvning af regulerings- og 
sikkerhedsudstyr. 

Kedelcentralen styres nu via de mere overskuelige 
touch-skærme.
 

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

DORMA teknik – af gode grunde

DORMA KVALITETSTEKNIK
Teknisk information og brochurer: www.dorma.dk

DORMA Danmark A/S · Sindalvej 6-8 · 2610 Rødovre
Tlf.: 4454 3000 · Fax 4454 3001

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

TS 93 i Contur Design
Dørlukker med 
komfortteknik.
Også med over-
flade i rustfri look 

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

Godkendt til flugtveje 
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RENGøRINGSVENLIGT 
OG HOLDBART 
AFLøBSSySTEM

pRodUktoRiENtER iNg

Brandsikkerhed, lav vægt, et komplet 
program i afløb, rør og fittings samt ev-
nen til at tåle de kemikalier, der anven-
des på et hospital, er vigtige faktorer, 
når der skal vælges afløbssystem til et 
hospital, både ved nybyggeri og ved 
renoveringsarbejde.

Men endnu vigtigere er det at sikre 
god hygiejne, også i afløbssystemet, så 
risikoen for spredning af smitte blandt 
patienter og personale minimeres. 
Blandt andet er det vigtigt, at gulve og 
andre flader er tilgængelige og lette at 
gøre rene, og at affald og spildevand 
håndteres betryggende.

Afløbssystemet skal være holdbart, 
let at indpasse i byggeriet og nemt at 
holde rent, og derfor har mange af 
landets hospitaler, bl.a. århus Univer-
sitetshospital Skejby, odense Universi-
tetshospital, hvidovre hospital, herlev 
hospital og glostrup hospital valgt 
BlÜChER afløbssystem i rustfrit stål i 
kvalitet AISI 316l. 

BlÜChER afløbssystem omfatter 
gulvafløb til let og svær belastning, af-
løbsrender samt afløbsrør og fittings, så 
alle afløbsopgaver kan løses, også i de 
tilfælde, hvor specielle bygningskon-
struktioner eller andre hensyn kræver 
specialfremstillede løsninger.

Rustfrit stål har en hel glat overflade, 
som sikrer maksimalt flow og forhindrer 
bakterievækst. Det er tilmed et kor-
rosionsbestandigt og rengøringsvenligt 
materiale med en levetid på op til 50 
år, tåler høje temperaturer og er ikke 
brændbart. Tilmed er rustfrit stål 100% 
genanvendeligt. Rustfrit stål er dermed 
et oplagt valg til afløbssystemet, både 
fra et økonomisk synspunkt set over 
byggeriets samlede levetid og miljø-
mæssigt.

KoRRoSIoNSBESTANDIgT

hos BlÜChER har man over 45 års 
erfaring i udvikling af afløbsprodukter 

til en lang række anvendelsesområder, 
hvor hygiejne og rengøringsvenlighed 
er i fokus. Afløb, afløbsrender og rør fra 
BlÜChER er konstrueret uden hulrum, 
der ville kunne samle snavs, samt med 
glatte afrundede overflader, som er 
nemme at rengøre og hvorfra snavs og 
vand let løber af. Til eksempel kan næv-
nes det store udvalg i riste til forskellige 
formål, hvor særligt hygienicPro risten 
og den fuldsvejste ribberist i test har 
vist sig at være lette at rengøre og holde 
rene.

BlÜChER afløb til vinylgulve anven-
des ofte på sengestuer, i baderum, m.m. 
og fås både som traditionelle runde 
afløb og som elegante baderumsrender. 
Begge dele uden høje kanter og egnet 
til kørestolsbrugere.

Indbygningsvandlåsen til boligafløb 
har en ekstrem høj selvrens ningsevne 
og kræver derfor sjældent rensning. 
Derudover har vandlåsen et skråt hånd-
tag, så skidt og snavs ikke sætter sig 
fast. hvis vandlåsen endelig skal gøres 
ren, kan den nemt skilles ad og skylles 
helt ren.

I hospitalskøkkener har man stor 
glæde af BlÜChER’s afløbsrender og 
køkkenbrønde, som er hygiejniske af-
løbsløsninger i rustfrit stål, der  hver dag 
medvirker til, at mange mennesker kan 
spise sikkert. Med indbygningsvandlås 
og sikurv er der også let adgang til at 
fjerne køkkenaffald.

oPTIMAl løSNINg

ønsker du at undgå spredning af bak-
terier i lufttætte rum, kan du her vælge 
afløb fra BlÜChER med gastæt overdel.

BlÜChER® EuroPipe indeholder et 
komplet program af afløbsrør og fittings, 
som giver en optimal løsning til rørsyste-
met også i høje bygninger og lagt i jord. 
På flere områder er push-fit systemet i 
rustfrit stål flere længder foran andre sy-
stemer og giver både rådgiver, installa-

BLÜCHER WaterLine Copenhagen Vinyl  
er en elegant og praktisk løsning til 
 baderum med vinylgulv.

BLÜCHER® EuroPipe afløbs
rørsystem helt i rustfrit stål.
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tør og bygherre en omkostningsbevidst, 
brandsikker og miljøvenlig løsning. 
Blandt de mange tilbehørsdele til rørsy-
stemet findes rottestop med eller uden 
renselem til stående afløbsledninger. 
Den lave vægt gør det let og hurtigt at 
installere. Rørene kan oftest installeres 
af én mand alene og kan nemt skæres til 
på pladsen. Dette kombineret med den 
høje levetid gør, at du med BlÜChER® 
EuroPipe reducerer både tid og omkost-
ninger.

Med BlÜChER® afløbssystem i rust-
frit stål er man sikret et hygiejnisk og 
holdbart afløbssystem til alle anvendel-
sesområder i hospitalet.

Rengøringsvenlige køkken
brønde fra BLÜCHER,

BLÜCHER® Channel er 
hygiejniske afløbsrender 

til alle gulvtyper.



MotoRisEREdE 
CoNtaiNERflyttERE 
FORBEDRER ARBEJDSMILJøET
Boligforeninger, renovationsselskaber, industrivirksomheder og institutioner kan undgå påbud fra 
Arbejdstilsynet med selvkørende motorenheder til affaldscontainere, der allerede benyttes af to 
boligselskaber i Vejle. 

CoNtaiNERoRiENtER iNg

Boligforeningen østerBo fandt sammen 
med Arbejdstilsynet frem til, at mange 
af bygningernes kælderskakter var for 
stejle. Det resulterede i tunge skub, når 
personalet skulle transportere fyldte af-
faldscontainere op fra kældrene – skub, 
der let kan føre til arbejdsskader samt 
nedslidning af arme, ryg og ben. – Vi 
stod nu over for at skulle eliminere de 
tunge skub. Det forekom uoverskueligt, 
da cirka halvdelen af skakterne under 
vore bygninger var for stejle, forklarer 
driftschef helle Friis jensen. 

En lignende udfordring havde Arbej-
dernes Andels-Boligforening (AAB) i 
Vejle. også her blev man bekendt med 
de gældende restriktioner omkring con-
tainerflytning og gik på jagt efter en løs-
ning, der kunne sikre imødekommelse 
af Arbejdstilsynets krav. 

Begge boligforeninger kom i kon-
takt med UB-let A/S, der udvikler 
specialprodukter til intern transport. I 
tæt dialog med de kommende brugere 
producerede virksomheden herefter en 
elektrisk containerflytter, som overflø-
diggør de tunge træk og skub. Der blev 
udviklet to forskellige modeller, Spild
OP I til 240 liters containere og SpildOP 
II til 660 liters modeller, der også kan 
bruges med en række andre transport-
vogne.

lANgVARIg FElTPRøVNINg 
og VIDEREUDVIKlINg

Da UB-let blev præsenteret for boligsel-
skabernes behov, havde man allerede 
erfaring med at producere motorsyste-
mer til transportvogne på bl.a. hospita-
ler. Containerflytterne er således i høj 
grad baseret på velkendt teknologi og 

funktionalitet. – Vi skulle alene betale 
for produktet, ikke for udviklingen. På 
den måde har prisen på vore to vogne 
været meget rimelig. Samtidig er vi 
glade for at være med til at skabe et 
produkt, som kan hjælpe andre med 
lignende problemer, siger helle Friis. 
hun ser affald som en voksende byrde 
for landets boligselskaber. – Vi har igen
nem en længere årrække oplevet støt 
stigende affaldsmængder. Den øvelse, 
vi nu har været igennem, har givet 
anledning til at synliggøre og systemati
sere processerne omkring håndtering af 
skraldet.

