
l æ s  i n d e  i  b l a d e t

2012

40
 års jubilæum

SCANPUBLISHER A
/S

 DRIFT & ARKITEKTUR
F S T A  –  F O R U M  F O R  S Y G E H U S  T E K N I K  O G  A R K I T E K T U R  –  W W W . F S T A . D K

w w w.hospita ldr i f t .dk

N r.  2  mar ts  2012

1.  årgang

ISSN N r.  1397-1492

Sammen er vi stærke

Nyt blad –  
nye redaktionsmedlemmer

Innovationsstalden skal  
minimere fejl

Rørpost som logistik løsning på  
hospitaler

http://www.hospitaldrift.dk


creating better environments 

Linoleum fra Forbo Flooring 

Verdens mest moderne og miljørigtig gulv i 150 år 

*Cirkeldiagrammerne viser indhold og 
procentdel af naturlige indholdsstoffer og 

andelen af fornybare råvarer i nogle almindelige 
gulvmaterialer. Linoleum er med sine 97 % 

naturlige ingredienser og 71 % fornybare 
råvarer den klare miljømæssige vinder i 

sammenligningen. (Sammenligningen er 
baseret på varedeklarationer for de forskellige 

gulvbelægningsmaterialer)  

32 % Kalksten 

47 % PVC 

16 % Blødgører 

32 % Kalksten 

47 % PVC 

16 % Vegetabilsk blødgører 
5 % Andet 

19 % Syntetisk gummi 
55 % Mineralsk fyldstof 

10 % Natur gummi 
16 % Pigment, svovl, og stabilisator 

26 % Kalksten 

37 % Linolie / harpiks 

26 % Træmel 

8 % Jute 

3 % Andet 

Linoleum 
97 % Naturlige råvarer, 71 % fornybare råvarer 

PVC-gulv 

59 % Naturlige råvarer, 0 % fornybare råvarer 

Bio plastgulv 

75 % Naturlige råvarer, 16 % fornybare råvarer 

Gummigulv 

 65 % Naturlige råvarer, 0 - 15 % fornybare råvarer 

Linoleum - Svanemærket gulv 

Linoleum er en ægte slider i gulvsammenhænge, som 
igennem 150  år har haft utallige anvendelser i offentlige 
miljøer og har vist sin driftsikkerhed; lang levetid og lave 

driftsomkostninger. Linoleum fra Forbo er Svanemærket (Iso 
14024, type 1) og derfor blandt verdens stærkeste 

miljømærkeordninger. Det betyder, at Svanemærket 
linoleum lever op til skrappe miljøkrav og er baseret på hele 
produktets livscyklus; fra udvinding af råvarer til produktion, 
anvendelse, holdbarhed og bortskaffelse. For at et produkt 

eksempelvis kan blive Svanemærket, skal minimum 50 % af 
råvarerne være hurtigt voksende og fornybare. 

Svanemærket er det officielle bevis på, at der er styr på 
miljøforhold for alle led i leverandørkæden, og at produktet 

er kontrolleret og godkendt af uafhængig 3. part.  

5 % Andet 
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sammEn er vI stærkE
Etableringen af Forum for Sygehusteknik og Arkitektur, FSTA, giver mulighed for at danne en stærk og 
bredt favnende faglig organisation inden for det danske hospitals-væsen, fastslår organisationsformand, 
maskinmester Kaj Jensen.

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn – FSTA er nu godt på vej, vi har fået en 
velfungerende bestyrelse, og de mange 
spørgsmål og praktiske gøremål, der 
skal afklares inden en ny forening er 
helt køreklar er nu næsten helt på plads, 
siger Kaj Jensen.

– Foreningsnavnet er godkendt og 
registreret, bankforbindelsen er etable-
ret, vores økonomistyring er etableret, 
og indtægterne er begyndt at komme 
ind. Vi har ligeledes etableret en hjem-
meside, som vi løbende arbejder på at 
forbedre, uddyber han.

FSTA tilbyder privat- eller firmamed-
lemskab. Antallet af medlemmer stiger 
støt dag for dag og mere end 90 procent 
af medlemmerne er firmaer. Firmamed-
lemmerne tæller mange rådgivende 
ingeniører, rådgivende arkitekter, ho-
spitaler, leverandører og producenter til 
det danske hospitalsvæsen, samt FSDs 
medlemmer.

– Vi har etableret rammerne, så vi kan 
få foreningen til at køre, og skal nu inve-
stere tid og ressourcer på at få en strøm-
linet og dynamisk forening der fungerer 
optimalt, siger Kaj Jensen.

Ved dannelsen af FSTA er der nu gi-
vet mulighed for at tilbyde medlemskab 
til en meget bredere gruppe faglige 
personer og firmaer, der som os har stor 
interesse i sygehusteknik og arkitektur.

Her tænkes blandt andet på rådgi-
vende ingeniører og arkitekter, og fir-
maer der leverer eller producerer udstyr 
til det danske hospitalsvæsen, siger Kaj 
Jensen.

FSD er en stærk faglig organisation, 
som begrænses i antal fordi medlems-
betingelsen er, at man er maskinme-
steruddannet, og ansat i det danske 
hospitalsvæsen. I takt med, at antallet af 
sygehuse reduceres år for år, sker det 
samme med FSDs medlemstal.

Vi erkendte, at det var nødvendigt, 
at danne en bredere favnende, og stær-
kere faglig organisation, hvis vi fortsat 
ville øve indflydelse på de tekniske og 

arkitektoniske løsninger i det danske 
hospitalsvæsen.

FORTSAT EN åRLIg 
KONFERENCE
– Fremadrettet vil vi fortsætte den årlige 
konference, som vi allerede er i fuld 
gang med at planlægge. Planlægnings-
gruppen består af arkitekter, ingeniører 
og maskinmestre, der alle ved, hvad der 
skal til for at interessere deres faggrup-
per.

Vi arbejder også med at kunne afvikle 
en dags seminarer om specielt interes-
sante emner for arkitekter, maskin-
mestre og ingeniører. Vi har et par på 
bedding, det ene for arkitekter handler 
om, hvilke erfaringer man kan drage af 
store sygehusprojekter, der har været i 
udbud.

Et af vore største mål er at blive ac-
cepteret og anerkendt som et hørings-
berettiget forum overfor de myndig-
heder der lovgiver og bevilger penge 
indenfor det danske sundhedsvæsen, 
og ikke mindst de kommende store sy-
gehusbyggerier.

NøDVENDIgT MED EN Ny 
KULTUR
Kaj Jensen synes der er behov for en 
kultur i FSTA, hvor de involverede fag-
grupper åbent deler viden, så alle kan 
få det optimale ud af deres ressourcer 
og kompetencer, så man i foreningens 
regi kan skabe de bedste, bæredygtige 
løsninger.

Foruden seminarer og konferencer vil 
vi også benytte nyhedsbreve til at for-
midle denne viden.

Kaj Jensen mener ikke afstanden mel-
lem faggrupperne i FSTA er for stor, det 
har været en simpel nødvendighed for 
fortsat at have en aktiv forumsgruppe, 
der kunne tage del i debatten, betoner 
han.

Ren luft.
Desinfektion.

 

www.cphcleanair.dk
70 23 83 03

http://www.cphcleanair.dk
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Medlemsnedgangen er ikke brem-
set i FSD, men FSD vil fortsat være en 
brancheforening indenfor Maskinme-
sterforeningen og primært tage sig af de 
fagretslige opgaver og problematikker.

gENSIDIg FORSTåELSE ER ET 
KRAV
Udvikling, byggeri og drift af hospitals-
væsnet i Danmark står i de kommende 
år overfor en enestående chance for at 
skabe innovation og udvikling til frem-
tiden, mener FSTA. Der er brug for et 
højt fagligt niveau på løsninger, som un-
derstøtter øget tværfagligt samarbejde 
og nye organisationsformer.

Disse former skal være fleksible over-
for øgede forandringer i behandlingsfor-
løb -og metoder og samtidig levere den 
omkostningseffektivitet, som i stigende 
grad efterspørges. Store ord og høje 
ambitioner, men ikke urealistiske, vurde-
rer Kaj Jensen:

– Det er måske meget store ord, må-
ske noget vi ikke får 100 pct., men vi vil 
i al enkelthed arbejde for at de steder, 
hvor vi har gavn af hinandens viden, 
lærdom og fejl, tager vi ved lære af og 
sikrer, at vi ikke begår den samme fejl to 
gange, siger han.

– Det er en balancegang, arkitekter 
har deres ideer om, hvordan tingene 
skal se ud, de harmonerer ikke altid med 
de rådgivende ingeniørers ønsker om 
funktionelle bygninger og installationer 
eller med maskinmestrenes hensyn til 
drift og vedligehold.

Det kan erfaringsmæssigt give kon-
flikter under en stor projektgennemfø-

relser, men FSTA vil arbejde for en øget 
gensidig forståelse for hinandens ideer, 
tankegange og mål.

Vi arbejder stadig i separate brancher, 
men de er store og righoldige hver især 
og rummer ufatteligt mange områder. 
Videndeling er generelt en absolut nød-
vendighed for at opnå optimal udnyt-
telse af de enorme summer samfundet 
bevilger. Vi ønsker et så optimalt resul-
tat, som man overhovedet kan opnå.

Jeg synes der er stor tilfredshed, når 
vi ser i bakspejlet. Vi mangler at ori-
entere vore nuværende og potentielle 
medlemmer om, hvor vi står. Fra den 
stiftende generalforsamling i april 2011 
til nu har man ikke hørt så meget til os 
som vi gerne ville, det vil vi råde bod på.

ENDEMåLET EN ANERKENDT 
HøRINgSPARTNER
Internationalt vil FSTA i 2013 overtage 
medlemskabet fra FSD i IFHE, hvor 
hvert medlemsland har en bestyrelses-
post, siger Kaj Jensen, som har siddet i 
IFHEs bestyrelse i tyve år.

Kaj Jensen ser en lys fremtid for FSTA:
– Jeg tror bestemt, at FSTA har den 

viden og de ressourcer der kræves for, 
at FSTA hen ad vejen accepteres som 
høringspartner indenfor de faglige om-
råder vi har ekspertise på, sygehusbyg-
geri, sygehusarkitektur, sygehusteknik, 
drift og vedligehold af sygehuse.

Teknik i trygge hænder

Næstved afd.:
Morsøvej 3
4700 Næstved
Tel.  +45 5650 3777
Fax +45 5650 2777

Hovedkontor:
Erhvervsvej 18
2600 Glostrup
Tel.  +45 4343 3777
Fax +45 4343 4777

ENCO A/S I SO 9001
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www.enco.dk
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Den opmærksomme læser har sikkert 
bemærket, at der i forbindelse med at 
bladet har skiftet navn og lay-out, også 
er sket en udskiftning i redaktionsudval-
get. Bladet skal nu være et ”Forum for 
Sygehus, Teknik og Arkitektur”, og i den 
forbindelse har foreningens bestyrelse 
besluttet at udvide redaktionen, så den 
er repræsentativ for foreningens med-
lemmer, og dermed bedre er i stand til at 
dække foreningens formål.

Jeg er et af de nye medlemmer af re-
daktionsudvalget, og min primære rolle 
er selvfølgelig at afdække hvad der sker 
indenfor sygehusarkitektur – primært 
med fokus på de danske og nordeuro-
pæiske projekter.

Jeg er gennem mit arbejde som Se-
nior Kreativ leder i Arkitema Sundhed 
selv en aktør indenfor sygehusbyggeri, 
og har i de seneste år primært været be-
skæftiget med de store Kvalitetsfonds-
konkurrencer – eksempelvis Slagelse 
Psykiatri, udbygningen af Aabenraa sy-
gehus, Det nye OUH, DNV – gødstrup 
samt udbygningen af Rigshospitalet.

I disse store, og på mange måder 
komplicerede konkurrencer, er der fra 
Kvalitetsfondens og Regionernes side 
stillet en række krav, som kun kan op-
fyldes hvis mange forskellige aktører 
inddrages og bringes i spil. For at kunne 

svare kvalificeret på disse krav er det 
derfor nødvendigt at etablere store 
tværfaglige teams der ofte involverer 
2-3 arkitektfirmaer, hospitalsplanlæg-
gere samt 2,3 eller 4 ingeniørfirmaer 
samt en række forskellige underrådgi-
vere.

Moderne sygehusplanlægning er en 
tværfaglig disciplin, der kræver åben-
hed, nytænkning og innovation – og 
alle der har beskæftiget sig med hospi-
talsbyggeri ved at det er kompliceret 
og langvarig proces at nå frem til de 
optimale og innovative løsninger i det 
færdige byggeri. Der er mange faggrup-
per der skal arbejde sammen, og mange 
fag skal koordineres – teknik, logistik, IT, 
konstruktioner, VVS, EL, bæredygtighed 
og arkitektur mv. For at alle disse fag-
grupper kan arbejde sammen kræves 
der dels en forståelse og en indsigt i de 
andre faggruppers arbejde, og dels at 
alle de involverede er indforstået på at 
samarbejde. For at kunne lykkes med 
at skabe nytænkning og innovation er 
det derfor vigtigt, at de enkelte aktører 
har et overordnet kendskab til alle de 
faggrupper der er involveret i sygehus-
byggeri, at den enkelte har forståelse for 
andre fagligheder end kun sin egen.

