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Ny ovERFLADEBEHANDLING 
KAN FORBEDRE FUNKTIONEN 
AF MEDICINSK UDSTyR

AF FoRSkERTEAm/AARHUS UNIvERSITET,  

kRISTIAN koLIND oG RyoSUkE oGAkI

Et hold forskere fra Interdisciplinært Na-
noscience Center (iNANO) på Aarhus 
Universitet har udviklet en ny type over-
fladebehandling, der effektivt forhindrer 
proteiner og celler/bakterier i at sætte 
sig fast på overflader. De indledende 
forsøg indikerer, at den afvisende effekt 
varer længere og er mere effektiv end 
hvad der hidtil er opnået. Overfladebe-
handlingen ser derfor ud til at have et 
stort potentiale inden for flere områder, 
bl.a. medicinske udstyr.

Et ofte mødt problem i forbindelse 
med medicinsk udstyr er en nedsat leve-
tid netop p.g.a. problemer med adsorp-
tion af biomolekyler så som proteiner, 
og binding af celler/bakterier på udsty-
rets overflader. Denne proces er kendt 
som bio-fouling. Nøgleområder, hvor 
bio-fouling desværre er et alt for vel-
kendt problem på sygehusene, er f.eks. 
katetre og implantater. Et eksempel er 
langtidskatetre, hvor bio-fouling hæm-
mer katetrets funktion som transportvej 
for væsker og medicin, samt hvad værre 
er, giver problemer med bakteriel infek-
tion omkring det område, hvor katetret 
er placeret. Sådanne kateter associe-
rede infektioner rammer langt oftest i 
urinvejene. Som en illustration af pro-
blemets omfang kan det nævnes, at af 
de fire millioner amerikanske patienter, 
der får indsat et urinvejs kateter, bliver 
omkring 600,000 ramt af en associeret 
infektion. Dette svarer til mere end 80 % 
af alle infektioner på hospitalerne i USA.

FREMSkRIDT

De senere år er der opnået store frem-
skridt i udviklingen af coatings der hin-
drer bio-fouling – disse kaldes typisk for 
anti-fouling coatings. Trods dette er der 
endnu ikke fundet fuldt ud tilfredsstil-
lende løsninger, så der er behov for nye 
coatings der virker tilstrækkeligt effek-

tivt og samtidig over tilstrækkelig lang 
tid i forhold til behandlingstiden. Denne 
mangel på effektive coatings er årsag til 
at meget medicinsk udstyr fejler, hvilket 
forringer patientbehandlingen, og er 
dyrt for sygehusvæsenet.

Netop sådan en coating har et for-
skerteam bestående af Ryosuke Ogaki, 
kristian kolind og Morten Foss fra 
iNANO, Aarhus Universitet udviklet, 
hjulpet af dygtige kollegaer. Deres fund 
viser at den nyudviklede coating kan 
hindre bio-fouling i minimum en måned, 
hvilket er mere end hvad de bedste coa-
tings på markedet kan præstere pt. En 
del af disse data er for nylig publiceret 
i ACS tidsskriftet BioMacromolecules 
(DOI: 10.1021/bm301125g).

For at denne coating kan finde bred 
anvendelse på en vifte af medicinsk ud-
styr, er det afgørende at vise, at den kan 
fungere på forskellige typer af de mest 
almindeligt anvendte biomaterialer, som 
anvendes til medicinsk udstyr. Indtil nu 
har den vist sig at virke på både titan, 
anvendt i bl.a. implantater, og på poly-
styren, som er et plastikmateriale typisk 
anvendt f.eks. til celledyrkning. Nye 
forsøg indikerer, at metoden også virker 
på andre typisk anvendte materieler. Så-
ledes er der gode muligheder for at den 
nye coating vil kunne bruges indenfor 
mange områder. Både til katetre som 
omtalt tidligere, men f.eks. også alt me-
dicinsk udstyr i kontakt med blod, bio-
sensorer samt intraokulære linser. Det 
er håbet at en sådan coating på sigt vil 
forbedre behandlingen af patienter på 
sygehuse, da medicinsk udstyr vil fun-
gere bedre og holde længere. Samtidig 
vil den sænke hospitalsomkostningerne, 
da coatingen vil eliminere mange af de 
problemer, der i dag opstår, som et re-
sultat af bio-fouling på medicinsk udstyr.
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SToRE GEvINSTER  VED AT
INDGå PARTNERSKABER
Presset på regionerne og de enkelte hospitaler for at præstere løbende effektiviseringer vokser støt og 
kalder på nye, tættere og mere strategiske samarbejdsformer

AF BUSINESS DEvELoPmENT mANAGER JENS oLE 

PEDERSEN, PHILIPS HEALTHCARE DANmARk

Økonomien strammer til, det politiske 
pres vokser og forventningerne til de 
nye sygehuses evne til at hæve effekti-
viteten på alle fronter og sluse flere pa-
tienter hurtigere igennem behandlings-
forløb af højere kvalitet for færre penge 
er tårnhøje.