De nye produkter har gennemgået 
langvarig feltprøvning hos østerBo og 
AAB, og de er løbende blevet forbed-
ret. – Vi afdækkede en række sidebehov 
undervejs, og der blev bl.a. tilføjet en 
væltesikring, fortæller helle Friis. Ar-
bejdstilsynet, der med sine krav startede 
processen, har således efterfølgende 
godkendt anvendelsen af de moto-
riserede enheder. – Den oprindelige 
prototype er løbende blevet tilpasset 
efter vore ændringsønsker, og her har 
personalets oplevelser i hverdagen 
selvfølgelig spillet en nøglerolle, tilføjer 
varmemester Erik Meyer fra AAB.

øgET EFFEKTIVITET og 
lAVERE oMKoSTNINgER

UB-let er nu klar til at tilbyde de to pro-
dukter til andre. – Ud over boligselska
ber og renovationsfirmaer kunne det fx 
være større virksomheder, hospitaler og 
hoteller, der har udfordringer med uer
gonomiske og besværlige renovations
forhold, siger direktør hans Wichmann 
Madsen. han oplyser, at vognene er for-

Vognene har en lastekapacitet på indtil 
150 kg, og de trækker også effektivt 
gennem sne og sjap. Med en række
vidde på 1012 km kan de transportere 
ca. 90 affaldscontainere fra kælder til 
vej for hver opladning.
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synet med kraftige elmotorer, der giver 
dem en lastekapacitet på indtil 150 kg. 
Med en rækkevidde på 10-12 km kan de 
transportere ca. 90 affaldscontainere fra 
kælder til vej for hver opladning. 

Ifølge ejendomsfunktionær jonna 
Skovlyst fra AAB, der er blandt bru-
gerne af containerflytteren, virker pro-
duktet efter hensigten. – Vi kan nemt 
køre de tunge containere op og ud til 
vejen, hvor de tømmes af renovations
folkene, og jeg kan ikke længere mærke 
belastningen i kroppen efter en lang ar
bejdsdag, siger hun. Samtidig påpeger 
Erik Meyer, at implementeringen både 
har muliggjort besparelser og højere 
effektivitet. – Med den ny vogn fik vi 
mulighed for at gå fra 240 til 660 liters 
containere, hvilket sparer tid og renova
tionsomkostninger.

Arbejdstilsynet, der med sine krav star
tede processen, har efterfølgende god
kendt anvendelsen af de motoriserede 
enheder.

Teamleder Jørgen Knudsen fra Bolig
foreningen ØsterBO demonstrerer, 
hvordan de små containere på 240 liter 
løftes i krogene.

Med den ny vogn fik AABafdelingen 
Sandegraven i Vejle mulighed for at gå 
fra 240 til 660 liters containere, hvilket 
sparer tid og renovationsomkostninger.

Med den medfølgende kontrolenhed kan 
Jonna Skovlyst fra AAB nemt styre den 
tunge container op ad kælderskakten.

UB-lEt a/s 

er grundlagt i 1967 og var dengang blandt pionererne inden for mobilitetsløsninger 
til handicappede og ældre. Siden er sortimentet blevet udvidet med et omfattende 
program af internt transportmateriel. Virksomheden har til huse i Vejle og beskæf-
tiger ca. 25 medarbejdere – herunder en række konsulenter, der servicerer kunder 
over hele Danmark samt i udlandet. www.ub-let.dk

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.ub-let.dk
mailto:david.onuoha@maquet.com
http://www.maquet.com


SORø KOMMUNE 
GÅR EsCo vEJEN
Byrådet i Sorø Kommune har netop godkendt igangsætningen af 
kommunens ESCo-projekt. Implementeringen af energisparetiltagene 
foretages i samarbejde med energispecialisten Schneider Electric. 

ENERgiBEspaRElsE

Efter en grundig analyse ligger det en-
delige resultat nu fast: der kan opnås 
energi- og vandbesparelser samt for-
bedring af bygningernes klimaskærm 
(red. ydervægge, vinduer samt tage) 
ved investeringer i de tekniske instal-
lationer, efterisolering og udskiftninger 
af døre og vinduer. Med en samlet inve-
stering på ca. 68 mio. kr. vil efterslæbet 
i kommunens bygninger blive reduceret 
med ca. 26 mio. kr. – samtidig opnåes 
en årlig Co2-besparelse på 18 %, en årlig 
driftsbesparelse på ca. 2,4 mio. kr. og en 
årlig varmebesparelse på ca. 22 %. 

”Vi er stolte over, at Sorø Kommune 
har valgt os som samarbejdspartner på 
ESCo-projektet. Sorø Kommune er en 
af foregangskommunerne inden for 
denne samarbejdsform, og vi ser frem 
til et langsigtet samarbejde”, siger For-
retningsområdedirektør Morten Dahl, 
Schneider Electric Buildings Denmark 
A/S.

Principperne for projektet bygger på 
en investering i energibesparende byg-
ningsforbedringer, der finansieres og til-
bagebetales gennem energibesparelser. 
Investeringerne baner desuden vej for 
at gavne og forbedre indeklimaet i en 
lang række af de kommunale bygninger, 
og samlet set vil kommunen efter pro-
jektet råde over en bygningsmasse, der 
har fået et betydeligt løft. Et af fokus-
områderne er implementering af ener-
gistyring, så Sorø Kommune fremover 
kan arbejde systematisk og struktureret i 
deres bestræbelser på at reducere Co2-
udslippet. 

linda Nielsen, formand for Teknik- og 
Miljøudvalget, glæder sig over, at der 
er udsigt til en energirenovering af de 
kommunale bygninger og en reduktion 
af Co2-udslippet: ”Dette falder fint i 
tråd med Borgmester-pagten, som Sorø 
Kommune indgik i 2009, hvor kommu-
nen samlet set i 2020 skal have nedbragt 

sit Co2-udslip med 20 %. ESCo-projek-
tet er et ambitiøst projekt, men det skal 
vi også være, hvis vi vil tage klimaudfor-
dringerne alvorligt,” siger linda Nielsen.

”ESCo-projektet er ét blandt mange 
spændende projekter, vi for tiden har 
igang i Ejendomscentret”,  
siger Ejendomscenterchef johnny 
Christensen. I forhold til kommunens 
bygningsmasse glæder Ejendoms- 
centerchefen sig over, at der gennem 
ESCo-projektet er skabt grobund for en 
tiltrængt optimering af  
bygningerne. 

Erfaringer fra bl.a gribskov og Mid-
delfart har vist gode resultater og Sorø 
Kommune ser frem til et godt samar-
bejde med Schneider Electric over de 
næste mange år.

Foreløbig har 12 kommuner i Dan-
mark indgået ESCo-samarbejder, heraf 
de 6 i samarbejde med Schneider Elec-
tric.   

FoR yDERlIgERE 
INFoRMATIoN 

kontakt venligst

Sorø Kommune  
linda Nielsen,  
formand for Teknik og Miljøudvalget,  
telefon 2982 2027,  
linn@soroe.dk

Schneider Electric Buildings  
Denmark A/S  
Morten Dahl,  
Forretningsområdedirektør for Energy 
Solutions,  
telefon 8820 4060,  
morten.dahl@buildings.schneider-
electric.com

Borgmester Ivan Hansen, Sorø Kom
mune og Forretningsområdedirektør 
Morten Dahl, Schneider Electric Build
ings Denmark A/S underskriver  
ESCOaftalen.

oM sChNEidER 
ElECtRiC

Som global specialist i energioptime-
ring i mere end 100 lande, tilbyder 
Schneider Electric integrerede 
løsninger på tværs af forretningsområ-
derne energi- og infrastruktur, industri, 
datacentre, bygningsautomation og 
boliger.  
Løsninger som gør energien mere 
sikker, pålidelig og effektiv. I 2009 
opnåede de 114.000 medarbejdere 
en omsætning på 15,8 mia. Euro ved 
at fokusere på at hjælpe vores kunder 
med at få mest muligt ud af deres 
energi. 

Buildings Business arbejder med inde-
klima, energieffektivisering og sikring, 
der styrker lønsomhed og velvære  
samt skaber større tryghed – uden 
brug af mere energi. 
Læs mere på  
www.schneider-electric.dk/buildings

mailto:linn@soroe.dk
mailto:morten.dahl@buildings.schneider-electric.com
mailto:morten.dahl@buildings.schneider-electric.com
mailto:morten.dahl@buildings.schneider-electric.com
http://www.schneider-electric.dk/buildings
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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

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. 
 