VIDENSDELINg Og 
VIDENSFORMIDLINg
Et af dette blads fornemmeste formål er 
gennem artikler at belyse sygehusbyg-
geri og teknik fra forskellige vinkler, og 
det overordnede mål er gennem videns-
deling at lære af hinandens erfaringer. 
Netop vidensdeling er et af midlerne til 
at skabe det kendskab og den forståelse 
for andre faggrupper, som er nødvendig 
for, at kunne udvikle og optimere fremti-
dens sygehusbyggeri.

Et af de steder hvor der sker en om-
fattende vidensdeling og vidensformid-
ling er de mange hospitalskonferencer, 
der i disse år afholdes forskellige steder 

i landet. Mange af foreningens medlem-
mer deltager på disse konferencer– og 
mange af medlemmerne har ofte et ind-
læg. En del af disse indlæg indeholder 
ofte nye vinkler og synspunkter på en 
række forskellige emner indenfor syge-
husbyggeri, men desværre er det jo ikke 
alle der har mulighed for at deltage på 
konferencer, og denne viden når derfor 
ikke ud til alle aktørerne indenfor syge-
husbyggeri.

En anden form for vidensdeling 
praktiseres ved at tage på studieture til 
udlandet. Her er det muligt at se de nye 
løsninger afprøvet i 1 til 1 byggeri, og 
det er muligt at komme i kontakt med 
brugerne og høre om deres erfaringer 
med de forskellige løsninger – hvad 
fungerer godt og hvad fungerer ikke? 
Mange af disse studieture udmøntes i 
udførlige rejserapporter, men som ofte 
distribueres de kun til et lille antal.

Som tidligere nævnt er et af formå-
lene for FSTA, at vidensdele mellem 
forskellige faggrupper og i redaktions-
udvalget vil vi derfor gerne komme med 
en opfordring til at denne viden bredes 
ud blandt alle vores medlemmer. Alle 
der har haft et indlæg på en konference, 
eller været på en spændende studietur 
opfordres derfor til at bidrage til forenin-
gens formål ved at indsende indlæg til 
bladets redaktionsudvalg.

Indlæg kan sendes til:
jv@scanpublisher.dk
og i redaktionsudvalget håber vi at for-
eningens medlemmer vil bakke op om 
dette tiltag.

nyt blad  
– Nye reDaktIONsmeDLemmer

af sEnior krEativ lEdEr, 

arkitEkt maa JEspEr bo JEnsEn.

ansat i arkitEma sundhEd, 

købEnhavn

mailto:jv@scanpublisher.dk
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skærpEdE rEglEr fOr 
va-gODkeNDeLse af 
vaNDbeHaNDLINgsfILtre
Fuldmægtig Andreas Nawrocki Anker fra Energistyrelsen har sendt os følgende svar på spørgsmål 
vedrørende de strengere regler omrking vandbehandlingsfiltre

af Journalist, Cand. sCiEnt. birgEr pEdErsEn

HVAD ER EN VA-
gODKENDELSE?

VA-godkendelsesordningen er en na-
tional godkendelsesordning, som har til 
formål at sikre forbrugerne rent drikke-
vand. Ordningen omfatter installationer 
indenfor matriklen og indebærer, at byg-
gevarer i kontakt med drikkevand skal 
testes, godkendes og mærkes inden de 
må markedsføres og sælges i Danmark.

Der er i bygningsreglementet (BR 
10) regler om byggevarer i kontakt med 
drikkevandet. Vand- og afløbsinstal-
lationer skal således udformes, så de 
bl.a. frembyder tilfredsstillende tryghed 
i sundhedsmæssig henseende. Det er 
endvidere fastsat i bygningsreglemen-
tet, at produkter i kontakt med drikke-
vandet skal være VA-godkendte.

VA-godkendelser udstedes af ETA-
Danmark A/S – der er en privat virk-
somhed – på vegne af Energistyrelsen. 
Som en del af ordningen driver styrelsen 
hjemmesiden www.godkendtevandha-
ner.dk, som indeholder oversigt og sø-
gefunktion med godkendte vandhaner, 
ligesom samtlige VA-godkendelser kan 
findes på ETA-Danmarks hjemmeside 
www.etadanmark.dk

VA-godkendelsesordningen skal 
sikre, at de faste og varige installatio-
ners sundhedsmæssige egenskaber 
er i orden således, at der ikke afgives 
sundhedsskadelige stoffer til drikkevan-
det. Derudover skal de bakteriologiske 
forhold være i orden. VA-godkendel-
sesordningen omfatter bl.a. vandhaner, 
vandrør og vandfiltre.

Hvad skal den teknisk ansvarlig på 
et sygehus være opmærksom på i 
den forbindelse?
Som teknisk ansvarlig på et sygehus skal 
man i indkøbssituationen være opmærk-
som på at byggevarer i kontakt med 
drikkevandet skal være VA-godkendte. 
I selve VA-godkendelsen er der nævnt, 
hvad filtret er godkendt til. Filtrene kan 
være godkendt til:

•  Koldt drikkevand.
•  Isterningemaskiner.
•  Kold- og varmtdriksanlæg.
•  Kaffe- og te fremstilling.
•  Varmt brugsvand.
•  Teknisk brug

Alle filtre der er omfattet af kravet om 
VA-godkendelse, skal fra og med den 
15. juni 2011 være forsynet med VA-
mærkning inden markedsføring og salg 
i Danmark. Mærkningen kan anbringes 
på selve filtret, på en etikette, som er 
fastgjort på filtret, på emballagen eller 
på et ledsagende dokument, der ligger 
i emballagen. VA-mærket består af VA-
logo, fabrikantens navn eller identifika-
tionsmærke og godkendelsesnummer 
for filtret. Derfor skal man som teknisk 
ansvarlig altid kigge efter VA-mærket. 
Hvis du har spørgsmål til godkendel-
seskrav og processen for at opnå god-
kendelse, kan du rette henvendelse til 
ETA-Danmark.

Der er kommet nye regler vedr. 
filtre. Hvad skal man være 
opmærksom på i den forbindelse?
Den 1. februar blev følgende fire pro-
dukttyper omfattet af kravet om VA-
godkendelse:

•  vandbehandlingsanlæg til varmdriks-
anlæg,

•  vandbehandlingsanlæg – magnetisk til 
varmdriksanlæg

•  vandbehandlingsanlæg – elektrolytisk 
til varmdriksanlæg

•  blødgøringsanlæg til varmdriksanlæg

Disse fire produkttyper er derfor nu 
også underlagt kravet om, at produk-
terne inden markedsføring og salg i 
Danmark skal forsynet med VA-mærk-
ning.

Hvordan kan de ansvarlige på 
landets sygehuse undersøge om 
de har et korrekt filter monteret 
til henholdsvis koldt drikkevand 
og isterningsmaskiner og til 
varmtdriks-automater?
Som tidligere nævnt fremgår det af god-
kendelsen, hvad filtreret er godkendt til. 
Er man i tvivl om godkendelsesgrundla-
get er på plads, kan man enten bede sin 
leverandør om at fremskaffe godken-
delsen eller gå ind på ETA-Danmarks 
hjemmeside og finde den pågældende 
godkendelse.

http://www.godkendtevandha-ner.dk
http://www.godkendtevandha-ner.dk
http://www.godkendtevandha-ner.dk
http://www.etadanmark.dk


Man skal være opmærksom på, at der 
for vandfiltre er tre typer af VA-godken-
delser:
•  Type 1 filtre til koldt drikkevand. 

godkendelsen er obligatorisk og om-
handler brug af filteret til f.eks. koldt 
drikkevand og isterningemaskiner. 
gruppe 1 filtre kan også bruges til 
anvendelse i gruppe 2 og 3. Denne 
gruppe filtre er testet for afgivelse af 
sundhedsfarlige stoffer og bakteriolo-
giske forhold.

•  Type 2 filtre til varmt drikkevand. god-
kendelsen er obligatorisk og filtrene 
kan anvendes til f.eks. te og kaffefrem-
stilling. Betingelsen for at opnå denne 
type er at vandet som minimum opvar-
mes til 90 grader celsius. Type 2 filtre 
kan også anvendes som type 3 filtre. 
Type 2 filtre er testet for afgivelse af 
sundhedsskadelige stoffer.

•  Type 3 filtre til teknisk vand. Denne 
VA-godkendelse er frivillig og testen 
omfatter alene produktets fysiske og 
mekaniske egenskaber.

Hvad skal et sygehus gøre for at 
sikre sig at vandfiltrene er  
VA-godkendte? 
Man skal sikre sig at leverandørerne 

monterer et godkendt filter til den 
enkelte installation. godkendelsesin-
dehavere, som har fået ændret deres 
VA-godkendelser som følge af, at de 
fire produkttyper nu er blevet omfattet 
af VA-godkendelsesordningen, er for-
pligtet til at sikre sig, at markedsføring, 
salg og montering af vandfiltre sker i 
overensstemmelse med de reviderede 
godkendelser. Alle berørte VA-god-
kendelser er blevet ændret 1. februar 
2012. Virksomheder som ikke har en 
VA-godkendelse må under ingen om-
stændigheder sælger og markedsføre 
vandfiltre, som er underlagt VA-godken-
delsesordningen. 

Hvilken kontrol vil der være på 
området og hvilken konsekvens er 
der forbundet med ikke at efterleve 
reglerne?
Energistyrelsen foretager løbende 
markedskontrol af byggevarer i kontakt 
med drikkevandet. Hvis Energistyrelsen 
bliver opmærksom på produkter, der en-
ten ikke er VA-godkendte som påkrævet 
eller at VA-godkendelsen fx er forældet, 
vil den pågældende virksomhed, der en-
ten producerer eller forhandler filtrene 
få et påbud om at stoppe salg og mar-

kedsføring af de pågældende produkter. 
Styrelsen har endvidere mulighed for at 
offentliggøre navnet på ulovlige bygge-
varer og de virksomheder, som produ-
cerer eller forhandler dem samt foretage 
politianmeldelse.

Det kan endvidere oplyses, at Energi-
styrelsen i september og oktober 2011 
gennemførte en kontrolindsats rettet 
mod vandfiltre. Energistyrelsen vil som 
led i den opfølgende sagsbehandling 
anmode de pågældende virksomheder 
dokumentere, at salg og markedsføring 
af vandfiltre foregår i overensstemmelse 
med det eksisterende godkendelses-
grundlag. Dvs. at de godkendelsesinde-
havere, som har fået ændret deres VA-
godkendelser som følge af ovennævnte 
vejledning, er forpligtet til at sikre sig, 
at markedsføring, salg og montering af 
vandfiltre sker i overensstemmelse med 
de reviderede godkendelser.

Hvor kan man læse om de nye 
 regler?
Man kan læse mere om de nye regler på 
ETA Danmarks hjemmeside: 
www.etadanmark.dk
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Gå ikke glip af årets største begivenhed!

Sygehus- og Pharma Symposium, 14.-15. maj 2012  
på Crowne Plaza Copenhagen Towers, i Ørestaden 
TEMA: HvordAn sEr frEMTidEns bærEdygTigE sygEHusE ud?

Internationale talere fra USA, Østrig, Tyskland, Frankrig, Sverige og Danmark 
leverer hver deres bud på hvor vi kan opnå bæredygtighed og energi besparelser 
inden for sygehus sektoren. Men også konkrete bud på:
 
• Hvordan defineres rent på et sygehus?

• Er steril luft i operationstuer, den rette løsning?

• Hvordan måler vi effektivt om luften er ren?

• Hvordan ser fremtiden sygehus ud?

Vel MØDT På åreTS STØrSTe hoSPITAlS MeSSe!  
Se program mm. på www.r3nordic.com

 
Benchmark med de 250 dygtigste indefor farma, medicinal- og hospitalssektor-
en. 2 store foredragssale, 1 plenum sal, 1 stort udstiller område. Kæmpe show 
og underholdning mandag aften. Bemærk, at alle indlæg afholdes på engelsk.

BEmærk! - Spar HElt op til 15% vEd tilmElding indEn 1. april, 2012
 - eller tilmeld 5 deltagere og betal for 4 - Introduktionstilbud til ansatte/stu-
derende på Sygehuse og universiteter - Alle deltagere opnår gratis medlem-
skab af r3 Nordic

følg os på 
Twitter: @r3nordic
linkedIn: Group r3Nordic

Tilmeldig dig og dine kolleger online allerede i dag på 
www.r3nordic.com og deltag i konkurrencen om en ny 
Apple Ipad 16gb"

vind En iPad

R3_annonce_Groen_070312.indd   1 08/03/12   12.54

KONTAKT
BV-AQUA Vandbehandling A/S
Centervej 32 A · 4180 Sorø
Telefon: 70 27 32 66 
E-mail: info@bvaqua.dk

VA-GODKENDT
 - til isterninger og koldt drikkevand

Respekt for 
miljøet

ERHVERVS-  OG BYGGESTYRELSEN                    ERHVERVS- OG BYGGESTY
RE

LS
EN

   
   

  

Professionel vandbehandling i fødevarekvalitet?
SKIFT TIL BRITA, SÅ ER DU SIKKER

http://www.etadanmark.dk
http://www.r3nordic.com
http://www.r3nordic.com
mailto:info@bvaqua.dk


produktinformation

stOr søJlE- og lampEordrE
tIL OUH’s akUtmODtageLse
Dräger Medical Danmark A/S har leveret en af sine største enkeltordrer på søjler og lamper til den nye 
Midlertidige Fælles Akutmodtagelse, MiFAM, på Odense Universitetshospital.