At alt dette skal kunne lykkes sam-
tidig lyder måske selvmodsigende, 
men det kan gå hånd i hånd under de 
rette omstændigheder, viser erfaringer 
Philips har opnået gennem strategisk 
samarbejde med regioner og hospitaler i 
blandt andet Holland, England, Spanien 
og USA.

Det kræver state of the art løsninger 
hele vejen igennem projekterne. In-
novation og nytænkning skal præge 
design, planlægning, byggeri, valg af kli-

nisk udstyr, men i høj grad også og hele 
den efterfølgende drift mange år frem.

Det kræver også et tæt samarbejde, 
som det er tilfældet i aftalen mellem 
Philips og Region Syddanmark, hvor vi 
er gået ind i et samarbejde baseret på 
Offentlig Privat Innovation (OPI) for at 
se på mulighederne for at udvikle ho-
spitaler der kan tilbyde optimal patient-
behandling og pleje. Samarbejdet skal 
blandt andet se på fordele og eventuelle 
ulemper ved strategiske samarbejdsmo-
deller, herunder Offentligt Privat Part-
nerskab (OPP).

GEVINSTERNE lIGGER I 
HElHEDEN
I Danmark er vi begyndt at tænke OPP 
ind i de nye sygehusprojekter, men 
det er ofte stadig begrænset til selve 
bygningen, den basale infrastruktur og 
drift. Når det gælder den videre patient-

behandling med klinisk investering og 
drift, har man endnu ikke taget skridtet 
fuldt ud ved at indgå langsigtede, stra-
tegiske partnerskabsaftaler, hvor man 
eksempelvis indgår en flerårig drifts- og 
vedligeholdelsesaftale omkring medico-
teknisk udstyr.

langsigtede partnerskabsaftaler har 
en række fordele, ikke mindst fordi man 
opnår mulighed for at fokusere på TCO, 
dvs. de totale omkostninger over pro-
duktets/ydelsens levetid. Derved bliver 
der øget fokus på optimering af drifts-
omkostninger, der totalt set ofte udgør 
den største del af de totale omkostnin-
ger – og derved kan man reducere TCO 
betragteligt.

Et langsigtet partnerskab indebærer 
også, at parterne opnår en budgetmæs-
sig forudsigelighed, idet man kender sin 
årlige udgift mange år frem og undgår 
eventuelle uventede, store merinveste-
ringer.

Samtidig indebærer et strategisk 
partnerskab også, at kunden kontinu-
erligt er sikret den højeste teknologiske 
standard på sit udstyr, da en aftale kan 
indeholde en garanti for, at kunden 
løbende får opdateret og udskiftet sit 
udstyr til den seneste standard inden 
for kontrakten.

Et andet vigtigt element er risikosty-
ring, hvor den private partner kan over-
tage risikoen omkring kritiske processer 
i forbindelse med eksempelvis udstyr 
ved nybyggeri og efterfølgende oppe-
tid, hvor den offentlige partner ofte ikke 
har de nødvendige ressourcer internt.

GODE AFTAlER EFTERSPØRGER 
FUNkTION
For at kunne indgå i et langsigtet strate-
gisk partnerskab, er man også nødt til at 
kigge på måden produkter og ydelser 
efterspørges på.

De gode kontrakter efterspørger ikke 
udstyr, men funktion. Fokus på netop 
funktion åbner for gensidig nytænkning 

I december underskrev Philips og Region Syddanmark en hensigtserklæring om et 
offentligt privat innovationssamarbejde, der bl.a. indebærer at Philips allokerer ud-
viklingsressourcer til Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. På billedet ses Philips 
CEO Frans van Houten og regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst.



omkring udstyr, måder at arbejde på 
samt den efterfølgende drift.