 

 

 

Yderligere information:
Carsten Monrad: 72 15 78 21
Jørn Dietrich: 72 15 78 42

Hjortekærsvej 99 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 72 15 77 00 • forcetechnology.com

FORCE Technology tager temperaturen på:

• Risikovurdering – installationer og anlæg
• Energimærkning og driftsoptimering
• Energirigtig projektering
• Kvalitetssikring og validering
• Klimaregnskaber – Carbon Footprint

http://www.ub-let.dk


BaCnet  GIVER STOR FRIHED 
TIL AT VæLGE CTS/BMS 
LEVERANDøRER
BACnet protokollen kan leveres af alle førende CTS/BMS leverandører og gør det muligt for sygehusene at 
vælge den bedste løsning fra forskellige leverandører til hver enkelt byggeetape og alligevel være sikret en 
samlet brugerflade.

af JoURNalist, iB ERik ChRsitsENsEN

pakkEløsNiNg

De tider er definitivt forbi, da hospita-
lerne var bundet af deres første valg af 
CTS/BMS leverandør og reelt havde 
solgt deres frihed til en enkelt leveran-
dør, når den første understation til et 
CTS/BMS anlæg var installeret. Med 
den åbne protokol BACnet kan alt fort-
sat lade sig gøre.

Det fastslår salgschef Michael Køb-
gaard fra systemhuset dominus, som 
markedsfører sin løsning med, at den 
giver hospitalerne ”frit sygehusvalg” in-
den for CTS/BMS. dominus kan levere 
hele pakkeløsningen og styringerne til 
CTS/BMS.

hospitalerne vil ikke længere finde 
sig i at hænge på den første og bedste 
leverandør. BACnet har været udbredt i 
udlandet i flere år og er nu også en mu-
lighed i Danmark. Vi er således ved at 
etablere de første BACnet installationer 
herhjemme.

hospitalerne er sikret fri konkurrence 
mellem leverandører ved tilbudsgivning 
når der skal investeres og dermed også 
største chance for at få den bedste og 
billigste løsning. Det er samtidig sådan, 
at BACnet sikrer at alle opkoblede instal-
lationer fungerer med samme bruger-
flade.

Mens man før var bundet af ”husets 
CTS/BMS leverandør” når et CTS/BMS 
anlæg skulle udvides, moderniseres el-
ler serviceres, så er der med den åbne 
protokol frit slag for at udbyde CTS/
BMS leverancen i fri konkurrence eller 
licitation og vælge den, der bedst opfyl-
der kravene i den enkelte bygning eller 
afdeling..

Selv om CTS/BMS leverandører har 
deres egne løsninger, sikrer BAC net 
samkøringen i et enkelt system. Det 
er et så stort fremskridt, at udbyderen 

dominus ligefrem betegner indførelsen 
af BACnet som ”stavnsbåndets ophæ-
velse”. 

Systemet fungerer som et fælles 
sprog, der sammenkobler forskellige 
systemer, der fungerer uafhængigt af 
hinanden. Det kan være CTS/BMS un-
dercentraler af forskelligt fabrikat eller 
systemer til tyveri-, brand- og adgangs-
kontrol, der ønskes samkørt i et intel-
ligent system. 

Definitionen af et BMS system er en 
samkøring af husets tekniske installatio-
ner, herunder adgangskontrol, tyverisik-
ring, brandsystemer, lysstyring og CTS 
anlæg. Forkortelsen står for Building 
Management System.

SKABER EN SUND 
KoNKURRENCE

BACnet er en forkortelse af Building 
Automation Control netværk og er en 
datakommunikationsprotokol til brug 
inden for BMS systemer. Ved at indføre 
den, er der åbnet for en stor grad af 
kompatibilitet mellem de forskellige 
CTS/BMS fabrikanters understationer. 

Systemsproget er udviklet i USA og 
er både en ISo-standard og europæisk 
standard, som alle førende CTS/BMS 
leverandører uden problemer kan be-
nytte i deres CTS/BMS systemer og 
løsninger. Når kunderne kræver BAC-
net baserede løsninger, har det stor 
indflydelse på udviklingen af CTS/BMS 
systemerne.

Alene muligheden for at kunden 
til enhver tid kan vælge at skifte til en 
konkurrent får alle større CTS/BMS le-
verandører til kontinuerligt at optimere 
på ydelser og leverancer. Den enkelte 
leverandør vil gøre sig ekstra umage for 

at udføre projekterne optimalt. 
Mange hospitaler har formentlig følt, 

at de var bundet og bastet til samme 
leverandør, når CTS/BMS installationer 
skulle etableres og serviceres, men ho-
spitalerne behøver ikke længere være 
stavnsbundet.

BACnet har kørt i udlandet i flere år 
og er nu også en mulighed i Danmark. 
dominus er ved at etablere de største 
BACnet installationer på danske syge-
huse.

Indtil videre har tekniske afdelinger 
ønsket samme leverandør, fordi anlæg-
gene ikke kunne kommunikere indbyr-
des, men efter at den åbne protokol har 
løst dette problem, ønsker regionernes 
økonomifolk og politikerne i stigende 
grad de store og dyre BMS systemer ud 
i licitation. 

dominus mener også helt entydigt, at 
CTS/BMS giver hospitalerne ”frit syge-
husvalg”. Selskabet er et af Nordeuro-
pas største honeywell systemhuse med 
afdelinger i herning, århus og Køben-
havn og kan levere hele pakkeløsningen 
og styringerne. 

dominus leverer komplette løsninger 
indenfor styring og automatik af lys, 
varme, køl og ventilation og sætter nu 
mange kræfter ind på at rådgive hospita-
ler og ingeniørfirmaer om de nye fordele 
og interessen for emnet er meget stor 
begge steder.

STæRKT På VEj FREM

Den frie konkurrence vil smitte af på 
prisen for CTS/BMS installationer. 
Mens man før skulle udbyde det hele 
på en gang til samme leverandør, kan 
regionerne fremover udbyde leverancer 
af CTS/BMS anlæg i etaper i takt med, 
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at de enkelte bygninger og afdelinger 
færdiggøres.

BACnet er standard i flere end 30 
lande, det er en gennemtestet og certi-
ficeret protokol, der kan bruges i CTS/
BMS anlæg fra alle større leverandører. 
Med det kan man integrere løsninger fra 
forskellige leverandører i samme styre-
system og vælge den bedste løsning til 
sengestuer, kirurgi og andre hospitals-
afsnit. 

Så ud over billigere installationer, 
giver BACnet frihed til at vælge en hø-
jere kvalitet og bedre fremtidssikring. 
Tyverialarmer, kølesystemer, ventilation, 
varme og andre installationer kan køre 
sammen via BACnet. 

Alle de indsamlede data kan samles 
i en database og udnyttes af CTS/BMS 
anlægget. dominus har installeret BAC-
net på en række hospitaler blandt andet 
Kolding Sygehus og Michael Købgaard 
forventer at dominus får udbredt kend-
skabet til BACnet i sundhedssektoren 
og alt er nu klar til indførelsen i stor stil: 

Danmarks største sygehusbyggeri, 
DNU, det nye sygehus i Skejby, har 
valgt at baseret deres BMS strategi på 
BACnet. Det vil være indlysende rigtigt 
at udbyde de store nye supersygehuse 
med denne, åbne standard. En del 
kender systemet, men de fleste har ikke 
gjort brug af det, måske fordi de ikke 
rigtigt har vidst, hvordan det skulle gri-
bes an. 

– Vi vil kraftigt markedsføre BACnet-
tets fordele og anbefale det til rådgi-
vende ingeniører. over en tredjedel af 
samtlige CTS/BMS anlæg der blev le-
veret til den offentlige sektor i Tyskland 
sidste år, var således en BACnet løsning, 
siger salgschef Michael Købgaard.



NÅR LUFTEN SKAL VæRE  
fRi foR paRtiklER

pRodUktoRiENtER iNg

Filtac A/S er nu ikke alene udbyder af 
luftfiltre til ventilationsanlæg, herunder 
filtermedier, posefiltre, og hEPA og 
UlPA filtre, fra flere førende filter pro-
ducenter, herunder kan nævnes Freu-
denberg Filtration Technologies Kg, 
Tyskland - Ultramare AB, Sverige og 
jACK Filter gMBh, østrig, men er som 
noget af det seneste, nu også blevet for-
handler af laminar Air Flow, også kaldet 
lAF systemer, fra Weiss Klimatechnik, 
Tyskland.

Weiss har i 40 år været et af de fø-
rende selskaber på verdensmarkedet 
inden for renrumsteknologi, med fokus 
på systemer til hospitalssektoren, og 
arbejder med udvikling og produktion af 
laminar Air-flow. Med et gennemprøvet 
design, og løbende integration af den 
nyeste videnskabelige knowhow, er 
disse systemer i dag leveret og instal-
leret i over 6000 lokationer rundt om i 
verden.

En af de seneste installationer har 
vi, i samarbejde med Bomavent A/S, 

Silkeborg, leveret til Silkeborg Sygehus 
i Danmark.