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn

Der er tale om en samlet leverance på 
77 faste søjler af typen AgILA FIX og 
en enkelt svingbar søjle. Fire dobbelte 
søjler er af typen MOVITA som er instal-
leret på akutmodtagelsens traumestuer.

Desuden har Dräger Medical Dan-
mark leveret ikke mindre end 13 enkelte 
og fire dobbelte operationslamper til 
samme projekt. Hele ordren har været 
i to EU udbud – en på søjler og en på 
lamper.Og Dräger vandt udbuddet med 
sin samlede løsning.

– Det er et projekt der har kørt i over 
et år. Vi gik ind i det, da udbuddet kom 
ud for omkring et års tid siden. Det er 
absolut én af de største ordrer, vi har 
haft til et dansk hospital, siger Torsten 
Bach, Produkt Specialist inden for Infra-
structure Projects hos Dräger Medical 
Danmark.

Virksomheden har et meget bredt og 
dybt sortiment af søjler der dækker alle 
områder både intensiv, operationsstuer, 
neonathalafdelinger, opvågningsafsnit 
for at nævne de største områder.

Løsningerne fra Dräger er stærkt 
repæsenteret på OUH. Den store leve-
rance til OUH’s Fælles Akutmodtagelse, 
MiFAM, blev færdiginstalleret og taget 
i brug i uge 4 i år til den fastsatte tid, 
efter hele montagearbejdet har stået 

på i de foregående tre 
måneder.

EN gLOBAL 
UDByDER
Dräger Medical Dan-
mark har en stor know-
how og en mangeårig, 
tæt og god relation til 
Odense Universitetsho-
spital.

Dräger er en stor in-
ternational virksomhed, 
der leverer medico- og 
sikkerhedsteknik. Hi-
storisk blev selskabet 
grundlagt i Lübeck i 1889 og er som 
familievirksomhed i femte generation 
ekspanderet globalt med et stærkt fokus 
på nytænkning og en høj kvalitet.

Dräger Medical fremstiller udover 
omtalte søjler og lamper; anæstesiap-
parater, respiratorer, varmeterapi til ny-
fødte, patientmonitorering, it-løsninger 
og gas management systemer. Dräger 
beskæftiger i dag næsten 11.000 med-
arbejdere på verdensplan, og er repræ-
senteret i over 190 lande.

Selskabet har hovedsæde i Lübeck 
samt salgs- og serviceorganisationer i 

over 40 lande. Drä-
gers udviklings- og 
produktionsanlæg er 
placeret i Tyskland, 
USA og Kina. Her-
hjemme har Dräger 
hovedsæde i Al-
lerød.

STATE OF THE 
ART
– Vi er en leverandør 
af søjler, lamper til in-
frastruktur projekter, 
siger Torsten Bach. 
Vi har produkter, der 

må betegnes som state of the art. Dräger 
ligger på alle områder langt fremme og 
det er klart, at akutafdelingen på OUH 
har fået den nyeste løsning med udstyr, 
hvad angår teknik, drift og design.

De leverede lampeløsninger er ba-
seret på LED-teknologien og tilbyder 
en meget simpel betjening og intuitiv 
betjening. Vi kalder det for ”simply good 
light”. Dräger har egen serviceafdeling 
med serviceteknikere og leverer udstyr 
til mange hospitaler i Danmark.

Installationen på Odense Universi-
tetshospital startede i september og 
Rambøll har stået som bygherrerådgiver 
med ansvar for indkøb for Region Syd-
danmark. Den nye midlertidige Fælles 
Akutmodtagelse i Odense er som nav-
net siger midlertidigt.

OM DEN NyE 
AKUTMODTTAgELSE
Bygningen består af to etager og en kæl-
der og i alt 10.000 kvadratmeter under 
tag. Den betegnes som midlertidig, fordi 
den skal afløses af akutmodtagelsen på 
Nyt OUH, der efter planerne skal stå 
færdigt i 2018.

Den er sygehusets omdrejningspunkt 
og en ny måde at organisere sygehuset 



● 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

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

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.
 

og de daglige arbejdsgange på. Takket være den, kommer de 
akutte patienter ind ad samme dør på sygehuset, hvor de bli-
ver mødt af et team af specialister på alle tider af døgnet, som 
kan yde dem den bedst mulige hjælp.

I den fælles akutmodtagelse er alle de centrale funktioner 
samlet som skadestue, modtagelse, udredning, diagnostik, læ-
gevagt, observationspladser, døgnbemandet sengeafsnit etc. 
Patienterne kan blive udredt helt i akutmodtagelsen inden de 
skal videre på OUH og undgår at blive flyttet rundt.

Etableringen af den fælles akutmodtagelse følger sundheds-
styrelsens anbefalinger om at samle de akutte modtagelser fra 
sygehusets forskellige sengeafdinger på et og samme sted. 
Udredningen foregår effektivt og hurtigt i et flow som standar-
diserede, tidsstyrede patient forløb.

Dräger Medical Danmark A/S
Hejrevang 21g
3450 Allerød
Tlf. 48 10 41 04 www.draeger.dk

Torsten Bach
Tlf. 51 51 41 55 torsten.bach@draeger.com

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
http://www.lh-rorbyg.dk
mailto:info@weishaupt.dk
http://www.weishaupt.dk
http://www.draeger.dk
mailto:torsten.bach@draeger.com


innovationsstaldEn 
skaL mINImere fejL
Et rum på 850 kvm. danner pt. rammen om forsøgsmodeller for eksempelvis indretning af sengestuer på 
det kommende hospital i gødstrup. Det skal være med til at sikre en minimering af fejl i byggeriet og skabe 
udvikling sammen med brugerne

Innovationsstalden er kort fortalt nav-
net på et 850 kvm. stort rum, hvor man 
kort før jul påbegyndte at opstille nogle 
forsøgsmodeller af bl.a. de sengestuer, 
der skal udgøre det fremtidige hospital 
DNV-gødstrup, som står for Det Nye 
Hospital Vest. Det midtjyske hospital 
forventes færdigbygget om 6-8 år.

Innovationsstalden ligger på den 
kommende byggegrund for hospitalet, 
og her afprøver og udvikler man i de 
kommende år idéer til f.eks. rumstør-
relse og indretning, aktiviteter, ar-
bejdsgange, logistik, materialevalg og 
inventar.

Alt sammen med de hovedformål 
at minimere eventuelle fejl i det kom-
mende byggeri og skabe udvikling sam-
men med brugerne.

”Det er et utrolig givtigt projekt,” 
fortæller arkitekt i Region Midtjylland, 
Thorkild Hjorth. Han udgør projektets 
bestyrelse sammen med arbejdsmiljøko-
ordinator Bente Fjordside, og med sig i 

styregruppen har de projektleder Thora 
Hedeager.

STORT UDByTTE

”Vi startede før jul, hvor en arbejds-
gruppe gik i gang med at udvikle og 
afprøve logistik og indretning af en 
1-sengsstue. Projektet er nu afsluttet, 
og vi er nået frem til en planløsning, 
som alle kan gå ind for. Vi har set på 
sengefunktionen, på adgangsforhold og 
placering af bad og toilet – alt sammen 
afprøvet i målestoksforholdet 1 til 1. Vi 
startede fra nul, inventaret har vi og så 
har vi stille og roligt bygget sengestuen 
op til alles tilfredshed. Alle har været 
uhyre interesserede, og vi har haft stort 
udbytte af de erfaringer, der er gjort,” 
siger Thorkild Hjorth.

Visionen for Innovationsstalden er, at 
man skal gøre det kommende hospital 
til patienternes hospital, at hospitalet 
bliver effektivt, konkurrencedygtigt, 
kvalitetsbevidst og fokuseret på trivsel 
ligesom patientsikkerheden skal være i 
højsædet. Materialerne skal udvælges 
under hensyn til hygiejne, vedligehold, 
slid og design og i forhold til ønsket om 
en helende arkitektur og en kvalitetsop-
levelse for patienterne.

Og så skal byggeriet gerne resultere i 
en maksimal arealudnyttelse.

MEDARBEJDERNE INDDRAgES

”Medarbejderinddragelse er en meget 
vigtig del af forberedelserne til hospi-
talsbyggeriet. Her ligger den nødven-
dige viden og erfaring, som skal indgå i 
planlægningen, og det er meningen, at 
medarbejdergrupperne skal gøre brug 

af Journalist,  

Cand. sCiEnt. birgEr pEdErsEn

- 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
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Og hvordan får du så adgang til at an-
vende Innovationsstalden?

Det kan du som ansat gøre ved at 
booke den elektronisk med en kort 
beskrivelse af behovet for afprøving. 
Bookning sker via mail til Bente Fjord-
side (bente.fjordside@vest.rm.dk).

Innovationsstalden kan benyttes af 
alle med behov for de faciliteter, der 
findes i stalden. Hospitaler og andre in-

stitutioner uden for Hospitalsenhed Vest 
kan ligeledes anvende stalden – her skal 
der dog betales for udgifter forbundet 
med afprøvningen (materialer, forplej-
ning, hjælp til opsætning mm.

af stalden til kvalificering af de kom-
mende opgaver i byggefasen.

Patienter og pårørende bliver også 
inddraget, og de kan bidrage med idé-
udvikling til områder, som særligt skal 
sikre efterlevelsen af visionen om, at 
hospitalet bliver patienternes hospital. 
Vi skal nytænke gennem eksperimen-
tering, så vi sikrer mulighed for gode, 
effektive og sammenhængende patient-
forløb,” siger Thorkild Hjorth.

I forbindelse med Innovationsstalden 
er der opført mødelokale, som delta-
gerne kan bruge til at forberede, disku-
tere og evaluere de forskellige forsøg, 
der foregår i rummet. Dermed er der 
sikret mulighed for, at der kan foregå en 
grundig dialog i umiddelbar nærhed af 
de fysiske processer.

mailto:bente.fjordside@vest.rm.dk


produktinformation

indbyggEdE pErsiEnnEr 
mEd sol afskærmning
fra kLIma gLas HageN system…
Vinduer og facader med indbyggede persienner og plissé er den ideelle kombination, når der skal sikres 
mod snavs, støv og regn, når der ønskes et vedligeholdelsesfrit system. Herudover giver de indbyggede 
persienne-systemer en sol afskærmning, der er dobbelt så god som hos en almindelig persienne.

Klima Glas Hagen har de rigtige pro-
dukter til energi løsninger nu og i fremti-
den til facader og glas partier.

Da persiennen forbedrer rudens g-
værdi(evnen til at holde på solens varme 
ude) med op til 78 procent, opnår man 
et væsentligt bedre arbejdsmiljø og in-
deklima samtidigt med den hygiejniske 
forhold, der kræves ingen rengøring 
eller væsentlig vedligeholdelse og med 
store besparelser på rengøringsbudget-
tet.

Man kan opnå et meget sikkert og 
komforttabel styring af de indbyggede 
persienner med trykknap eller fjernbe-
tjening, som udarbejdes efter bygnings 
behov, der forefindes styringer via PC 
og tilkoble CTS anlæg, sol censor, var-
mecensor etc.

Det giver stor designfrihed til arkitek-
ten, eftersom persiennen er integreret i 
energi glasset.

Opnå store energibesparelse med 
indbyggede persienner, der er i dag stor 
fokus på energirammen for bygninger og 
fremtidig energibesparelser, med Klima 
Glas Hagen persienner bidrager til den 
samlede klimaskærm og opnår en lavere 
energiforbrug til afkøling og ventilation 
g-værdi forbedres med op til 78 procent 
og dermed med til at sænke rumtem-
peraturen. Lavere energiforbrug til 
opvarmning af lokalerne, en lukket per-
sienne vil reducere varmetabet med op 
til 12 procent. Laverer energiforbrug til 
belysning mængden af energikrævende 
og opvarmende kunstig belysning kan 
reduceres da det naturlige lys udnyttes 
bedre end med markiser og etc.

Klima Glas Hagen persienne system 
er også økonomiske i forhold til andre 
sol afskærmnings løsninger og der kan 

forventes en besparelse på omkring 
40 procent.

Klima Glas Hagen er ikke kun til 
sol afskærmning, virksomheden har 
produkter til indvendig rumdeler med 
persienner og plissé, og som noget helt 
nyt udviklet FLEXGLAS af hærdet glas i 
to lag af klart glas, og mellem glasset be-
står af flydende krystaller (LC film), som 
anvendes til f.eks. til mødelokaler, be-
handlingsklinikker, operationsstuer, der 
er mange anvendelses muligheder med 
dette produkt. FLEXGLAS kan forvand-
les fra åbent til lukket område, det forgår 
på en simpel el-kontakt skifter glas-
væggen fra klart til hvidt mat glas som 

ikke stjæler lys, men giver fuld visuelt 
afskærmning begge veje. FLEXGLAS er 
individuelle og der er mange mulighe-
der for en flot og nem afskærmning.