Hvis et hospital definerer sit behov 
inden for eksempelvis billeddiagnostik, 
er det op til leverandøren at komme 
med forslag til løsninger. Det bevirker at 
parterne fra starten er i dialog omkring 
præcis hvilken ydelse, der efterspørges 
og man kommer i fællesskab frem til den 
mest optimale løsning.

Denne måde at indkøbe udstyr på er 
ikke ukendt i Norden. I Norge har Philips 
i en årrække haft en langsigtet, strategisk 
samarbejdsaftale med Nye Ahus sygehu-
set ved Oslo omkring billeddiagnostisk 
udstyr og i øjeblikket er et af de største 
funktionsudbud nogensinde omkring 
netop billeddiagnostisk udstyr i gang i 
forbindelse med etableringen af Nya ka-
rolinska Solna sygehuset i Stockholm.

ENORMT POTENTIAlE FOR 
AllE PARTER
Regionerne presses af staten til at le-
vere en højere effektivitet. kravet til de 
nye hospitaler om allerede fra starten 
at være 6-8 pct. mere effektive end de 

eksisterende, lyder måske ikke af me-
get, men kræver en markant indsats og 
nytænkning.

Det vil blive sværere for regionerne 
og hospitalerne at forudsige udviklingen 
og finde de rigtige løsninger. Med et 
strategisk samarbejde mellem private og 
offentlige parter kan man sammen ud-
nytte hinandens kompetencer optimalt.

Danmark står overfor det største 
samlede byggeprojekt siden 1100-tal-
lets kirkebyggerier og ikke alene skal 
der opføres nye hospitaler – de skal 
også tilpasses de øgede krav fra et vel-
færdssystem under pres, øget fokus på 
bæredygtighed samt de forventninger 
befolkningen har til et sundhedssystem i 
verdensklasse.

Derfor er vi nødt til at gøre tingene 
anderledes og smartere – og ikke 
mindst i fællesskab. kun ved at forene 
offentlige og private kompetencer inden 
for innovation, planlægning, design, 
konstruktion og ikke mindst drift af det 
nye sundhedssystem, kan dette virkelig-
gøres.

Danmark skal fokusere på de områ-
der, hvor vi har en konkurrencemæssig 

fordel. Et af disse områder er sundheds- 
og velfærdsinnovation og med reforme-
ringen af det danske sundhedssystem 
med de dertil hørende superhospitaler, 
har vi som nation en unik mulighed for 
at skabe et nyt eksporteventyr.

Hvis vi sammen formår at udvikle ver-
dens mest innovative sundhedssystem, 
hvor løsningerne er blevet til i samar-
bejde mellem det offentlige og private, 
står vi med produkter og løsninger, som 
vil blive efterspurgt globalt. Hvor Dan-
mark står og skal bygge 7 nye hospitaler, 
står eksempelvis kineserne og skal til at 
bygge mere end 5.000 nye hospitaler 
for ikke at tale om plejehjem, socialboli-
ger etc.

For at udnytte den mulighed skal vi 
være de mest innovative og fremsy-
nede, og det opnår vi bedst ved at ar-
bejde sammen i langsigtede strategiske 
partnerskaber.

Philips har erfaringer fra eksempelvis Máxima Medical Center i Holland, hvor man indenfor det neonatale område (for tidligt 
fødte børn) har udviklet nye, innovative behandlingsformer i et OPI-samarbejde.
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v IRkSomHEDSPRoF IL

oPP  – ByGGERIER BANER VEJ
FOR NyE KVALITETSPRODUKTER
Der vil komme væsentligt større fokus på bedre byggematerialer af høj kvalitet der kan give lave 
driftsudgifter i det lange løb, forudser nora systems der producerer højkvalitets gummigulve

Vi kommer fremadrettet til at høre mere 
og mere til offentligt privat partnerskab 
indenfor byggerier, de såkaldte OPP 
projekter. OPP vil i højere grad blive et 
”must” også på hospitalerne, fastslår 
konsulent Palle Sunddal fra gulvprodu-
centen nora systems.

Det ser han flere klare fordele ved. 
En af dem er, at de kan bane vej for brug 
af bedre og mere langtidsholdbare ma-
terialer såsom gummigulve af en meget 

høj kvalitet og tilsvarende lave udgifter 
til drift og vedligeholdelse.

OPP projekterne kan med andre ord 
bryde den meget uhensigtsmæssige 
kassetænkning i det offentlige mellem 
indkøb og drift. Typisk har indkøberne 
inden for det offentlige tænkt i lavest 
mulige indkøbspris.