Anlægget er at typen UlA.4, med 
integrerede recirkulationsenheder, og er 
i forhold til standardproduktet tilpasset 
til at opfylde de specifikke lokale plads-
krav. Anlægget opfylder derudover 
selvsagt de nyeste krav til luftkvalitet i 
oP stuer, herunder antal partikler i luft-
strømmen, lufthastighed og lydniveau.

Indblæsningsmodulet, der er udviklet 
til brug på operationsstuer, men også 
i modificeret form finder anvendelse i 
f.eks. den farmeceutiske og medicotek-
niske industri, leverer et såkaldt klasse 
100 miljø, altså et sterilluftsmiljø i den 
kritiske zone omkring operationslejet.

Filterkasse og filterrammer er frem-
stillet i ekstruderede aluminiumsprofiler, 
og i selve filterkassen (plenum) mon-
teres hEPA eller UlPA filtre i ønsket 
klasse, anbefalet minimum filterklasse 
h14. Filtrene monteres umiddelbart 
over en luftfordeler / membran i poly-
ester.

I plenum / trykkammeret over filtrene 
opblandes recirkulationsluften med 
frisk / forbehandlet luft fra klimaanlæg, 
således at det sikres at det er en homo-
gen luftblanding der flyder igennem 
filtrene.

lufttrykket opretholdes ved hjælp af 
radialventilatorer, og integrerede mikro-
processorer styrer fastholdelsen af den 
ønskede luftmængde og –tryk.

Et integreret tilbageløbsspjæld forhin-
drer tilbagestrømning af luft til operati-
onsstuen i tilfælde af ventilatorsvigt.

På underkanten af flowkassen er 
monteret et glasskørt, i 6 mm sikker-
hedsglas, der medvirker til stabilisering 
af luftens retning. glasset fastholdes i 
flade rengøringsvenlige aluminiumspro-
filer.

Der kan om ønsket monteres medie-
bro / for udtag af medicinske gasser i 
integration med flowkassen.

Belysningen, leveret af Trilux, er inte-
greret i flowkassen, og er dæmpbart for 
styring af den ønskede lysmængde.

Der er i forbindelse med gennemfø-
ringen til operationslampen tilslutninger 
for forsyning af aerosoler til kontrol af 
systemets tæthed, og filtrenes effekti-
vitet.

Som kvalitetssikring, og som en del 
af leverancen, er anlægget afprøvet og 
valideret af uafhængig trediepart, med 
dokumentation for de opnående måle-
resultater.

Filtac`s medarbejdere har stor erfaring 
inden for ventilations branchen, flere 
har været med til at udvikle og installere 
de første vertikale laminar Air Flow i 
Danmark, og har mere end 15 års erfa-
ring inden for dette speciale.

Bomavent A/S Silkeborg, har mange 
års erfaring inden for ventilations bran-
chen, og speciale inden for hospitalssek-
toren. Bomavent har igennem en lang 
årrække monteret og installeret ventilati-
onsanlæg og laminar Air Flow på mange 
af landets sygehuse.

Weiss type ULA.4 / 
Recirkulations  
Laminar Air Flow.



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.

Vandet, der løber igennem de kaffema-
skiner, isterningmaskiner og vandkølere, 
som du har ansvaret for skal medvirke til 
en høj kvalitet – det er målsætningen for 
hospitalet og patienternes forventning. 

BRITA vandfiltre er testet af Teknologisk 
Institut, og leverer vand i fødevarekvalitet 
og er godkendt til drikkevand - både varmt 
og koldt.

Det er tryghed for dig – og dit hospital!     

BRITA® er testet!
BRITA-filtre leverer drikkevand i fødevarekvalitet

Værn om miljøet 
BRITA fremstiller 
og bortskaffer filtre 
med fokus på effektiv 
og ren brug af jordens 
resurser og energi.
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   BRITA-filtre til kaffeautomater, isterningmaskiner og vandkølere, leverer drikkevand i fødevarekvalitet og er testet af Teknologisk Institut
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ULTRAKORT VEJ TIL 
ET NyT optiMalt 
MEdiCiNRUM
Forex er specialist i indretning af velfungerende medicinrum med pladsbesparende ergonomisk korrekt 
inventar der kan give 20-50 pct. større opbevaringskapacitet 

iNdREtNiNgsoRiENtER iNg

Medicinrum er på mange hospitaler en 
overset funktion med et stort forbed-
ringspotentiale. ofte små og dårlige ind-
rettede rum med en alt andet end opti-
mal ergonomi og hvor medicinen ikke 
opbevares ved de rette temperaturer.

Det viser erfaringerne fra virksom-
heden Forex A/S i Silkeborg, har stor 
erfaring i at udvikle apoteker og moder-
nisere hospitalers medicinrum med nyt 
inventar og indretning, der optimerer 
både kapaciteten og driften. Det er op-
gaver, der spænder fra små renoverin-
ger til totale ombygninger. 

Med et 5-punkts program er det 
muligt for Forex på meget kort tid fuld-
stændig at ændre indretningen af et 
medicinrum så det opfylder alle behov 
og ønsker der er mulige at realisere un-
der de givne rammer, så opbevaring og 
håndtering af medicinen optimeres. 

– Vort mål i forhold til hospitalerne 
og hospitalsapotekerne er at sikre sikker 
lagerhåndtering af lægemidler. Patien-
ternes sikkerhed er meget i fokus på 
hospitalerne og den mener vi, at vort in-
ventarsystem kan være med til at sikre, 
siger direktør Claus hammer.

grunden til det er, at vi har agenturet 
på det svenske system StockFlow fra 
Sintek International AB, som er paten-
teret i store dele af verden til medicin-
håndtering. Det smarte system tilbyder 
mange muligheder for at inddele hylder, 
skuffer og rum, der både kan anbringes 
vandret eller på skrå, så man fylder fra 
bagsiden og bruge den ældste medicin 
først, siger han.

Selve systemet er opbygget af stan-
dardelementer og markedsføres “5 step 

til et færdigt medicinrum” som slogan, 
der indikerer, at optimeringen er både 
hurtig og effektiv. De fem step består 
af: 1. Behovsanalyse, 2. Forberedelser, 
3. Funktionsskitse, 4. visualisering og 5. 
levering og montering.

Forexs egne arkitekter sætter ele-
menterne sammen i et totalt design, der 
bedst muligt opfylder det enkelte hospi-
tals ønsker og behov. 

SUPERoPTIMERINg På 
REKoRDTID

Der er altid forskel på medicinrum, som 
kan være meget forskellige. Derfor 
gælder det om at få rummene udnyttet 
bedst muligt. Eksempelvis kan hæve/
sænkeborde indgå i løsningerne og let 
kombineres med standardudstyret til en 
optimal løsning, påpeger han:

– Arbejdsmiljøet er i fokus på alle 
hospitalerne. Forex har også forskellige 
løsninger med stå støtte stole der sikrer 
personalet en ergonomisk rigtig arbejds-
plads. Vi fokuserer meget på arbejdsstil-
linger, højder og løsninger, der hurtigt 
kan tilpasses og indstilles personalets 
individuelle behov. 

Forex er lagerførende på alle delene 
og leverer meget hurtigt fra dag til dag, 
så der forløber meget kort tid fra hospi-
talet beslutter sig til at forbedre indret-
ningen til de rent faktisk står klar til brug 
ude i det enkelte medicinrum. 

Da systemet har været anvendt i 
mange år, har Forex udviklet mange faci-
liteter der passer til systemet og et stort 
program, man kan vælge til og fra efter 
behov såsom skærmholdere til pcere, 

Forex har haft succes med at sætte elek
tronisk adgangskontrol på dørene til 
medicinrummene.

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN
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så de kan hægtes på et skinnesystem, 
plexiglasbokse, rumdelere for at nævne 
få muligheder for indretningen.

En fordel ved systemet er den ekstra 
plads de skrå hylder giver i dybden i 
forhold til vandrette hylder. Der kan 
fyldes flere varer ind på samme gulv-
areal. Tit har sygehusene bittesmå rum 
til rådighed for medicinen. De bliver 
derfor lynhurtigt totalt plastret til med 
hylder, hvilket ikke er tilfældet, hvis man 
kan få en 20-50 pct. bedre udnyttelse af 
gulvarealet, når man indretter med skrå 
hylder. 

Der eksisterer også et lovkrav om, at 
medicin skal opbevares ved maksimalt 
25 graders varme, men det bliver gene-
relt langtfra overholdt på hospitalerne, 
hvilket står i skarp kontrast til apote-
kerne, som er meget bevidste om at 
overholde kravene.