Hos Klima Glas Hagen ved vi hvad 
rådgivning kan betyde for et byggepro-
jekt, og med branchens mest erfarne og 
kompetente konsulenter kan vi garan-
tere den bedste og mest fagligt kvalifi-
cerede rådgivning i alle projektets faser 
og troværdige samarbejdspartner. Vi 
har mange referencer indenfor hospital 
sektoren samt øvrigt byggeri. 

Se www.hagen.dk

http://www.hagen.dk


The art of handling air

TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633
Telefax 4914 6677

Stejlepladsvej 15 e-mail trox@trox.dk
2990 Nivå www.trox.dk

Åbyhøj Telefon 8625 1911

Montere – tænde – færdig!
Aldrig før har laboratorieventilation
været så let.

� Stinkskabe

� Rumbalance

� Rumtryksregulering

� Overvågningskoncepter

Premiere i Danmark: 

TROX EASYLAB
Laboratorieventilation
med ægte plug & play

Anz_Easylab_A4_4c_DA.qxd:Anz_Brandschutzklapp_CCI_4c.qxd  03.08.2011  13:14 Uhr  Seite 1

mailto:trox@trox.dk
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oriEntEr ing

nyE krav 
tIL braNDtekNIske fOraNstaLtNINger 
veD veNtILatIONsaNLæg 
af mads sønniChsEn, tEknisk ChEf, ClimatEConsult a/s

Den 28. september 2011 blev 3. 
udgave af Norm for brandtekniske 
foranstaltninger ved ventilations-
anlæg, DS 428-3 2009, erstattet 
med en 4. udgave, DS 428-4. Det 
betyder rådgivende ingeniører 
og ventilationsentreprenører som 
skal beskæftige sig til bygningers 
brandsikring skal forholde sig til 
denne ved projektering og udfø-
relse af mekaniske ventilationsan-
læg.

DS 428-3 nåede lige akkurat at 
fylde to år før den blev revideret til 
en 4. udgave. De fleste nye krav i 
DS 428-4 er dog overskuelige og i 
mange tilfælde blot en præcisering 
eller uddybning af kravene i DS 
428-3. Der er dog visse dele der 
kræver ekstra opmærksomhed 
både fra rådgivende ingeniører, 
entreprenører samt producenter 
og leverandører af ventilations-
komponenter.

Få æNDRINgER FOR 
SPJæLDSIKREDE SySTEMER

For spjældsikrede systemer stilles der 
stadig samme krav til, at alle anvendte 
spjæld skal være prøvet iht. DS/EN 
1366-2 og klassificeret iht. DS/EN 
13501-3. Kravet i DS 428-3, såvel som 
i DS 428-4 er, at spjæld skal monteres 
iht. fabrikantens anvisning – et krav der 
i praksis har vist sig at blive fortolket 
forskelligt. Nogle spjæld på marke-
det kræver, at de monteres i eller på 
en begrænsningsflade, mens andre 
spjæld er godkendt til montage væk fra 
begrænsningsfladen, såfremt forholds-
regler vedr. brandisolering overholdes. 
I praksis hersker der forvirring omkring 
disse godkendelser, samt hvem der skal 
godkende montagen, og derfor ses der 

desværre til stadighed mange installatio-
ner der ikke er udført korrekt. 

Røgspjæld placeres i praksis ofte væk 
fra begrænsningsfladen pga. pladspro-
blemer. Dette vurderes oftest at være 
i orden da røgspjældets funktion er 
alene, at forhindre røgspredning mellem 
betjente brandceller. Såfremt røgspjæld 
monteres væk fra begrænsningsfla-
der må eventuelle montageflanger på 
spjældet ikke afmonteres da disse sikrer 
spjældet mod deformation under varme-
påvirkning. Det er vigtigt at spjældet til 
enhver tid kan opretholde sin intregritet 
og røgtæthed.

Det tillades i DS 428-3, såvel som i DS 
428-4, at undlade røgspjæld ved kanal-
gennemføringer i brandcelleadskillelser 
i anvendelseskategori 1, 2 og 3 under 
visse forbehold, eksempelvis såfremt 

Nogle brand- og røgspjæld kan monteres frithængende såfremt der brandisoleres 
med isolering klasse A2-s1,d0 mod brandsektionsvægge i beton. Dette er især for-
delagtigt hvor pladsforholdende eller kanalføringen ikke tillader placering af spjæl-
det ved begrænsningsfladen.
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der i bygningen er installeret fuldtdæk-
kende ABA-anlæg kombineret med et 
automatisk varslingsanlæg. De forskel-
lige forbehold ses ofte mistolket i praksis 
hvor eksempelvis et vindue, der er defi-
neret som redningsåbning, er vurderet 
til sammen med døren at være en flugt-
vej, således at røgspjæld på brandcellen 
kan undlades. DS 428-4 har ikke præci-
seret netop dette forbehold. I stedet er 
det præciseret, at såfremt forbeholdet, 
omkring at halvdelen af flugtvejsbred-
den skal være fordelt på døre til det fri 
eller til et sikkert sted i en anden brand-
sektion, skal opfyldes, skal brandsektio-
nen hvortil flugtvejen går, ligeledes have 
adgang til det fri. ydermere tillader DS 
428-4 at røgspjæld på brandcelleadskil-
lelser i anvendelseskategori 1 undlades, 
såfremt gulv i øverste etage er placeret 
højst 9,6 m over terræn, mod tidligere 
5,1 m i DS 428-3. Dette åbner op for, at 
der i eksempelvis kontorbyggerier/ad-
ministrationsbygninger i op til 3 etager 
kan udelades røgspjæld på kanalgen-
nemføringer i brandcelleadskillelser.

RøgVENTILEREDE SySTEMER I 
FOKUS
Et af de vigtigste krav der stilles i DS 
428-4 vedrører røgventilerede systemer 
og dets funktion. Røgventilerede syste-
mer anvendes oftest i anvendelsesklasse 
4, 5 og 6, indeholdende bl.a. etage-
boliger, hoteller, fængsler, børnehaver 
samt behandlings- og sengeafsnit på 
hospitaler.

DS 428-3 lagde op til røgventilatorer 
kunne trykstyres for begrænsning af 
undertrykket til maksimalt 100 Pa med 

lukkede døre i en vilkårlig brandcelle. 
Dette var ikke et direkte krav, hvorfor 
det i mange tilfælde blev fravalgt af fa-
gentreprenørerne, der af økonomiske 
årsager i stedet valgte en modstandsre-
guleret røgventilator kombineret med 
tryk- eller flowmåling, der kunne akti-
vere røgventilatoren i tilfælde af drifts-
stop på den normale driftsventilator.

I DS 428-4 er kravet til røgventila-
toren omformuleret således, at der i 
stedet stilles krav om maksimalt 100 Pa 
undertryk ved øverste afgrening til be-
tjeningsområdet. Dette tryk skal kunne 
fastholdes med maksimal og minimal åb-
ning af armaturer og spjæld i anlæg med 
variabel volumenstrøm. De 100 Pa skal 
måles i udsugningskanalen og denne 
maksimalværdi forudsætter derfor, at ka-
naltryktabet fra trykudtaget til en vilkår-
lig røgmodstand maksimalt udgør 50 Pa. 
Dette skyldes, at der for alle celler stilles 
krav om mindst 50 Pa røgmodstand, 
udformet som et tryktab over armatur, 
spjæld og kanal fra afgreningen til det 
betjente lokale. I nogle systemer kan det 
derfor være tilstrækkeligt at fastholde 
undertrykket på eksempelvis 60 Pa for 
at sikre den korrekte røgmodstand.

For at sikre at røgventilatoren af-
prøves automatisk hver uge og giver 
en tilbagemelding til brandsikrings-
automatikken kan røgventilatoren funk-
tionsafprøves til et testtryk på minimum 
100 Pa. Brandsikrings-automatikken 
skal naturligvis placeres uden for be-
tjeningsområdet eller udformes så den 
er virksom under en brand i anlæggets 
betjeningsområde. Der stilles samtidig 
krav om at trykudtag, for måling af 
undertrykket ved øverste afgrening, 

udføres af metal, samt i en længde der 
går ud over brandisoleringen på udsug-
ningskanalen.

Brandsikringsautomatikken for 
røgventilerede systemer skal udføres 
med testknap for kontrol af signalveje, 
opstart af røgventilator, stop af nor-
maldriftsanlæg samt efterprøvning af 
trykstyring.

PLACERINg AF 
RøgVENTILATORER
I DS 428-3 blev det stillet som et krav 
at røgventilatoren skulle placeres og 
suge over kanalsystemets øverste be-
tjeningsområde. Dette krav gav visse 
udfordringer i bygninger hvor venti-
lationsanlægget for den normale drift 
eksempelvis var placeret i kælder og 
hvor udformningen af bygningen ikke 
tillod placering af røgventilator over 
øverste afgreningspunkt. I DS 428-4 er 
kravet i stedet ændret til, at røgventila-
torens tilslutningspunkt skal være over 
kanalsystemets øverste afgreningspunkt 
til betjeningsområdet således at der 
ikke suges nedad i et kanalsystem med 
afgreninger. Herved er der åbnet op for 
muligheden, at røgventilatoren kan pla-
ceres i teknikrum i kælder, når blot det 
sikres at der udformes separate brand-
isolerede tilslutningskanaler uden afgre-
ning, der kobles på kanalsystemet, over 
øverste afgreningspunkt. Tilkoblingen 
sikres mod kortslutning ved anvendelse 
af røgevakueringsspjæld der er luk-
kede under normal drift med spænding 
(strømløs åben).

 
Se figur næste side...

Røgventilatorer skal iht. DS 428-4 være trykstyrede og godkendt til minimum 100 °C som blandingstemperatur. Automatikken 
skal indeholde alle nødvendige funktioner til overvågning, test og kontrol af spjæld og røgventilator, samt kommunikation med 
ventilationsaggregat.



KRAV TIL RøgDETEKTORER

I DS 428-4 er der, i de angivne eksem-
pler på systemopbygninger, sat øget 
fokus på placering af røgdetektorerer i 
spjældsikrede systemer. Der er dog ikke 
sket en stramning i forhold til kravene 
i DS 428-3, men her var røgdetektorer 
ikke vist i eksempler, hvorfor disse i stor 
udstrækning blot blev placeret i hoved-
kanalen ved ventilationsanlægget, på 
trods af et krav om placering af en røg-
detektor i den fælles udsugningskanal 
for hver brandsektion eller tilsvarende 
brandmæssige enhed.

Ligeledes er der i DS 428-4 kommet 
større fokus på behovet for røgdetekto-
rer ved placering af røgspjæld i luftind-
taget. Dette samme gør sig gældende 
ved fælles luftindtag og fælles afkast 
hvor der i DS 428-4 er præciseret at der 
skal placeres en røgdetektor sammen 
med røgspjældet. Dette var ikke tilfæl-
det i DS 428-3.

Alle kanalmonterede røgdetektorer 
der anvendes i brandsikringsautomatik-

ken skal kunne opfylde kravene i EN 
54-27 og være tilpasset den minimale og 
maksimale volumenstrøm i systemet.

NyE AFSTANDSKRAV TIL 
INDTAg- Og AFKASTHæTTER
Et af kravene i såvel DS 428-3 såvel som 
i DS 428-4 er, at luftindtag og luftafkast 
placeres således, at der ikke er risiko for, 
at der overføres røg mellem luftindtag 
og afkast og mellem flere anlæg. I DS 
428-4 er der stillet nye afstandskrav 
til luftindtag og luftafkast samt krav til 
placering af luftindtag fra andre anlæg 
såfremt røgspjæld og røgdetektor skal 
udelades på luftindtaget. Det skærpede 
krav er, at såfremt afstanden fra kant til 
kant mellem taghætter er mindre end 
2,5 m målt i vandret plan, eller at afkast 
er hævet mindre end 1 m over indtag 
skal der placeres et røgspjæld samt en 
røgdetektor i luftindtaget. I DS 428-3 
var dette krav kun 1 m. Afstandskravet 
gælder dog ikke såfremt der er tale om 
et sammenhængende indblæsnings- og 

udsugningsanlæg, hvor betjeningsområ-
det er de samme brandceller.

LEMPELSER FOR DECENTRALE 
VENTILATILATIONSANLæg
For decentrale ventilationsanlæg tillader 
DS 428-4 at røgspjæld og røgdetektor 
for fælles afkast kan udelades såfremt 
hvert anlæg udføres med særskilte 
brandisolerede lodrette afkastkanaler 
med fælles afkasthætte der er ført op i 
fri vind. Tryktabet i afkasthætten må dog 
ikke overstige 10 Pa ved den samlede 
maksimale luftmængde og det skal sik-
res at afkasthætten ikke kan give anled-
ning til kortslutning mellem anlæggene, 
uanset driftsform på disse. Dette er en 
klar lempelse ift. DS 428-3 hvor der var 
krav om røgspjæld på alle afkastkanaler 
med fælles afkast.