Men besparelser ved indkøb med-
fører som regel altid en højere udgift 
til drift og vedligehold, fordi kvaliteten 

AF JoURNALIST, IB ERIk CHRISTENSEN

Børnehave, Sieghartstein



fra starten var for dårlig. I de nye OPP 
projekter vil parterne være tvunget til 
at fokusere på en lav driftsomkostning 
over en lang årrække.

Det kan bryde den gamle kassetænk-
ning og bane vej for væsentligt bedre 
byggematerialer, der giver en billigere 
drift, påpeger Palle Sunddal fra nora®, 
der er kendt for at producere bæredyg-
tige, meget slidstærke og vedligeholds-
frie gummigulve.

– Når man tænker i OPP – har den 
involverede bygherre en helt anden tan-
kegang end man havde for få år siden. 
Dengang var det projektbyggerier, hvor 
man bare skulle opføre en ejendom bil-
ligst muligt.

Derefter afleverede det private byg-
geselskab nøglen til kommunen og var 
ude af projektet. kunne entreprenøren 
og kommunen spare på byggemateria-
lerne undervejs, så gjorde man det, selv 
om det efterfølgende gav kommunen 
større udgifter til vedligeholdelse.

Fremover vil det private byggeselskab 
i et OPP projekt se en klar interesse i 
også at billiggøre den løbende drift og 
vedligeholdelse. De virksomheder, der 
står for byggeriet i et OPP projekt, er 
oftest også dem, der finansierer og skal 
betale driften 20-30 år frem i tiden.

lAVE DRIFTSUDGIFTER BlIVER 
VIGTIGERE
– Når en virksomhed både skal bygge 
et hus og bagefter stå for driften, bliver 
det pludseligt utroligt vigtigt at sørge 
for, at materialevalget er så godt, at det 

giver den laveste totalomkostning i hele 
driftsperioden.

Derfor tvinger OPP parterne til at 
tænke udgiften til drift og vedligehold af 
hele bygningen ind 20-30 år frem, siger 
Palle Sunddal, der er overbevist om at 
flere med OPP projekter vil se en klar 
fordel i at investere i kvalitet.

– Her bliver vore gulve rigtigt interes-

sante. De har mange fordele i forhold til 
traditionelle gulve. Ulempen for os har 
hidtil været, at et gummigulv af høj kva-
litet koster 15-20 pct. mere end traditio-
nelle gulve. Det betyder, at gummigulve 
fravælges i mange projekter.

Men i samme øjeblik brugeren 
tænker drift og vedligehold ind, bliver 
merprisen for vore gulve lynhurtigt 

Skole, Biscarrosse

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

indhentet af besparelser på drift og 
vedligehold. Et nora® gummigulv vil 
i de lange løb være den klart billigste 
løsning.

Grunden til at vi er så meget bedre 
end andre vaskbare gulve er, at nora® 
gummigulve er de eneste der ikke har 
en overfladecoatning. En coating bliver 
slidt og skal løbende vedligeholdes, 
men det undgår man med et nora® gum-
migulv, som er ”state of the art”.

nora® gummigulve består af natur-
gummi, syntetisk gummi og silicium/
kalk mineraler, som udgør ca. 50 pct., 
samt farvepigmenter. Det giver en me-
get høj slidstyrke og lave driftsudgifter. 
Det skal sådant set bare vaskes. 

nora® gummigulve har stor slidstyrke 
og de holder ca. 20 pct. længere end an-
dre, vaskbare gulve. Slidstyrken betyder, 
at et gummigulv holder mere end 30 år, 
mens størstedelen af andre gulvtyper 
formentligt skal udskiftes, hvilket er en 
voldsom fordyrelse i driftsperioden.

DER ER MANGE ANDRE 
FORDElE
Palle Sunddal peger samtidig på andre, 
klare fordele ved gummigulve:

– kravene til alt nyt byggeri i dag er at 
det skal være så tæt og energirigtigt, så 
man reducerer varmetabet mest muligt. 
Problemet ved det er, at indendørsluften 
ikke udskiftes så hyppigt som i de gamle 
byggerier, med risiko for væsentlig hø-
jere indendørs luftforurening.

Tommelfingerreglen er, ifølge orga-
nisationen ”Healthcare Without Harm”, 

der har hovedkontor i Belgien, at inden-
dørsluft er 5 gange så forurenet som 
luften uden døre.