– Der ligger en meget omstændelig 
proces bag godkendelse af medicin, 
men når den efterfølgende opbevares 
ved højere temperaturer, ved man i 
princippet ikke, hvad effekten er af me-
dicinen. Vi har altid dialogen med hospi-
talerne, siger Claus hammer.

MAgNETKoRT TIl 
ADgANgSKoNTRol

Forex har haft succes med at sætte 
adgangskontrol på dørene ind til medi-
cinrummene. Før fik man adgang med 
nøgler og lås på lågen, men nu bærer 
personalet magnetkort og lave kontrol 

på døren, hvorefter der er adgang til 
hele rummet. 

Elektronisk adgangskontrol har op-
koblet en datalogger, så man ved, hvem 
der har været inde i rummet, så der er 
styr på historikken. Man opnår en helt 
anden høj sikkerhed og kontrol med, 
hvem der har hentet medicin. Silkeborg 

”Det er vigtigt at man udnytter de ofte 
få kvadratmeter bedst muligt, og vi kan 
gennem vores erfaring og dialog med 
sygehuset sikre, at det sker” siger Claus 
Hammer, adm. Direktør hos Forex A/S.

oM foREx

Forex er en dansk virksomhed som 
siden 1963 har arbejdet med hospi-
talsapotekerne. Den blev startet som 
et privat foretagende og har været 
under flere ejere blandt grossister og 
Danmarks Apotekerforening, men 
er nu fuldtud ejet af landets største 
lægemiddelgrossist Nomeco. Forex er 
meget specialiseret i at betjene sund-
hedssektoren med to delt forretning. 
Den ene halvdel tager sig af indretning 
med reoler og opbevaringssystemer 
til håndtering af medicinen. Den an-
den leverer produkter som eksempel-
vis etiketter til apoteker og sygehuse.

Det skrå hyldeplan og kassetter 
v. Stockflow systemet, sikrer 

overblik og gør det let at fylde 
op bagfra, så den ældste medi

cin bliver brugt først.
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Sygehus har eksempelvis elektronisk 
adgangskontrol. 

Vi sælger også datalogningssystemer 
og udstyr som giver alarm, hvis tempe-
raturen overstiger den øverste grænse 
for opbevaring. Virksomheden tilbyder 
forskellige løsninger med sms, e-mail, 
alarm etc. når temperaturen bliver kri-
tisk.

– Dette udstyr har vi mærkeligt nok 
ikke solgt til et medicinrum endnu, men 
vi sælger det til næsten alle apoteker. 
Min fornemmelse er, at medicinrum lig-
ger i en gråzone mellem de to grupper: 
hospitalet, der ejer medicinrummet, og 
sygehusapoteket, der driver det. 

havde den ene af de to det fulde an-
svar, var man ikke i tvivl om, hvem der 
tog sig af hvad. jeg mener at nogen må 
påtage sig ansvaret for at opbevare me-
dicinen efter forskrifterne. 

Forex har, tilføjer Claus hammer, ofte 
oplevet medicinrum, hvor der bare er 
købt nogle rør, skuffer og hylder, hvor-
efter det hele er blevet proppet ind, 
men der er altid noget, som går galt i 
sådanne situationer. Forex kan i mod-
sætning hertil sikre en tryg, funktionel 
løsning med den bedste rumudnyttelse. 

oftest har hospitalerne deres egen 
afdeling med en projektansvarlig og her 
bistår Forex med alt, afdelingen bør vide 
om systemet. Medicinrum kan være alt 
fra 4 til 20 kvadratmeter i størrelse. Der-
for er det vigtigt, at man kan udnytte de 
få kvadratmetre bedst muligt. Medicinrum fra Silkeborg sygehus, indrettet af Forex A/S.

mailto:info@hojagerbelysning.dk
http://www.hojagerbelysning.dk
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NyE hJUl  TIL MOBILE 
FOLDESKæRME
Silentia’s foldeskærme har fået en ny version af hjul, som er mindre, uden ben, man kan snuble over, 
og med en kappe, der betyder, at også hjuldelen er nem at holde ren.

pRodUktiNfoRMatioN

FolDESKæRM På VogN

Silentia’s foldeskærme har været på 
markedet siden 1989 og er løbende ble-
vet udviklet til idag at være et komplet 
system der anvendes på hospitaler og 
klinikker i hele verden.

Silentia’s foldeskærme findes i to 
standardhøjder og i mange længder og 
farver. Normalt monteres foldeskær-
men på væggen, men Silentia har også 
udviklet en vogn, der gør at skærmene 
kan stilles fritstående der hvor man øn-
sker det. Monteret på vogn er de lette 
at flytte til der hvor der er behov for 
afskærmning. Vognene fremstilles med 
rygdelen i samme farve som skærmene 
og kan anvendes til skærme op til en 
længde på 3,25 m.

Ny hjUlDEl

Vognenes hjuldel fik helt nyt design og 
udformning i efteråret 2010 og gennem 
et smart patenteret placering af vægtene 
er det lykkedes at mindske størrelsen på 
hjuldelen. Dette er vigtigt da udrustning 
der står på gulv skal tage mindst mulig 
plads. På den nye hjuldel  er det også 
lykkedes at eliminere ben, som man 
nemt kan snuble over. over hjuldelen er 
der monteret en kappe, der giver et flot 
design og er nem at holde ren.

MoBIl gAVlSKæRM

gavlskærmene er mobile skærme som 
effektivt afskærmer f.eks. sengegavle, 
døråbninger, eller ved omklædning. 

Vogn, samt vogn monteret med foldeskærm.



Vi er specialister 
i  fremstilling af 
el-løsninger på 

sygehuse, indenfor 

El-trækkere
Intern postomdeling

Patienttransport
Sengetransport
Serviceopgaver

Individuelle løsninger

Når vognen flyttes holdes 
skærmen på plads af en 

elastisk snor.

De to forskellige modeller af den mobile gavlskærm. Bredden på den udfoldede 
skærm er henholdsvis 1,5 m. og 2,0 m.

Tidligere var der kun en størrelse med 
højden 1,55 m og bredden 1,5 m., men 
nu kan gavlskærmene leveres i tre nye 
størrelser med højderne 1,55 m. og 1,85 
m. og bredderne 1,5 m. og 2,0 m. Den 
breddeste 2,0 m. skærm har støttende 
hjul, som kan låses.

gavlskærmene har også fået ny hjul-
del. Den ligner hjuldelen til foldeskær-
mene og har større og mere letrullende 
hjul end den tidligere model og er let-
tere at holde ren.

Silentia skærmsystem, fleksibelt med 
mange mobile muligheder. 

Se www.silentia.dk eller ring på tele-
fon 39 90 85 85

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

healthcare.nordic@swisslog.com
 Telefon: +46 70 367 98 09
               +47 95 06 55 06
 www.swisslog.com 

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

http://www.silentia.dk
mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com


Freudenberg
Filtration Technologies

Filtac A/S

Telefon 88 53 48 43

Kompetente  

luftfilterløsninger
know-how  og stærke partnere

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • Fax: 72 62 31 00 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

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

Book tid for 
GRATIS 

FREMVISNING 
af en Silentia 
foldeskærm

 

Internetbaseret
energistyring

Centervej 5, 4600 Køge, Tlf. 46 14 14 60
www.EnergiData.dk, info@EnergiData.dk

 Overvåger og rapporterer forbrug

 Nemt og overskueligt

 Åbent system med besparelsesgaranti

Sygehuse kan opnå kæmpe  
besparelser på energibudgettet  
med MinEnergi.dk

● 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

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


af pRoJEktaNsvaRlig,  

søREN stæRgaaRd MadsEN

pRoJEktoRiENtER iNg

ENERgiOPTIMERING
Skolen har for ca. 10 år siden gennem-
gået en mindre renovering af byg-
ningsdele og tekniske installationer. 
opgaven for højager Belysning A/S, var 
at energioptimere skolen, så man havde 
en tilbagebetalingstid på investeringen, 
på maksimalt 5 år. Ca. 70 % af armatur-
bestykningen var af typen 2x36 watt 
eller 2x58 watt, med konventionelle 
spoler og glimtændere, monteret med 
polystyren gitre, uden reflektor indbyg-
get.  Enkelte steder havde man instal-
leret sensorer indbygget i eksisterende 
afbryder underlag. Andre få steder var 
der monteret loftsensorer, af den ældre 
type, med kun bevægelsesstyring, uden 
lux styring. Servicelederen Søren Bør-
gesen havde været meget bevidst om 
at sætte ind de steder, set i forhold til 
vedligeholdelsesbudgettet, hvor det var 
fornuftigt og rentabelt.

oVERSTyRINg

En stor del af klasseværelserne vender 
mod sydøst og har stor dagslysindfald. 
Derfor var det oplagt at lave zone styret 

dagslysstyring på alle disse lokaler. Ikke 
som regulerbart, med som delt i 3 zoner, 
hvor kanal 1. blev tildelt vinduesræk-
kerne, kanal 2 blev tildelt de bagerste 
rækker i lokalet, kanal 3 overstyrer tavle-
lyset. Kanal 3 vil også, ved f.eks. senere 
udvidelse, kunne anvendes som PIR 
for evt. CTS styring af de enkelte klas-
seværelser, som overstyring af varme og 
ventilation. Alle kanaler kan overstyres 
ved en trykkontakt, for hver kanal, der 
sidder i eksisterende afbryder panel. 
Praktisk ifbm. overhead, projekter osv. 
Uanset overstyring eller ej, vil lyset altid 
slukke automatisk efter den forudbe-
stemte efterløbstid.  årsagen til, at der 
i disse sydøst vendte lokaler ikke blev 
installeret automatisk dagslysregulerbart 
var af den årsag, at tilbagebetalingstiden 
blev forlænget med yderligere 2 år, ud 
over de 5 år, som var fastlagt af Assens 
Kommune. Det var omstændigt og 
omkostningskrævende, at skulle ændre 
de tekniske installationer så de kunne 
håndtere denne styringsform. 