AFPRøVNINg Og AFLEVERINg

Der skal ved aflevering af projektet 
foreligge en fyldestgørende drifts- og 

DS 428-4 tillader placering af røgventila-
tor under øverste afgreningspunkt såfremt 
tilslutningspunkt er over øverste afgre-
ningspunkt. Det skal sikres at der ikke er 
afgreninger på steder hvor røggasser suges 
nedad i kanalsystemet

Optisk røgdetektor for kanalmontage, 
godkendt iht. EN54-27:2009. Røgde-
tektoren har bl.a manuel reset-knap 
til funktionstest, visuel alarm ved eks. 
defekt eller kortslutning, elektronisk 
flowkontrol med visuel alarm ved < 1 
m/s samt forureningsdisplay med vis-
ning i %.
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vedligeholdelsesinstruktion på dansk 
indeholdende opdateret tegningsmate-
riale. Tegningsmaterialet skal indeholde 
informationer omkring placering af 
samtlige brandsikringskomponenter, 
brandisolerede kanalstrækninger samt 
brandsikringsautomatik. Dette under-
streger samtidig vigtigheden af, at alle 
anvendte komponenter bør være tyde-
ligt afmærket.

I forbindelse med afprøvningen af 
de brandmæssige foranstaltninger skal 
der af fagentreprenøren udarbejdes 
en afprøvningsrapport der indeholder 
funktionsbeskrivelse af anlægget samt 
en erklæring om, at anlægget er udført, 
kontrolleret og funktionsafprøvet i 
overensstemmelse med kravspecifika-
tionerne. Omfanget af afprøvningsrap-
porten kan i visse tilfælde være ret om-
fattende og fagentreprenøren kan med 
fordel købe denne ydelse fra leverandø-
ren af brandsikringskomponenterne der 
ofte har et stort kendskab til funktionen 
af systemet samt de lovmæssige krav 
der stilles.

 

Teknisk Chef, Mads Sønnichsen

Optimal hygiejne & � eksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

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

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk
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oplEv frEmtidEns 
supErsygEhusE  I  skaLa 1:1 
Hvordan bruger man 41 milliarder mest optimalt !?
Er det nok, eller skal vi bruge flere milliarder?
Hvordan bliver opgavefordelingen i fremtiden – regionerne og kommunerne imellem?
Hvilke rammer og perspektiver ligger til grund for de nye sygehusbyggerier?
Skal antallet af senge reduceres, og hvad er konsekvensen af øget ambulant behandling?

Disse spørgsmål og temaer som bære-
dygtighed/telemedicin/ den helende 
arkitektur, offentlig- privat samarbejde 
(OPI) er alle emner, blandt rigtig mange 
andre, som er voldsomt til debat i tiden, 
og som alle vil blive belyst i forbindelse 
messen HEALTH & REHAB Scandinavia 
22.-24. maj 2012 i Bella centret.

I samarbejde med Danske Regioner 
har branche foreningen Dansk Rehab 
gruppe, tilrettelagt et væsentligt fokus 

på de kommende kvalitetsfondsbyg-
gerier, som kommer til at løbe over de 
næste min. 10 år.

I forbindelse med messen vil der blive 
opbygget 1:1 modeller (mock up´s) af 
sengestuerne samt badeværelserne på 
de kommende supersygehuse i gød-
strup, Herlev, Kolding og Skejby.

Det er første – og sikkert også eneste 
– gang, at der bliver mulighed for, dels 
at sammenligne, dels at drøfte/viden-

dele, samt ved selvsyn at konstatere 
hvilke forskelligheder og prioriteringer 
der er planlagt i supersygehusene.

Indretningen af de nye sygehusbyg-
gerier er i fuld gang i regionerne, og 
netop den løbende videndeling – både 
videndeling imellem regionerne, de 
enkelte konsortier imellem, patienterne i 
bred forstand, samt inspiration fra uden-
landske erfaringer – er altafgørende for 
at sikre de nye byggeriers succes.
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I forbindelse med de opbyggede mo-
deller (mock up’s), hvor repræsentanter 
fra hvert enkelt byggeri vil uddybe og 
forklare deres valgte prioriteringer og 
dermed også indretninger, vil der blive 
arrangeret en konference, som vil be-
lyse de mangeartede dilemmaer og pro-
blemstillinger, samt muligheder de nye 
sygehuse giver.

Danske regioner, har i samarbejde 
med DRg i forbindelse med HRS ar-
rangeret en konference om de kom-
mende sygehusbyggerier, hvor ledende 
politikere fra både danske regioner samt 
Christiansborg, sammen med ansvarlige 
fra de enkelte regioner, arkitekter, fag-
folk, dansk og udenlandsk erhverv samt 

sundhedsfagligt personale, vil drøfte 
udfordringer og muligheder i de kom-
mende byggerier.

Der vil dels blive en status på de 
enkelte byggerier fra hver region, dels 
vil der være debatoplæg omhandlende 
arkitektur, bæredygtighed, telemedicin, 
OPI samarbejde, miljø for nu at nævne 
nogle af de emner der belyses.

Messen HEALTH & REHAB Scandi-
navia 2012 afholdes i dagene 22-24.
maj, hvor de omtalte modeller vil være 
opstillede alle dage, og hvor torsdag d. 
24.maj vil være dagen hvor Sygehus-
byggeri Konferencen afholdes.

Vi har et meget begrundet håb om, at 
muligheden for direkte at sammenligne 

fire af de kommende kvalitetsbyggeri 
projekter 1:1, samt chancen for at viden-
dele bredt på tværs af regioner/fag/of-
fentlig/privat på konferencen gør, at der 
her virkelig vil kunne skabes en faglig 
interessant dag for alle med interesse i 
de kommende sygehuse.

Når man så i tillæg kan se mange nye 
innovative velfærdsteknologiske løsnin-
ger bredt indenfor pleje og hospitaler, 
så bør det være et must at lægge vejen 
forbi Bella Centeret i dagene 22 – 24 
maj. 

Læs mere om messen på  
www.health-rehab-scandinavia.com

Legionella bekæmpes effektivt  
og sikkert med desinfektion

•	 	Oxyperm	Pro	fjerner	bak	terier	og	andre	
mikroorganismer	i	det	varme	brugsvand

•	 Anlægget	er	kompakt	og	nemt	at	betjene

•	 Påvirker	ikke	vandets	smag	og	lugt

www.kruger.dk/da/industri
Tlf. 43 45 16 76

Service | Value | Responsibility

Krüger Aquacare leverer produkter,  
løsninger og service til vand be handling, 
rensning og legionella bekæmpelse
•	 Syn	af	varmtvandssystemer
•	 UV-anlæg
•	 Kemisk	desinfektion
•	 Rens	og	afsyring

http://www.health-rehab-scandinavia.com
http://www.kruger.dk/da/industri
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mEdi-light uvC-70  s Ikrer et 
bakterIe- Og vIrUsfrIt rUm
Den fynske virksomhed VACUMEX A/S har sendt en helt ny luftsterilisator på markedet. Den kan sikre 
både patienter, pårørende og andre mod at vende hjem fra sygehuset med en resistent bakterie eller virus. 
Opfindelsen har været 10 år undervejs

VACUMEX A/S sender nu en helt ny 
luftsterilisator på markedet. Den skal 
være med til at forhindre, at patienter, 
pårørende eller andre vender hjem med 
en resistent bakterie eller virus, efter 
de har været på sygehuset eller har 
frekventeret lægen til en rutineunder-
søgelse.

Det drejer sig om en Medi-Light 
UVC-70 luftsterilisator, som ved hjælp 
af ultraviolet lys (UVC) er i stand til at 
ødelægge og dræbe vira, bakterier, 
svampesporer og andre organiske mole-
kyler. Undersøgelser har vist, at der dør 
lige så mange af infektionssygdomme 
som følge af indlæggelse på hospitaler 
og andre sundhedsinstitutioner, som i 
trafikken. Halvdelen af disse dødsfald 
skyldes multiresistente bakterie pga. 
overdreven brug af antibiotika.

Manden bag opfindelsen er 68-årige 
Mogens Davidsen fra Brædstrup. Han 
er opvokset i byens gamle smedje, er 
uddannet finmekaniker og har i en år-
række været produktudviklingschef hos 
firmaet Riegens i Odense by.

gENNEMTESTET

”Projektet har været en del år undervejs. 
Jeg startede faktisk på det for ca. 10 år 
siden, men det er først nu, at produktet 
er færdigudviklet til at komme på mar-
kedet.

Det hele har handlet om at sikre sig, 
at der overhovedet ikke slipper en ene-
ste stråle UVC-lys ud af apparatet. Selve 
UVC-strålerne er nemlig farlige, både 
for øjne og omgivelserne – slipper der 
UVC-lys ud, ødelægges både al plastik 
og maling – men det problemer er nu 
løst.

Apparatet er testet på Teknologisk 
Institut og hos Eurofins, hvor det bl.a. 
viste sig, at der sker en forbedring på 60 
procent af luften i et rum i løbet af 10-15 
minutter,” fortæller Mogens Davidsen.

Medi-Light luftsterilisatoren er 107 
cm lang, 58 cm høj og 11 cm bred, men 
kan laves i alle størrelser. Den udgave, 
der nu er på markedet, er lavet i børstet 
rustfrit stål, men kan også leveres med 
andre ”coatinger”.

Medi-Light UVC-70 placeres på væg-
gen f.eks. på sygehusets sengestuer, 
i mellemgange og venteværelse på 
samme måde som en radiator.  Medi-
Light suger rummets bakterie- og virus-
holdige luft ind, UVC-strålebehandler 
derefter luften i 2 sekunder, og sender 
så bakterie- og virus-fri luft ud i rummet 
igen. Én Medi-Light UVC-70 kan be-
handle rum op til ca. 25 m².    

UVC-70 er både lugt- og ozon-fri og 
særdeles lydsvag.

Den er designet til kontinuerligt brug 
f.eks. på sengeafsnit på hospitaler, i 
venteværelser, i laboratorier, levneds-
middelindustrien eller i daginstitutioner 
m.m., hvor der er behov for at fjerne 
luftbårne potentielle smittekilder og mi-
nimere brugen af antibiotika.

Ved større rum end 25 m² kan flere 
UVC-70 med fordel benyttes samtidigt.

STOLT DIREKTøR

”Jeg er både stolt over og glad for, at vi 
nu sender dette spændende produkt 
på markedet,” fortæller VACUMEX´ 
41-årige direktør, Kim Møller Nielsen.

VACUMEX A/S har til huse i Tomme-
rup på Fyn, 6 km syd for Odense.

Der er 6 ansatte på den videnbase-

af Journalist, Cand. sCiEnt. birgEr pEdErsEn
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rede virksomhed, som designer, produ-
cerer og markedsfører HVAC produkter 
– produkter til behandling af luft og 
indeklima – til industri- og komfortven-
tilation samt relaterede arbejdsmiljø-
produkter indenfor udvalgte nicher.

VACUMEX A/S sælger sine egne 
produkter under navnet Vacumex gen-
nem udvalgte ventilationsentreprenører 
og grossister i Danmark samt gennem 
forhandlernet i udlandet.

Virksomheden optræder ikke som en-
treprenør, men rådgiver entreprenører 
til den bedste løsning.

VACUMEX produkter er kendetegnet 
ved et elegant og innovativt design, 
montage-venlighed, god ergonomi, 
energi-rigtighed, robusthed samt betje-
nings-lethed.

Læs mere på www.vacumex.dk

Eller kontakt direktør 
Kim Møller Nielsen på: 
 kmn@vacumex.dk

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

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

MINELA

COSY HALUX IRIS MEDICOOL

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

W

LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe

LED kontorbordlampe

http://www.vacumex.dk
mailto:kmn@vacumex.dk
mailto:info@hojagerbelysning.dk
http://www.hojagerbelysning.dk
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eN INvesterINg I eN 
bEdrE bundlinJE
Med to nye kompetencegivende kurser i rengøring, er det nu for første gang muligt at blive 
personcertificeret og altså få certifikat på sin rengøringskompetence. Målet er at styrke leverandørers 
kompetencer i at udføre, planlægge og administrere rengøring, og håbet er derfor at kunne bidrage til  
både højere kvalitet og bedre indtjening i rengøringsbranchen.

af annEmEttE sChultz JørgEnsEn, frEElanCEJournalist

Fra april bliver det for første gang muligt 
at dokumentere sin rengøringskompe-
tence. DS Certificering udbyder nu to 
nye kurser i fastlæggelse og bedøm-
melse af rengøringskvalitet med afsæt 
i standarden DS/INSTA 800. Kurserne 
henvender sig til rengøringsinspektører 
og planlæggere, der for første gang får 
mulighed for at blive personcertificeret.

”Kurserne giver kompetencer både 
i at udføre rengøring og i at planlægge 
og administrere den. Man får derfor 
indsigt i, både hvordan man som ren-
gøringsleverandør kan opnå en højere 
kvalitet i sine ydelser, og hvordan man 
sikrer en bedre ressourceallokering og 
styring internt. Derfor opnår man kom-
petencer, der vil kaste fordele af sig på 
flere niveauer i en virksomhed,” siger 
Dennis Andersen, der er underviser på 
kurserne i fastlæggelse og bedømmelse 
af rengøringskvalitet, som udbydes af 
DS Certificering.

FøRSTE MULIgHED FOR 
PERSONCERTIFICERINg I 
RENgøRINg
Han fortæller, at rengøringsstandarden 
DS/INSTA 800 for nylig er blevet revi-
deret og forenklet. Og at DS Certifice-
ring har brugt anledningen til at lancere 
kurset, som nu for første gang giver 
rengøringsinspektører og planlæggere 
mulighed for at blive personcertificeret, 
og altså opnå dokumentation for deres 
rengøringskompetencer.