Alle faglokaler er i samme omgang 
blev opdateret, uden merforbrug, tvært-
imod. Dvs. at faglokaler lever op til krav 
i DS700 ifht. belysningsstyrker, UgR 
værdier osv. I træsløjd, bla. i områder 
hvor rundsave og andre maskiner med 
roterende dele befandt sig, blev ældre 
armaturer, med konventionelle spoler 
demonteret. Netop i disse områder er 
det sikkerhedsmæssige aspekt af stor 
vigtighed, da roterende dele kan være 
svære at se ”kører rundt”, pga. frekven-
sen i de gamle spoler/armaturer. Nye 
armaturer, med hF koblinger er optimalt 
valg, for at illuminere denne risiko fak-
tor, i kombination med den betydelig 
bedre virkningsgrad og dermed lavere 
watt forbrug. 

INSTAllATIoNS-
oMKoSTNINgER

Armatur valget har været med stor fokus 
på virkningsgraden. Med øje for den 
noget højere virkningsgrad man har i et 
1. rørs armatur. Men igen, kravspeci-
fikationerne for UgR værdien, altså et 
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blændingstal < 20. Vedligeholdelses-
faktoren er heller ikke uden interesse i 
denne sammenhæng. Færre rør, mindre 
vedligeholdelse. long life lyskilder var 
også en del af de kalkulationer der blev 
foretaget. Set ifht. tilbagebetalingstiden, 
var det ikke muligt at finde økonomi 
til denne type lyskilde, som ellers på 
vedligeholdelsesdelen havde været et 
kæmpe plus. lyskilde valget blev gjort 
på den nye ECo T5 lyskilde fra Philips, 
i assorterede wattager, som: 25(28) 
watt, 32(35) watt og 45(49) watt. Med 
levetider på op til 25.000 timer. Tavlear-
maturer er blevet udskiftet til nye asym-
metriske T5 armaturer. Al belysning ved 
opslagstavler, plancher osv. er blevet 
optimeret med lED lyskilder i forskellige 
udformninger. Mindre depot- rum, toi-
letter, gangarealer osv. er blevet udsty-
ret med sensor lamper, med luxstyring 
og lavenergipære, med facility teknik 
som tåler de ekstra mange tænd/sluk 
som lyskilden udsættes for.

Alle bevægelse- og tilstedeværelses 
sensorer er af fabrikatet Esylux, igen 
med fokus på funktionalitet, driftssikker-
hed, brugervenlighed og kombinations 
muligheder. Nem at programmere og 
mange forskellige typer og modeller 
som gør at vi kan tilpasse sensoren nøj-
agtigt til de pågældende rum. I projekte-
ringsfasen er der også stor fokus på in-
stallationsomkostningerne. hvor mange 
”ekstra” ledningstræk” skal der til, som 
også trækker tilbagebetalingstiden i den 
forkerte retning. Den her valgte sensor 
er en standalone sensor, hvilket betyder 
at de lange ledningstræk til f.eks tavler, 
er sparet væk. Programmering af sen-
sorerne foregår fra en fjernbetjening, 

hvilket betyder at efterløbstider og lux-
værdier kan indstilles meget nøjagtigt. 
ydermere har servicelederen mulighed 
for ændring af værdierne i sensoren så 
den altid står optimalt ifht. lokalets an-
vendelse og funktion. Det er desuden 
muligt at programmere sensorerne såle-
des at man kan vælge imellem automa-
tisk eller manuel tænd. Uanset den ene 
eller anden løsning, slukker lyset efter 
den forprogrammerede efterløbstid. 

fakta oplysNiNgER soM flg. : 

Brylle Skole er en folkeskole i Assens Kommune, med et elevtal på 148 elever,  
til og med 7. klasse.
Brylle Skole har, iflg. BBR et erhvervsareal på 4.450 m2.
Elforbrug før, svarende til 21 KWH/m2, dvs. 93.450 KWH, pr. år.
Elforbrug efter, svarende til 12 KWH/m2, dvs. 53.950 KWH pr. år.
KWH pris: Kr. 1,60 + moms.
Svarende til en besparelse pr. år, på: Kr. 63.200,00 + moms.
Samlet besparelse i 5 års perioden, på: Kr. 316.000,00 + moms.
Reduceret CO2 udslip i pr. år : 18 t. (1 kWh elektricitet svarer til 0,473 kg CO2)
Reduceret CO2 udslip i 5 års perioden: 90 t. (1 kWh elektricitet svarer til 0,473 kg CO2)

Projektansvarlig
Søren Stærgaard Madsen
Højager Belysning A/S
Hårlev Mark 1A 
4652 Hårlev
Tlf.: +4556288000
Direkte: +4540308013

Mail: soeren@hb-lys.dk
Hjemmeside: http://hojagerbelysning.dk

mailto:soeren@hb-lys.dk
http://hojagerbelysning.dk


sERviCERiNg  
af kølEaNlæg 
ER IKKE BARE LIGE

sERv iCEoRiENtER iNg

af BRaNCh MaNagER, 

allaN thøgERsEN

I de seneste år er der sket en del lov-
givningsmæssige ændringer omkring 
installering og servicering af køleanlæg 
i Danmark. Disse ændringer er genere-
ret af den stigende focus på miljøet og 
focus på de medier som har en skadelig 
virkning på miljøet.

Et kendt og tidligere meget brugt 
kølemiddel R22 er under udfasning og 
erstatningen for dette kølemiddel har i 
stor udstrækning været hFC kølemidler. 
Desværre har disse hFC kølemidler vist 
sig også at have en skadelig virkning på 
miljøet, hvorfor der er lavet lovgivnings-
mæssige tiltag til at regulere disse me-
dier og sikre at de bliver i det lukkede 
kølesystem. 

F-gAS REgUlATIVET 

En af de lovgivningsmessige tiltag er 
F-gas regulativet fra 2007, som er gæl-
dende over alt i Europa. Regulativet om-
handler hFC kølemidler og skal sikre at 
der bliver lavet en årlig tæthedsunder-
søgelse på anlægget. hoved overskrifter 
i F-gas regulativet er:
•  Pligt til at forebygge og minimere ud-

sivning
•  obligatorisk inspektion for udsivning 

(se nedenstående)
•  Regnskabspligt (Kølemiddel mængde 

på nyt anlæg , efterfyldt, genanvendt)
•  Kontrol af lækage senest én måned 

efter reparation

Antallet af lovpligtige inspektioner kan 
ses i nedenstående skema.

AFgIFTER På hFC KølEMIDlER

Et andet tiltag til at minimere brugen af 
hFC kølemidler er pålægning af afgifter 
på disse medier. Dette gør at hFC køle-
midlerne er et meget dyrt medie, så det 
giver god fornuft at sikre løbende efter-
syn og kontrol af køleanlæg med hFC 
kølemidler da det kan blive en meget 
dyr affære at have et utæt anlæg.

TRyKUDSTyRSDIREKTIVET 
BEK. 100 BIlAg 7

Udover de lovgivningsmessige tiltag til 
at minimere brugen af hFC kølemidler, 
falder et køleanlæg også ind under tryk 
udstyrsdirektivet BEK 100 bilag 7 som 
også stiller krav til årlig eftersyn af køle-
anlægget. Ved anlæg med fyldning over 
2,5 kg kølemiddel skal kontrol udføres 
af et certificeret kølefirma af en uddan-
net køletekniker med et A - B - C - D 
certifikat. hvilken tekniker med et givent 
certifikat, som må udføre denne kontrol 
er afhængig af anlæggets fyldning og 
kølemidlets art.

EjEREN AF ET KølEANlæg ER 
FoRPlIgTIgET

Det er pålagt den enkelte virksomhed 
at:
•  Føre en ajourført liste over virksomhe-

dens trykbærende udstyr , herunder 
køleanlæg, som på forspørgelse kan 
fremvises til inspektionsorganet og 
arbejdstilsynet.

Mængde fluorholdig gas i anlægget Inspektionshyppighed

3 kg og derover 1 gang om året

30 kg og derover 2 gange om året 

300 kg og derover 4 gange om året 
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•  overholde gældende lovgivning, her-
under periodisk eftersyn og årligt lov-
pligtig eftersyn. overtrædelse straffes 
med bøde eller fængsel indtil 2 år.

EN SERVICE AFTAlE SKAl 
MATChE ANlæggETS 
BETyDNINg FoR KUNDEN
Et lovpligtigt eftersyn er andet end blot 
et stempel i anlæggets tilsynsbog. lø-
bende eftersyn, kontrol og udskiftning 
af sliddele på køleanlægget kan spare 
uplanlagte nedlukninger af køleanlæg-
get. En service kontrakt med køleleve-
randøren skal selvfølgelig afstemmes 
med hvor vital køleanlægget er for kun-
den og hvor stor risiko/tab der vil være 
forbundet med en nedlukning af anlæg-
get. Typisk ses det at anlæg går istykker 
når det er mest presset, hvilket også be-
tyder at det sker i perioder hvor anlæg-
gets drift er vigtig. langt den største del 
af vores kunder har køleanlæg forbun-
det til vitalt it-udstyr, produktionsudstyr, 
scanner udstyr o. lign. Udstyr som har 
stor betydning for produktionen. Dette 
gør at størstedelen af vores service af-
taler ikke alene dækker det lovpligtige 
eftersyn men også vedligeholdelse af 
anlægget. Som kunde skal man passe 
på med at sammenligne en serviceaftale 
alene på prisen, men også have anlæg-
gets vigtighed for produktionen for øje. 
Derved skal der sikres at indholdet i 
serviceaftalen også afspejler hvor vigtigt 
anlægget er for kunden.

DER KAN SPARES PENgE VED 
EN SERVICE AFTAlE

Et grundigt eftersyn og vedligehold 
af køleanlægget kan spare kunden for 
mange penge. Ikke alene ved at undgå 
tabt produktion ved utilsigtet nedluk-
ning af anlæg men også i form af ener-
gimæssige besparelser. løbende ved-

ligehold og udskiftning af defekte dele 
sikrer en kontinuerlig driftsøkonomisk 
og optimal drift af anlægget. 

Udover løbende vedligehold er en 
anden vigtig opgave, at energioptimere 
kundernes anlæg. Energioptimering af 
køleanlæg har ikke tidligere haft den 
helt store opmærksomhed. Men det bil-
lede er vendt fordi der nu fokuseres me-
get på miljøet generelt, og fordi der er 
masser af penge at spare. I dag er udgif-
terne til et anlæg typisk fordelt mellem 
80 % til energi, 10 % til service og 10 % til 
vandforbrug. 

Det faktiske energiforbrug for et køle-
anlæg varierer, afhængig af:
•  hvilke produkter der nedkøles, hvor 

meget og ved hvilken hastighed
•  Ude-temperatur, luftfugtighed og af-

rimningsbehov
•  Vedligeholdelsesniveau på anlæg og 

kompressorer 

Derfor er der løbende et behov for at 
optimere driftsparametrene, og derved 
sikre optimale driftsforhold, og vi har 
mange gode løsninger til hvordan de 80 
% kan nedbringes, så vores kunder kan 
spare penge.



KAN VI GøRE 
vElfæRdstEkNologi 
TIL EN NatioNal 
foRBRUgsvaRE?

af stUdiElEdER it og 

sUNdhEd, lEktoR, phd. 

spECiallægE i iNtERN 

MEdiCiN, laRs kaysER

Velfærdsteknologi er et dansk begreb, 
der dukkede op i løbet af 2007 (Wikipe-
dia) som et paraplybegreb, der omhand-
ler brugerorienteret teknologi i en social 
eller sundhedsmæssig sammenhæng. 
Siden 2007 er der sket en eksplosiv 
vækst med iværksættelse af en lang 
række projekter i offentligt og privat regi 
og ofte i samarbejde med universiteter. 
Velfærdsteknologi ses i dag som et 
væsentligt redskab til at skabe velfærd i 
Danmark – dels gennem sin anvendelse 
hvor den enkelte bruger opnår en bedre 
tilværelse, større autonomi og mulighed 
for at deltage i egen omsorg og be-
handling og dels ved at skabe velfærd 
i vores samfund gennem udvikling af 
nye teknologier samt anvendelsesmu-

ligheder for disse. De to vinkler betyder 
en forventning om på én gang at kunne 
forbedre og evt. spare penge i social- og 
sundhedssektoren og samtidig generere 
indtjening via produktion og eksport. En 
række teknologier som fx robotstøvsu-
gere, græsslåmaskiner, computere med 
integrerede webcams og smartphones 
betragtes af mange som forbrugsgoder 
og anskaffes for egne midler, men må 
samtidig betragtes som velfærdstek-
nologi og endog i nogle tilfælde som 
hjælpemidler, da anvendelsen gør at 
den enkelte på sigt ligger det offentlige 
mindre til last. Tilstedeværelsen af tek-
nologierne i hverdagen giver borgeren 
og patienten mulighed for at blive til-
budt ydelser fra det offentlige eller pri-
vate via portaler, som fx on-line omsorg 
fra KMD. Det giver mulighed for en stor 
vækst og innovation, men hvad skal der 
til?

Den teknologi som de fleste projekter 
er baseret på i dag, har været kendt i 
mange år. Det er meget muligt, at ro-
botterne er blevet mere intelligente, 
smartphones nemmere at bruge, over-
vågningsteknologier mere integrerede 
og kommunikation via trådløs teknologi 
mere stabil, standardiseret og tilgænge-
lig. Men er det en afventning på denne 
udvikling, der har forhindret, at teknolo-
gierne har været taget i brug tidligere?

hVERMANDSEjE

hvad skal der til for, at vi for alvor ryk-
ker? En mulighed er helt nye opfindel-
ser. Det vil sige, teknologi der gør noget 
helt andet og anderledes – her må vi 
afvente Danmarks næste store opfinder. 
Den anden vej, som allerede tegner sig 
i en række af projekterne, er at forstå 
hvad der skal til for at teknologien bliver 
hvermandseje og en naturlig del af hver-
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dagen hos den enkelte bruger – borger, 
patient eller behandler. hvor skal frem-
tidens innovation ligge henne? I dag 
ses en tendens hvor de nye løsninger 
bygger på kendt teknologi, der enten 
anvendes stort set uændret eller som er 
videreudviklet i retning af mere mobile 
samt mindre og mere strømbesparende 
løsninger. Men hvad skal der til for, at 
de for alvor slår igennem?

Vi har de sidste 5 år haft mulighed 
for at anvende videotelefoni i vores 
mobiltelefoner – men hvor ofte ser vi 
det anvendt? Tilsvarende fik vi afløseren 
for bærbare computere, nemlig tablet 
PC for 10 år siden, men det er først slået 
igennem nu i form af smartphones og 
iPads. hvad er det, der får forbruget 
til at boome nu? Et godt bud, som vi 
kan lære meget af i sundheds- og vel-
færdsteknologisammenhænge i disse 
år, er kombinationen af on-line tekno-
logi, lettere tilgængelighed og mange 
spændende tilbud i form af apps til 
små penge pakket ind i en flot og godt 
markedsført portal. Svaret er altså ikke 
teknologi, men koncept. Vi ser nu, at 
forbrugeren står i kø for at købe iPads 
og andre digitale produkter, noget kun 
de færreste kunne have forudset for 
bare få år siden. En analogi findes også 
i udviklingen af mobiltelefoner, hvor 
WAP fik spået en krank skæbne. En øget 
båndhastighed gør at vi i dag surfer på 
nettet og anvender portalområder som 
diverse ”stores”, samt sociale medier 
som fx Facebook og youTube, der nu 
er integreret i de fleste mobilplatforme. 
Unge taler ikke om internettet, når de 
anvender deres mobiltelefoner, men om 
de applikationer og portaler de bruger. 
Teknologien er ved at blive uinteressant 
– det er koncept og services, det drejer 
sig om.