”Ud over at opnå nye konkrete kom-
petencer, så er fordelen ved kurserne 
her, at man, hvis man vælger at blive 
certificeret, som leverandør fremover 
ikke bare behøver at nøjes med at re-
ferere til sin erfaring på området, når 

man byder på en opgave. Man vil nu 
kunne dokumentere sort på hvidt, at 
man har certificerede medarbejdere, 
der altså har nogle kompetencer på et 
vist niveau. Og det vil helt sikkert være 
en konkurrencefordel,” siger Dennis 
Andersen, som forventer, at kurserne vil 
kunne bidrage til en øget indtjening for 
rengøringsleverandører og derfor bør 
betragtes som en investering i en bedre 
bundlinje.

Han oplever, at tendensen i rengø-
ringsbranchen i disse år er, at kravene 
til, hvad der kan nås inden for den 
aftalte tid, hele tiden stiger. Så med 
kurserne håber han, at de leverandører, 
for hvem kvaliteten er afgørende, med 
et certifikat i hånden vil få lettere ved at 
tage den rigtige pris for deres ydelser, 
fordi de nu lettere kan dokumentere 
kvaliteten af det, de leverer.

KURSER MåLRETTET 
INSPEKTøRER Og 
PLANLæggERE
Konkret udbydes der to kurser. Det 
første er obligatorisk og strækker sig 
over tre dage og indfører kursisterne i, 
hvordan man træner, giver feedback og 
udfører inspektion af rengøringsarbejde 
efter DS/INSTA 800-standarden. Det 
andet kursus strækker sig over to dage, 
er valgfrit og retter sig især mod rengø-
ringsplanlæggere og indkøbere, som 
bliver klædt på til at forberede indkøb 
og tilbud efter standarden.

”Selvom den primære målgruppe for 
det første kursus er rengøringsinspek-
tører, så er hele kurset generelt yderst 
relevant for både offentlige og private 
indkøbere også. Kursets metoder foku-
serer i høj grad på, hvordan man alloke-

rer ressourcer, hvordan man vurderer, 
hvad der skal leveres, og ikke mindst 
også kontrollerer, at det bliver gjort. 
Indkøbere vil derfor kunne bruge meto-
derne og kendskabet til standarden til at 
lægge de rette rammer for deres udbud. 
Og både leverandører og indkøbere vil 
derudover kunne bruge dem til at opnå 
en klar dokumentation for, hvad der 
bliver aftalt, og om det også er det, der 
bliver leveret,” siger Dennis Andersen, 
som derfor ser kurset som et redskab til 
en mere klar kommunikation og bedre 
samarbejdsproces mellem rengøringsle-
verandører og indkøbere.

KURSET ER ET 
PERSONALEgODE
Han opfordrer dog også rengøringsvirk-
somheder til at bruge kursusmuligheden 
som et personalegode og dermed en 
måde at tiltrække dygtige medarbejdere 
på. Da det netop er medarbejderne og 
ikke virksomheden, der bliver certifice-
ret, vil et certifikat nemlig være noget, 
man som rengøringsinspektør kan tage 
med sig og altså føje til CV´et som en 
ekstra kvalifikation.

I det hele taget er det hans forvent-
ning, at kurserne på den måde kan 
bidrage til at give hele rengøringsbran-
chen et kvalitetsløft.

”Med muligheden for en certificering 
kan rengøringsindkøbere og kunder nu 
fremover kræve, at deres leverandører 
dokumenterer, at medarbejdere har 
kompetencer på et vist niveau. Mens 
leverandørerne nu omvendt har fået 
mulighed for at bevise, at de også kan 
levere dem. Det er til gavn for hele 
branchen,” slutter Dennis Andersen.



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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

· Stor ressourcebesparelse -
   kander skal ikke i køleskab
   eller fyldes med is. 

· Dansk produceret drikke-
   vandskøler uden fi lter og 
   derfor ingen vedligeholdelse.

· Ingen serviceaftaler.

· Flexcool® er VA-godkendt.

· Ingen hygiejneproblemer
   da vandet strømmer lige 
   igennem, uden tank.

· Bruger kun naturligt køle-
   middel - uden miljøbelastning.

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

Optimal sikring mod bakterier -
herunder Legionella i dit vand 

- uden brug af kemikalier 

Telefon 4576 7628 

W A T E R   T R E A T M E N T

www.enwa.dk   post.dk@enwa.com  

  Optimal sikring mod Legionella 
og andre bakterier samt de 
fleste vira 

  Fuldt VA-godkendt 
  Ultrafiltrering via membraner 
  Filtrerer ned til 0,03 µm 
  Selvrensende  
  Minimal vedligeholdelse 
  Ingen brug af farlige kemikalier  

 

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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Leverandør i kamp mod farlig smittespredning:

nyt kaldEanlæg  kaN
bekæmpe bakterIer
Lindpro sikrer patienter og personale bedre mod farlige multiresistente bakterier med det nye FlexCall,  
der er verdens første kaldeanlæg med en effektiv, antibakteriel overflade baseret på sølv

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn Installationsvirksomheden vil mere ak-
tivt hjælpe til med at bekæmpe farlige 
og multiresistente bakterier, der udgør 
et voksende problem og en reel risiko 
for både indlagte patienter og personale 
på landets hospitalsafdelinger.

Lindpro kan nu tilbyde det nye 
FlexCall fra november 2011 udført i et 
plastmateriale med en effektiv og veldo-
kumenteret bakteriedræbende effekt. 
FlexCall er verdens første antibakterielle 
kaldeanlæg. Alle de ydre dele er tilsat 
en sølvforbindelse, der dræber mikro-
berne.

Laboratorieforsøg viser således, at det 
også gælder 99,9 pct. af den resistente 
og hårdnakkede MRSA stafylokokker 
og tarmbakterien E.Coli der for nylig har 
været skyld i flere alvorlige infektions 
udbrud på landets hospitaler. 

Sølvforbindelsen er så effektiv, at den 
indstøbt i plast i løbet af et døgn kan eli-
minere 150.000 E.Coli til under 10 ved 
en temperatur på 35 grader, viser test-
forsøg. Uden den antibakterielle effekt 

ville forekomsten være vokset eksplosivt 
til hele 350.000 E.Coli.

Den antibakterielle effekt er samtidig 
i sig selv fuldstændig harmløs for patien-
ter og personale der hyppigt berører 
kaldeanlæggets kabinet og kontakter. 
Kaldeanlægget tåler skrap rengøring, 
slid og bevarer alle sine egenskaber 
usvækket i hele kaldeanlæggets levetid. 

FlexCall bør ikke blive en sovepude, 
der svækker rengøringen, understreger 
produktchef Leonard Flint fra Lindpro. 
god håndhygiejne og rengøring er fort-
sat et must og effekten skal betragtes 
som en værdifuld, ekstra daglig sikker-
hed mod bakterier, der kan højne den 
hygiejniske standard.

Effektiv rengøring er stadig helt nød-
vendig, men den vedvarende, kraftige 
antibakterielle effekt i kombination med 
hyppig rengøring kan højne den hygiej-
niske standard og mindske smittespred-
ningen fra udstyr der hyppigt berøres.

STORT BEHOV FOR HygIEJNISK 
EFFEKT
Sølvs steriliserende evne har været 
kendt længe og sølvgranulatet tilføres 
når plastdelene støbes. Dermed bevares 
den bakteriedræbende evne i FlexCall 
trods slid. Samtidig er kaldeanlægget 
meget robust og klarer både dagligt slid, 
skrappe rengøringsmidler og andre ydre 
påvirkninger.

Den virksomme effekt skyldes en 
kontrolleret afgivelse af sølvioner, der 
hæmmer bakteriernes biologiske livs-
processer og celledeling. Der foreligger 
en omfattende dokumentation for ef-
fekten ved tilsætning i blandt andet plast 
med tilhørende certifikater.

Materialer med sølvforbindelsen kan 
i laboratorietests dræbe over 99 pct. af 

Bakterieudvikling af typen e. coli vist 
i normalt miljø og på FlexCall emne.
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de frygtede MRSA (stafylokokker) og E.Coli, men er også 
virksomt mod Saphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, 
Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, 
Kebisiella pneumoniae, Apergillus niger, Penicillium funiculo-
sum og   Candida albicans.

FlexCall bekæmper beviseligt effektivt som er de store 
uønskede bakteriestammer effektivt. Det er blandt andet 
Streptokokker, E.Coli bakterier og Stafylokokker, der hærger 
allermest på vore hospitaler.

BEgEJSTRINg HOS PERSONALET

Proaktive materialer som FlexCall er bygget af som det første 
kaldeanlæg i verden, har forståeligt nok vakt berettiget op-
sigt hos hospitalspersonalet.

Lindpro har stået bag udviklingen af FlexCall, der er 
skræddersyet til behovene på danske hospitaler og derfor 
kun findes i Danmark. Lindpros produktchef Leonard Flint 
har været ansvarlig for anlæggets høje hygiejniske standard 
og krævende specifiktaioner:

– Farlige bakterier er et voksende problem på vore hospi-
taler, så interessen for den antibakterielle effekt er stor. Hygi-
ejnesygeplejerskerne syntes rigtigt godt om de nye egenska-
ber, så vi nærer store forventninger til produktet.

Lindpros salgschef på Sjælland Annemette Skeel der har 
haft mange møder med teknisk personale og sygeplejersker 
på lederniveau i Region H:

– FlexCall er blevet utroligt positivt modtaget. Det skyldes 
både den bakteriedræbende effekt og systemets glatte, ren-
gøringsvenlige flader uden skarpkantede kontakter og snavs-
samlende revner samt for anlæggets udvendige trykfolie.

Personalet synes det er en spændende tankegang, at Lind-
pro løbende ved tilsætning af sølvforbindelser kan justere 
den bakteriedræbende effekt efter de bakterier der skal 
bekæmpes på hospitalerne. Da vi fik chancen for at forbedre 
udviklingen med FlexCall, greb vi den og stillede høje krav.

Leonard Flint og Annemette Skeel peger på et andet for-
trin:

FlexCall er bygget, så hospitalerne kan udvide systemet til 
berøringsfri drift og det rummer mulighed for at personalet 
på de nye hospitaler med mange enestuer kan snakke tråd-
løst med eksempelvis højrisikopatienter og mindske risikoen 
for spredning af smitte.

Udvendigt afslører intet at det nye, 
 moderne FlexCall kaldeanlæg fra Lindpro 

der kom på markedet i november 2011 som 
det første i verden aktivt bekæmper farlige 

bakterier, risiko for smittespredning og 
derved bidrager til at højne den hygiejniske 

standard på hospitalerne. Den antibakteri-
elle overflade reducerer også vækst af mug, 

skimmelsvampe m.m.

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

http://www.EnergiData.dk
mailto:info@EnergiData.dk
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rørpost  sOm logistik-
løsning  på HOspItaLer

af Cand. mErC. sørEn pind 

lauritsEn, hospitalsplanlæggEr, 

CoWi hospitalEr og sundhEd

Med planlægningsbølgen af nye hospi-
talsbyggerier over hele landet er der i 
kølvandet kommet en fornyet interesse 
for at se på logistikløsninger, der kan ef-
fektivisere de interne serviceprocesser 
med driftsbesparelser til følge.

Selvom anlægsinvesteringerne løber 
op i millardbeløb, udgør denne udgift 
oftest kun, hvad der svarer til halvandet 
års driftsudgifter. Kan man tænke ef-
fektive logistikløsninger ind i hospitals-
planlægningen, har dette derfor en stor 
økonomisk betydning for den fremtidige 
drift af hospitalerne.

De økonomiske argumenter er dog 
ikke den eneste grund til at interessere 
sig for logistikløsninger. Fremtidigt re-
duceret udbud af arbejdskraft fordrer at 
der findes løsninger, som kan reducere 
de manuelle arbejdsopgaver. Hospitals-
byggerierne presses i forhold til kvadrat-
meter, hvilket fremmer, at der tænkes i 
logistikløsninger, der minimerer plads-
behovet til logistiske birum ude i det 
enkelte afsnit. Sidst men ikke mindst går 
tendensen mod hurtigere behandlings-
forløb, hvilket de nye akutmodtagelser 
er en manifestation af. Dette giver sig 
til udslag i stigende krav til de kliniske 
servicefunktioner, som jo skal følge trop 
med hurtigere svartider, hvis de høje 
krav til reduktion af behandlings- og ind-
læggelsestider skal indfries.

RøRPOST TIL TRANSPORT AF 
BLODPRøVER
Der findes i dag forskellige løsninger til 
transport mellem afdelinger. Rørpost er 
en løsning, som så dagens lys for flere 
årtier siden, men som nu i stigende 
grad vækker interesse på hospitaler 
blandt klinikere, driftsfolk og planlæg-
gere. Specielt i forhold til håndtering af 
blodprøver er brugen af rørpost inte-
ressant. Der findes primært to typer af 
systemer, der kan håndtere blodprøver. 
Der findes et system, der er designet til 
at transportere blodprøveglas enkeltvis, 

og der findes systemer, der er designet 
til at håndtere flere forskellige former 
for materiale. Det er selvfølgelig vigtigt, 
at man gør sig klart, hvilke behov et 
rørpostsystem skal kunne løse, inden 
man vælger system. COWI har i 2011 
assisteret et jysk hospital med etablering 
af et rørpostsystem til transport af blod-
prøver mellem kliniske afsnit og labora-
toriet i den klinisk biokemiske afdeling. 
Evalueringen af denne løsning viser, 
at løsningen fungerer til alle brugeres 
tilfredshed, og at den opfattes som 
uundværlig i forhold til at indfri stigende 
krav til hurtige svartider og prioritering 
af bioanalytikernes ressourcer til det væ-
sentlige, nemlig at tage og at analysere 
blodprøverne. 