oPlEVElSEN

Når vi skal skabe fremtidens sundheds-
væsen båret af blandt andet velfærds- 
og sundhedsteknologi, skal vi tænke i 
to baner. Den ene hvorledes vi skaber 
produkter og miljøer, som brugerne 
føler det naturligt at anvende, og hvor 
fokus er på oplevelsen og merværdien 
for den enkelte og ikke primært moti-
veret af hvorledes vi sparer penge eller 
varme hænder. Den anden hvordan vi 
håndterer grænselandet mellem hjælpe-
middel og forbrugsgode – med andre 
ord, hvorledes kan hovedparten af de 
produkter, der fremstilles, købes og 
tages i brug udvikle sig i takt med at den 
enkelte udvikler behov, sådan at forbru-
geren i mindre grad føler sig som rekvi-

rent af hjælpemidler? Som et eksempel 
har vi hjemme hos os haft robotstøvsu-
ger siden 2004, en robotgræsslåmaskine 
i knap to år og mobiltelefoner med video 
etc. i mere end fem år. De bærbare com-
putere med integrerede webcams findes 
også hos alle familiemedlemmer. Vi har 
som så mange andre danske husstande, 
selv anskaffet forbrugsgoder der i dag 
henføres til velfærdsteknologi. Dette er 
karakteristisk for Danmark, hvor vi har 
en meget bred internetdækning samt 
en ambition om at få endnu hurtigere 
bredbånd til alle borgere. Det offentlige 
Danmark forudsætter, at borgerne har 
adgang til og anvender digital teknologi 
– fx NemID og borger.dk. Vi er godt i 
gang med at blive digitale borgere og 
konsumenter af teknologibaserede løs-
ninger. 

For at vende tilbage til den første 
bane der omhandler, hvorledes vi giver 
brugerne meningsfulde løsninger, der 
samtidig er let tilgængelige. Det sker al-
lerede på det åbne marked – der findes 
små programmer til mobiltelefonen der 
kortlægger vores løberuter, der findes 
avancerede gPS og pulsure og talrige 
andre applikationer, der kan hjælpe 
os til at holde os sunde og raske. For 
at anvende dem og få nytte af dem på 
samfundssigt kræver det, at teknologien 
tænkes ind i en helhed. Den enkelte 
skal have adgang til løsninger, som 
sundhedssektoren gerne vil tilbyde, fx 
kontrol, behandling, monitorering eller 
optræning via de platforme og bruger-
grænseflader, som den enkelte er vant 
til. Vi skal derfor tænke i helheder og 
integrationer via moduler og fælles stan-
darder i stedet for at tænke på bokse 
og hele applikationer. Vil forbrugerne i 
fremtiden investere yderligere i tekno-
logi og endda betale for enheder, som 
er beregnet til egen omsorg? Svaret er 
nok ja og kan begrundes med, at vi i dag 
gladelig betaler for alternativ medicin 
og behandling. For de fleste er det ikke 
centralt, om tilbuddene er dokumente-
rede, men snarere om de giver mening 
og ikke mindst om tilbuddene giver en 
mulighed for at være en mere aktiv del 
af egen situation. Der er en parathed til 
at blive forbruger af sundhedsydelser. 
Vi må derfor lægge vægt på at lave 
løsninger, der fremtræder som gode for-
brugsvarer, som den enkelte har lyst til 
at købe og anvende. For at opnå dette, 
skal teknologien pakkes ind i gode 
grænseflader og adgangsveje, som kan 
anvendes under hensyn til forskellige in-
dividers adgangsmuligheder, fx mentale 
eller kognitive forstyrrelser, nedsat syn/
ordblindhed eller digital insufficiens.

KoNCEPTER

Salget af iPads og smartphones samt ap-
plikationer viser med al tydelighed, at de 
rette koncepter og udvikling af devices 
og applikationer der kan tilkøbes kan 
skabe international succes. Så lad os 
se innovation, der bygger på koncept-
tænkning. 

hvad med at skabe den nationale por-
tal, et sted hvor borgeren kan shoppe 
og anskaffe intelligente enheder baseret 
på en fælles kvalitets- og kommunika-
tionsstandard, fx blodtryksapparater 
og blodsukker- eller fedmemålere, der 
alle kan tale sammen og sende data til 
brugernes egen computer eller videre 
til forskellige udbydere af services, der 
også findes på portalen. Det kan være 
kontakt til behandlere via sundhed.dk, 
fx læge, hjemmesygepleje eller fysio-
terapeut. Det kan også være kontakt 
via borger.dk til social assistance eller 
adgang til tilkøb af ydelser fra private 
virksomheder. Det kan være inden for 
uddannelse og rådgivning, inden for 
sygdomme, fx patientskoler udviklet og 
vedligeholdt i et samarbejde mellem pa-
tientforeninger og speciallægeselskaber, 
hjemmetræning via programmer eller 
formidlet direkte af fysioterapeut. Der 
er ingen grænser for interaktions- og 
kombinationsmuligheder. Forbruget vil 
ligge hos borgeren – evt. vil man kunne 
koble automatisk tilskudsordning ind fx 
ved rekvirering af psykologsamtaler eller 
fysioterapi.

Visionerne findes hos mange og 
pilotprojekterne er i gang rundt om i 
Danmark. Der er basis for udvikling af et 
samfund, hvor de mange blomster kan 
blomstre under en fælles velfærdstekno-
logisk paraply, og hvor brugeren gerne 
vil være aktiv forbruger. hvem kaster 
bolden op og hvem griber den?

- 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

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


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 

Runde fødselsdage
Dato År Navn 
15-03-2011 75 Bent Barup Sørensen Pensionist
27-04-2011 60 lars Bendt Mølgaard OUH
24-05-2011 60 gert olsen Gentofte Hospital
02-07-2011 80 gunnar o.Wold Pensionist
02-07-2011 100 Ivar Abraham Pensionist
13-07-2011 70 henning Strøm Pensionist
18-08-2011 80 Preben jensen Pensionist
28-08-2011 80 Ib lindgren hansen Pensionist
21-09-2011 75 Ib Alanin Pensionist
29-09-2011 50 Kim gerner larsen Århus sygehus NBG
09-10-2011 70 jørgen Strand Pensionist
17-10-2011 60 leif Eising olsen OUH Svendborg Sygehus
04-12-2011 50 Micael jensen Atlectia A/S
12-12-2011 60 Poul hjort Psyk.Hosp.Nykøbing Sj.
16-01-2012 70 jørgen Byskov Eriksen Pensionist
21-01-2012 60 Carsten høj jørgensen Pensionist 

Jubilæum
01-08-2011 25 år  jens Pedersen  Regionshospitalet Viborg
01-08-2011 25 år Poul Ertzinger  Sygehus Sønderjylland
01-10-2011 25 år Sune Rasmussen  Thorshavn Sygehus
01-01-2012 25 år Thorkild Vandborg  Regionshospitalet herning
01-02-2012 25 år Erik Petersen  Psyk. Midt. Augustenborg
01-02-2012 25 år Sten Brun  Københavns Fængsler/Vestre

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

FøDSELSDAGE & JUBILæER

mailto:Info.dk@gardnerdenver.com
http://www.gardnerdenver.dk
http://www.Mail:
mailto:tormax.info@txd.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.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

vaNdBEhaNdliNg El-tRaNspoRtERE

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	

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

• Vogne
• Scootere
• Dozere
• Individuelle
   el-motor løsninger

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


svagstRøMs-aNlæg

hygiEJNE

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

skyllERUMsUdstyRMilJøUdstyR

Hospitalsservice
Desinficerende 
opvaskopvask

Autoklaver
Kvalitetssikrings-
koncept

Endoskopvasker

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

glasfiber i ekstreme miljøer

Miljørigtig opbevaring

Olie, kemikalier, gift, syrer eller baser?

Tlf. 62 24 21 96 · www.fiberteam.dk

Én stærk partner
i hospitalshygiejne

• Centraldoseringsystemer
• Professionel rådgivning
• CE mærkede midler til - 
• Sterilcentraler, 
• Skyllerum
• OP
• Endoskopi

Ecolab Healthcare
division

Carl Jacobsensvej 29 · 2500 Valby
Telefon 3615 8585  Fax 3615 8548               

dk@ecolab.com  www.ecolab.dk

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

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
http://www.fiberteam.dk
mailto:dk@ecolab.com
http://www.ecolab.dk
http://www.boege.dk
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 Sporskifte uden sikkerhedsnet

NU HAR DU MULIGHED FOR at læse hele magasinet i en 
LivePaper udgave på magasinets hjemmeside
 
SOM ANNONCØR KAN DU linke direkte fra din annonce i 
magasinet til egen hjemmeside via LivePaper udgaven.

Ring på 3990 8000 for yderligere information.

  Det enkle liv – fransk landidyl i 
smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

http://www.cotedor.dk


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
Tlf.: 89 32 99 44
www.lindpro.dk
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