VIgTIgT AT SE På HELE 
PRøVEFORLøBET
Når man ser på et diagram for blod-
prøveanalyser, står det klart, at selve 
transporten tilbage til laboratoriet kun 
udgør en del af det samlede flow. Det 
er derfor vigtigt, at der ikke kun sigtes 
mod at optimere netop denne del af 
flowet. Jo flere personer og aktiviteter 
der er involveret i tilvejebringelsen af 
et blodprøvesvar, des større er risikoen 
for, at blodprøverne løber ind i ventetid 
imellem disse aktiviteter og personer. 
Derfor bør indførelse af nye teknologi-
ske løsninger altid gå hånd i hånd med 
arbejdsgangsanalyser, således at man 
kan træffe de nødvendige beslutninger 
om ændrede arbejdsgange, der kan 
sikre, at man indfrier de ønskede mål. 
Selve organiseringen af bioanalytikernes 
arbejde har ligeledes stor betydning for 
hvor hurtige svartider, man kan opnå. 
Eksempelvis kan det at “udstationere” 
en bioanalytiker fast i akutafdelingen 
have stor effekt. Specielt hvis denne 
løsning kombineres med et rørpostsy-
stem til transport til laboratoriet, kan der 
opnås et hurtigt og smidigt forløb.
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Diagram for venepunkturer

Flow for blodprøver i dagstid med rørpost
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FøLg OP På MåL

Når man ønsker hurtige svar på blod-
prøver, er det selvsagt essentielt netop 
at følge op på dette. Derfor bør ini-
tiativer af denne art, følges op med 
løbende målinger på, hvordan det står 
til med svartiden. Hvis ikke dette er 
en del af den tilgængelige ledelsesin-
formation, bør dette etableres “If you 
cannot measure, you cannot improve.” 
I denne forbindelse er det vigtigt, at det 
er defineret, hvad målet for svartiden er. 
Der er altid tale om en afvejning mellem 
behandlingsmæssige ønsker og produk-
tionsmæssige ønsker. Derfor skal denne 
afvejning ske i et samarbejde mellem de 
kliniske kunder og laboratoriet som pro-
duktionsansvarlig.

Den tekniske løsning kun en del af 
løsningen.

Når man installerer ny teknologi, er 
det vigtigt ikke kun at se på den tekni-

ske løsning. Man skal også have styr på 
organisering, drift og aftaler. Hvilke krav 
er der til fejlretning, når systemet skulle 
gå ned? Hvem er ansvarlig for kom-
munikation og oplæring? Hvilke krav er 
der i forhold til rengøring og hygiejne? 
Kan man afsende blodprøver, som ek-
sempelvis a-punkturer, der stiller krav 
om hurtig analyse, vel vidende at det 
kræver at der står nogen klar i den an-
den ende til at foretage analysen? Det er 
vigtigt, at der er klare og enkle aftaler, så 
man ikke skal bruge unødige ressourcer 
på uklare arbejdsgange.

NyByggERI Og EKSISTERENDE 
ByggERI
Som sagt tænker de fleste projektorgani-
sationer logistikløsninger ind i planlæg-
ningen af de nye byggerier, men som 
det nævnte eksempel antyder, kan det 
give god mening at understøtte arbejds-

gange på eksisterende hospitaler med 
logistikløsninger som f.eks. rørpostsy-
stemet. Det er kendt teknologi, som 
ikke er særlig avanceret, og som kan 
hjælpe hospitalerne til at imødekomme 
de stigende krav til servicemål for de 
interne processer og krav om højere ef-
fektivitet.



kaN mikro-
organismEr
tæNke?

I så fald har de fået et og andet at tænke 
på med introduktionen af Mobiwatch 
desinfektionsteknologien i Danmark: 
Mobil og effektiv over for bakterier, 
vira, sporer og svampe! Uanset hvad, så 
er de ikke tilstrækkelig udspekulerede 
til at slå kombinationen af Mobiwatch 
maskinen og dens unikke brintoverilte-
opløsning.

Mobiwatch’ teknologi er baseret på 
luftbåren desinfektion, enkelhed og ef-
fektivitet. Enkelhed fordi maskinen er 
mobil (bruger blot alm. strøm) og kan 
indsættes i alt fra køretøjer over rum og 
værelser til laboratorier, produktions-
faciliteter og lagerlokaliteter. Effektiv 
fordi den kombinerer brintoveriltens 
fremragende egenskaber mod mikro-
organismer med en evne til at sprede 
brintoverilteopløsningen ud i samtlige 
afkroge af et lokale – også dem man 
ikke umiddelbart kan komme til med 
menneskehænder.

Fordelen er desuden, at når proces-
sen er overstået, er der stort set ikke 
er andet tilbage end luft og vand – og 
computere og anden elektronik tager 
ikke skade af at stå i lokalet under rens-
ningen.

BENyTTES På STATENS SERUM 
INSTITUT

Maskinen kommer oprindelig fra Frank-
rig og der foreligger dokumentation for 
dens virkning på over 220 mikroorganis-
mer, f.eks. Listeria-salmonella, Legionel-
losis-staphylococcus, Candida-hepatitis 
A & B, Clostridium, og H5N1 – H1N1 
(USA EPA Testet). Vi testede kort før jul 
selv maskinen i samarbejde med Statens 
Serum Institut, og resultatet var intet 
mindre end overbevisende: Samtlige 
bakterier, der var lagt ud i form af bioin-
dikatorer, blev slået ihjel. Statens Serum 
Institut har i forlængelse af dette forsøg 
erhvervet en maskine til egen brug.

Mobiwatch er et teknisk effektivt og 
omkostningsbilligt alternativ til traditio-
nel, manuel desinfektion. Enheden er 
specielt effektiv, når den benyttes med 
den særligt udviklede brintoverilte-
opløsning: Sikker, ikke-ætsende, ‘økolo-
gisk’ og aktiv over for alle fire, sygdoms-
fremkaldende mikroorganisme-typer: 
Bakterier, svampe, sporer og virus. Mo-
biwatch er konsekvent og pålidelig, og 
så arbejder den alene og usuperviseret. 
Derudover er desinfektionsproceduren 
replicer- og sporbar som foreskrevet 
ved farmaceutisk produktion (gMP, 
FDA).

gODKENDT TIL OPERATIONS-
STUER Og INTENSIV-
AFDELINgER
Mobiwatch opfylder Europæiske nor-
mer og lever op til biociddirektivet 
(98/8/EEC). Senest er den nye Mobi-
watch® S PP brintoverilte-opløsning, 
som ud over brintoverilte – H₂O₂ < 8%, 
indeholder pereddikesyre – CH₃CO₃H 
< 0,2%, blevet godkendt af de franske 
myndigheder (NF T72-281) til brug på 
operationsstuer og intensivafdelinger.

Mobiwatch maskinen findes i to mo-
deller/størrelser: Maxibio og Minibio, 
og fælles for dem begge er, at de bruger 
en højpræcisionsdyse af mærket Kynar® 
til at producere ’tør tåge’, at de er ud-
viklet og optimeret til Mobiwatch® S for-
muleringer, samt at de kan leveres med 
både manuel og programmerbar timer. 
Minibio dækker lokaler op til 150 m³ – 
inklusive køretøjer – og Maxibio op til 
250 m³ (500 m³ ved lav koncentration). 
Enhederne vejer kun henholdsvis 9 og 
12 kg.

ønskEr du mErE info?

eric.ahrenkiel@cphcleanair.com
26 64 64 62
www.cphcleanair.dk

produktinformation

mailto:eric.ahrenkiel@cphcleanair.com
http://www.cphcleanair.dk
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produktinformation

a/s ElECtro-sErviCE  INtrODUcerer 
IgeN Nye baNebryDeNDe prODUkter
Odense-virksomheden, som primært lægger vægt på dialog og sparring med kunden omkring valg af 
maskiner, har nu sendt en gennemstiks-endoskopvaskemasine samt en vaskemaskine til robotkirurgi-
instrumenter på markedet

af Journalist, Cand. sCiEnt. birgEr pEdErsEn

A/S Electro-Service, som er placeret 
flere steder i landet og med hovedsæde 
i Odense, har i en årrække installeret, 
serviceret og valideret både autoklaver, 
dekontaminerende vaskemaskiner og 
ultralydsrensere til kunder, som ønsker 
at desinficere og sterilisere eget udstyr 
gennem en maskinel behandling.

Kunderne tilhører primært segmen-
terne hospital, dental, farmaceutik 
og veterinær, og de kan nu se frem til 
endnu bedre produkter, idet A/S Elec-
tro-Service har introduceret en EW2 en-
doskopvaskemaskine fra producenten 
Steelco og en Niagara-vaskemaskine til 
robotkirurgi-instrumenter fra producen-
ten Medisafe på markedet.

Virksomheden blev etableret i 1988, 
er ejet af velkonsoliderede Super Køl 
A/S og har referencer til en lang række 
af de danske sygehuse, foruden at 
den har en stor portefølje af de dan-
ske privathospitaler og klinikker, hvor 
virksomheden har leveret maskiner til 
ultralydsbehandling, desinfektion og 
sterilisation.

A/S Electro-Service forhandler og 
servicerer produkter fra samarbejdspart-
nerne Matachana, Steelco og Medisafe.

FAgLIgHEDEN EN STOR 
STyRKE
”Vi har en landsdækkende serviceor-
ganisation, er lagerførende med reser-
vedele og forbrugsmaterialer, og så har 
alle vores medarbejdere daglig kunde-
kontakt, de er fagligt uddannede og får 
desuden specieltræning i maskinerne fra 
vores leverandører,” svarer afdelings-
chef Michael J. Lauritsen på spørgsmålet 
om virksomhedens styrker.

”Erfaringen viser, at vores faglighed 
og viden om vores produkter og lovgiv-
ningen på området samt forståelsen for 
vores kunders ønsker og behov er det 
som gør, at vi gang på gang bliver valgt 

som samarbejdspartner,” fortsætter Mi-
chael J. Lauritsen.

En anden styrke ved virksomheden er, 
at den udfører validering ihht. gældende 
normer for det danske sundhedsvæsen.

”Vi lægger stor vægt på værdier som 
faglighed, kvalitet og ansvarlighed. Og 
med henblik på agenturer har vi med 
omhu udvalgt og indgået aftaler med 
de tre nævnte samarbejdspartnere, som 
producerer udstyr, som matcher beho-
vene hos de kundesegmenter, som vi til 
daglig er en del af.

Producenterne er valgt ud fra, at de 
komplementerer hinanden, at de har 
en tilstrækkelig variation i deres pro-
duktsortiment, at de har et for markedet 
passende match mellem kvalitet og pris 
og sidst, men ikke mindst, at de har en 
salgs- og serviceorganisation, som aktivt 
indgår i et samspil med A/S Electro-
Service´ egen organisation. Alt det gør, 
at vi kan sammensætte det helt rigtige 
produkt til markedet og kundernes be-
hov,” siger Michael J. Lauritsen.

FIRMAETS TO NyE MASKINER

EW2 – endoskopvaskemaskine:

•  Producent: Steelco
•  Baseret på 4 års udvikling
•  gennemstiksmaskine med ren/uren side
•  Plads til 2 endoskoper
•  Logning af data for hvert skop
•  Type godkendt i hht. EN 15883-1/4
•  Kan validereres i hht. EN 15883-1/4
•  Interface til Steelco Data og andre sporbarhedssystemer

Niagara-vaskemaskine for robotkirurgi-instrumenter:

•  Producent: Medisafe
•  Udviklet i tæt samarbejde med producenter for instrumenter til 

robotkirurgi
•  Den første maskine som kombinerer desinfektion og ultralyd (ul-

tralyd kan af brugeren fravælges)
•  godkendt til at vaske og desinficere instrumenter som anvendes 

på Intuitives Da Vinci robot
•  gennemstiksmaskine med ren/uren side
•  Kapacitet: 15 DIN bakker eller 144 hule instrumenter
•  Vasketid: 29 minutter
•  Typegodkendt og kan valideres i hht. EN 15883-1/2

yDERLIgERE INFORMATION:

Afdelingschef Michael J. Lauritsen
Tlf.: 82 200 401, Mobil: 42 12 88 00
E-mail: mjl@electroservice.dk

mailto:mjl@electroservice.dk
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sUpersygeHUse kræver 
langsigtEdE  Og 
bærEdygtigE matErialEvalg
Det danske sygehusvæsen står i øjeblikket midt i en af de mest omfangsrige byggeperioder nogensinde 
med nybygning og renovering af sygehuse over hele landet. Mere end 40 milliarder vil blive brugt på de 
kommende års sygehusbyggerier. Den store investering er en oplagt mulighed for dansk byggeri at vise, 
hvad det kan. Derfor er det også helt afgørende, at der tænkes produktlevetid, miljøvenlighed og hygiejne i 
valget af materialer til alt fra maling til gulvafløb.

LANgSIgTET INVESTERINg

De nye supersygehuse og renoverin-
gerne af de eksisterende sygehuse må 
og skal være en langsigtet investering. 
Der skal være fokus på at bruge materia-
ler, der kan præstere over mange år og 
genanvendes efterfølgende. BLÜCHER 
har i de seneste år leveret afløb og rør-
systemer i rustfrit stål til renoveringen 
af blandt andet Herlev Hospital. På 
Herlev Hospital var de eksisterende af-
løbsledninger bygget op af en blanding 
af støbejern, plastrør og rustfrie stålrør. 
Det var klart, at især de steder, hvor der 
var anvendt plast- og støbejernsrør, var 
de eksisterende installationer i ringe for-
fatning. Herlev Hospital havde derfor et 
specifikt ønske om, at der ved afløbsin-
stallationer udelukkende skulle anven-
des rør med lang holdbarhed i syrefast 
rustfrit stål.

Konklusionerne fra Herlev Hospital 
understøtter en undersøgelse foreta-
get af Building Performance group for 
BLÜCHER. Undersøgelsens formål var 
at klarlægge de totale levetidsomkost-
ninger for fire typer indvendige afløbs-
systemer til anvendelse for et akuthospi-
tal. De fire undersøgte rørsystemer var 
BLÜCHER® EuroPipe rørsystem i rustfrit 
stål, et rørsystem i letvægtsstøbejern, 
et rørsystem i PVC og et rørsystem i 
HDPE.

Undersøgelsen fra Building Perfor-
mance group fremhævede, at rustfrit 
stål er mere modstandsdygtigt over for 

høje temperaturer og kemikalier. Rustfrit 
stål har en glat indvendig overflade, 
som minimerer risikoen for blokeringer. 
Det kan modstå stød, hvilket reducerer 
risikoen for lækager og reparationer. 
BLÜCHERs push-fit installationssystem, 
udvalget af forskellige længder og den 
lave vægt på rustfrit stål er med til at 
reducere installationstiden samt risikoen 
for arbejdsskader, da rør i rustfrit stål let 
kan håndteres af en person. Dette var 
blot nogle af de faktorer, som under-
søgelsen dokumenterede og inddrog i 
beregningen af de samlede omkostnin-
ger for et rørsystem i enten rustfrit stål, 
letvægtsstøbejern, PVC eller HDPE til et 
akuthospital.

Rustfrit stål er desuden et 100 % 
genanvendeligt materiale, så den dag 
bygningen eller rørsystemet skal skiftes, 
vil det ikke efterlade sig nogen spor. I til-
fælde af brand er rustfrit stål klassificeret 
som et brandsikkert materiale, og det 
udskiller ingen giftige gasser.

HUSK HygIEJNEN I AFLøBET

I tillæg til det økonomiske, præstati-
ons- og miljømæssige perspektiv er 
det vigtigt at holde sig for øje, at de 
materialer, der anvendes, er med til at 
forbedre forholdene for patienter og 
personale. Hygiejne er en væsentlig 
faktor, og materialevalget skal være 
med til at reducere sengedage og gen-
indlæggelser for patienter og sygedage 
for personalet.

BLÜCHER® Channel er hygiejniske 
afløbsrender til alle gulvtyper.

af blÜChEr mEtal a/s
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Risikoen for smitte kan reduceres 
ved at sikre, at gulve inklusive gulvafløb 
er tilgængelige og nemme at rengøre. 
gulvafløbet skal desuden kunne leve op 
til en række andre krav for det daglige 
arbejde på et sygehus, såsom belast-
ningskrav, skridegenskaber og bran-
degenskaber. BLÜCHER har til dette 
formål udviklet en serie af støbte riste 
kaldet HygienicPro. Ristene er specielt 
velegnede til områder, hvor der stilles 
høje krav til hygiejnen. Den patenterede 
HygienicPro rist samler hverken snavs 
eller rester. Tests har bevist, at den 
sikrer en højere hygiejnestandard end 
lignende riste på markedet.

 Under alle omstændigheder vil det 
være afgørende for sygehusbyggeri-
erne, at materialevalget tager hensyn til 
såvel velvære på sygehusene som sam-
fund og miljø gennem langsigtede og 
bæredygtige beslutninger.

BLÜCHER® EuroPipe afløbs-
rørsystem helt i rustfrit stål.

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

om blÜChEr

bLÜcHer har hovedsæde i vildbjerg 
ved Herning, hvor produktudvikling, 
produktion, lager og salg er samlet. 
virksomheden har udviklet sig fra en 
lokal vvs-forretning til at være en del 
af den verdensomspændende kon-
cern Watts Water technologies og er 
i dag en af europas førende produ-
center og specialister i afløbssystemer 
i rustfrit stål.
bLÜcHers produktprogram omfat-
ter mere end 2.500 produkter, som 
er udviklede i et modulopbygget 
system, hvor delkomponenter kan 
kombineres til hele produkter. Det 
giver mulighed for at sammensætte 
produkter, der er tilpasset den enkelte 
kundes behov.
bLÜcHer har over 45 års erfaring i 
udvikling og produktion af afløbssy-
stemer i rustfrit stål til en lang række 
anvendelsesområder, hvor hygiejne og 
rengøringsvenlighed er i fokus.

Grafen viser udviklingen i totalomkostninger for de fire undersøgte rørsystemer. 
Heri er inkluderet opstartsomkostninger til materialer, arbejdsløn m.m. og løbende 
omkostninger til rengøring og vedligeholdelse m.m. baseret på en produktlevetid 
på 50 år.



prEssEmEddElElsE

NyHED:

kLæD tOILettets 
HygIejNeprODUkter  
I  pErsonligt dEsign
Sæbedispenser, håndklædekabinet og toiletpapirdispenser er fast inventar på alle toiletter, 
og hvorfor ikke bruge de uundværlige hygiejneprodukter til at skabe et markant toiletmiljø? 
Sådan lyder det fra De Forenede Dampvaskerier, som nu gør det muligt for arbejdspladser, 
restauranter og konferencecentre at designe deres helt eget toiletlook.

Ofte er toiletmiljøer kedelige, hvide 
omgivelser, som er blottet for sjæl 
og charme, selvom de er en del af en 
virksomhed med et klart image. Med 
en designløsning fra De Forenede 
Dampvaskerier gør hygiejnespecialisten 
det nu nemt at forvandle toilettet til et 
indbydende rum, der understreger virk-
somhedens identitet.

SKAB DEN RETTE STEMNINg

Den nye løsning er en særlig film, som 
overføres på de enkelte hygiejnepro-
dukter. Filmen kan designes fuldstændig 
efter virksomhedens ønsker og skræd-
dersyes, så den passer til formen på for 
eksempel sæbedispenser og håndklæ-
dekabinet.

I det professionelle kontor og på 
arbejdspladsen gør designløsningen 
det muligt at videreføre virksomhedens 
brand til toiletmiljøet ved at formidle 
logo, farve eller et budskab på hygiejne-
produkterne. På det hyggelige hotel kan 
et design i blød lilla i stedet være med til 
at skabe den helt rette stemning. 

FLEKSIBELT DESIgN 

De Forenede Dampvaskeriers desig-
nløsning giver også virksomhederne 
en oplagt mulighed for at bruge hygi-
ejneprodukterne som reklamesøjle. 
Løsningen fås med en fleksibel del, 
som nemt udskiftes, når der er behov 
for det. På den måde kan for eksempel 
restauranter med særlige frokosttilbud 
formidle det budskab til kunderne, lige-
som virksomhederne kan tilbyde deres 

underleverandører at markedsføre sig i 
toiletrummet.

Foruden de mange designmuligheder 
er løsningen fra De Forenede Damp-
vaskerier også hygiejnisk, da det er 
nemt at holde overfladen pæn og ren. 
Designet kan overføres på de fleste af 
hygiejnespecialistens produkter, så hele 
toiletmiljøet spiller smukt sammen. 

yDERLIgERE OPLySNINgER

De Forenede Dampvaskerier, Martin 
Seemann, brandmanager, telefon 63 15 
49 70/41 91 87 09.

De Forenede Dampvaskerier lancerer nu en designløsning, som gør det muligt at 
give toilettets hygiejneprodukter et markant udtryk og samtidig bruge produkterne 
til markedsføring.

Skab et personligt og hyggeligt 
toiletmiljø på hotellet med 

den nye designløsning fra De 
Forenede Dampvaskerier.



Fjern luftbårne bakterier 
og vira fra luften

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

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

Støjsvag og 
helt ozonfri

Systematiseret sund fornuft

At gøre rent er ikke noget, man bare gør. Det kræver viden, overblik og dygtighed. På DS Certifi cerings 
kompetencegivende kurser i fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet bliver du med udgangs-
punkt i standarden DS/INSTA 800 klædt godt på til at fastlægge og bedømme rengøringskvaliteten ud 
fra den aftalte kvalitet. Du får samtidig mulighed for at dokumentere dine kompetencer som rengørings-
inspektør eller -planlægger med en personcertifi cering.

Læs mere, og tilmeld dig på www.dscert.dk/insta800

BLIV CERTIFICERET 
RENGØRINGS-

INSPEKTØR ELLER 
-PLANLÆGGER

TAG DET MEST KOMPETENCEGIVENDE 
KURSUS I RENGØRINGSKVALITET, 
DU KAN STØVE OP! DS/INSTA 800

21173_DS_Ann_Rent_180x129_.indd   1 09/03/12   11.32

Persienner og klimaglas i ét 
Indbyggede persienner i klimaglasset som er den 
perfekte kombination.

§	Enkelt og unikt
§	Miljøvenligt
§		Hygiejnisk og besparelse på  

rengøring
§	Arkitekt frihed
§	Energi besparelse
§	Komfort for indeklima

Fra åbenhed til fuld diskretion
§	Et tryk og lokalet er afskærmet
§	Nem og sikker måde
§	Flot design
§	Individuelle løsninger
§	Arkitektur og frihed
§	Anvendelsesmuligheder er mange

Med Klima Glas Hagen som leverandør  
er du garanteret den mest kompetente og 
troværdige samarbejdspartner.

Forhør nærmere på telefon: 96 20 05 04 eller 
info@hagen.dk.

Yderligere inspiration  
se www.hagen.dk

http://www.vacumex.dk
mailto:info@hagen.dk
http://www.hagen.dk
http://www.dscert.dk/insta800


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 

9979132 - 2. korr. 030507.qxp  03-05-2007  11:28  Side 1

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

                                  www.kone.dk                           denmark@kone.com                          telefon  35878000 

KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 

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

Medical Scandinavia 
leverer udstyr til medi-
cinske gasarter og har 
et komplet produkt-
program fra nogle af 
de største producenter 
i Europa

www.mscan.dk | Tlf. +45 76253500 

mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.dorma.dk
http://www.swisslog.com
http://www.kone.dk
mailto:denmark@kone.com
http://www.mscan.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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Tryghed

i mere end

én forstand!

• Patientkaldeanlæg

• Patientunderholdning

• Personsikringsanlæg

• Personsøgning

• Trådløs telefoni

Nydamsvej 49
DK-8362 Hørning

 Tlf.: +45 87 89 90 00
 Fax: +45 87 89 90 05

E-mail: salg@care-call.dk
www.care-call.dk

 

c a r e - c a l l

arbEJdsmilJø

indrEtning

hygiEJnEkaldEanlæg

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!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

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

vandbEhandling

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	

svagstrøms-anlæg

mailto:salg@care-call.dk
http://www.care-call.dk
http://www.diversey.dk
mailto:hoh@hoh.dk
http://www.hoh.dk
http://www.vandbutikken.dk


Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

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

mEdiCinskabE

panElEr skyllErumsudstyrkommunikation

autoklavEr

drikkEvandskølErE

skyllErumsudstyr

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

A/S Electro-Service 

Autoklaver 

Ultralydsrensere 

Desinfektionsmaskiner 

Endoskopvaskere 

Serviceorganisation 

Validering jf. normer 

Forbrugsmaterialer 

www.electroservice.dk 

Tlf: 66 17 68 16    Salg: 42 12 88 16  

info@electroservice.dk  

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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http://www.ken.dk
mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
http://www.boege.dk
http://www.electroservice.dk
mailto:info@electroservice.dk
mailto:info@daneta-security.dk
http://www.safeshoppen.dk
mailto:getinge.danmark@getinge.com
http://www.getinge.com
http://www.vpconsult.dk
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mailto:vpconsult@manet.dk


Realize the potential of your hospital by planning with Dräger.

We understand the constraints hospitals face, both daily and during the most critical 
moments. Combining 120 years of medical and safety technology experience with leading-
edge planning capabilities, our solutions will help you meet all challenges ahead. Speak with 
us and build hospitals that are ready for the future.

LEARN MORE AT WWW.DRAEGER.COM/PLANNING

Because Dräger knows
the importance of the space

you’re planning for.
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Nærvær Kald Nødkald Hjertestop Disponibel

Lindpro introducerer kaldeanlægget FlexCall

•	 IP-baseret	kaldeanlæg
•	 Nyt	design	-	antibakteriel	plast,	ingen	kanter
•	 Overvåget	helt	ud	til	den	enkelte	trækkontakt
•	 Åben	protokol,	ingen	licenser

BARE KALD - SÅ ER VI DER!

Lindpro A/S
Tlf.: 89 32 99 44
www.lindpro.dk
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