Det er derfor vigtigere end nogen-
sinde at være opmærksom på emissio-
ner fra byggematerialer og byggemateri-
alers plejeprodukter. nora® gummigulve 
bidrager med et bæredygtigt og emis-
sionssvagt gulv, der kan leve op til kra-
vene i fremtidens byggerier.

Vi kan sige, at vore gulve ikke inde-
holder noget, der bidrager til en luftfor-
urening inden døre. Vi er Green Guard 
certificeret – en organisation der arbej-
der for at forbedre luftkvaliteten inden 
døre med klassificering af lavemissions-
produkter.

Når vi snakker om OPP er ergonomi 
også vigtig. Et gummigulv er ikke alene 

behageligt at gå og stå på, det dæmper 
også trinstøj med op til 20 db. Resi-
stensen overfor forskellige substanser 
er høj, påpeger Palle Sunddal. lugt af 
urin trænger ikke ned i et gummigulv, 
som også er særdeles afvisende overfor 
skrappe desinfektionsmidler.

OPPS FREMTID?

– Jeg tror der vil komme en vækst i OPP 
projekter efterhånden som brugerne 
får mere erfaring med konceptet. kom-
munerne kender deres omkostninger på 
lang sigt og investeringerne strækkes ud 
over en længere, kendt driftsperiode, 
siger Palle Sunddal.

Seniorboliger Linz
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v IRkSomHEDSPRoF IL

mIDTCoNSULT  SATSER
På DE Ny HOSPITALER
Ingeniørfirmaet midtconsult rådgivende ingeniører med hovedkontor i Herning indgår som en del af det 
konsortium der skal stå for udbygningen af det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg til 530 millioner kr.

AF JoURNALIST IB ERIk CHRISTENSEN

CyPRESS kommUNIkATIoN
Det er gået stærkt siden ingeniørvirk-
somheden midtconsult for to-tre år si-
den strategisk besluttede at kaste ekstra 
ekspertise og ressourcer ind i hospitals-
sektoren for at blive en mere aktiv med-
spiller i opbygningen af de mange nye, 
danske hospitaler.

Det er lykkes så godt, at midtconsult 
sammen med Sweco Architects (PAV), 
AART architects og det engelske WSP 
skal stå for opbygningen af det nye, 
store akutcenter på Regionshospitalet 
Viborg til 530 mio. kr. der skal stå klar til 
indflytning i 2016.

Seniorrådgiver Bjørn Barbre Pedersen 
blev for et år siden ansat i midtconsult 
for at styrke ingeniørfirmaets ekspansion 
indenfor hospitalsområdet. Bjørn kom 
fra en stilling som teknisk chef for Ho-
spitalsenhed Vest – organisatorisk en-
hed for 5 hospitaler i det vestlige Region 
Midtjylland.

Midtconsult har omfattende erfaring 
med projektering og gennemførelse 
af store byggeprojekter indenfor store 
dele af byggesektoren som hoteller, 
detailhandel, skoler, institutioner etc. 

Havneholmen Tower1
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Midtconsult har også erfaring fra flere 
mindre sygehusprojekter.

– Akutcenteret på 22.000 brutto m2 i 
Viborg repræsenterer nu et fyrtårn i vor 
sundhedsprofil. Det er vort hidtil største 
hospitalsprojekt, og hospitalerne er et 
område midtconsult de seneste år har 
satset på at dyrke op, siger han.

– En så stor opgave medvirker til, at 
vi får ekstra referencer på området og i 
højeste gear får vi op mod 20-25 med-
arbejdere der samtidig beskæftiget med 
denne ene opgave, siger Bjørn B Peder-
sen, der håber på flere nye hospitalspro-
jekter i pipelinen.

Midtconsult har også ansat andre 
medarbejdere med stor viden fra hospi-
talsverdenen, der medvirker til at styrke 
den knowhow ingeniørvirksomheden 
i forvejen råder over fra byggerier i 
sundhedssektoren. Således er ingeniør-
firmaet klar til at løfte store sygehuspro-
jekter.

DET SAMMENHæNGENDE 
HOSPITAl
konsortiet hedder PV (Projektgruppen 
Viborg) og består af Sweco Architects, 
AART Architects, midtconsult og WSP 
med international erfaring fra England, 
Norge, Sverige og Finland satser i 
Viborg på at skabe et totalt og sam-
menhængende hospital med en ny til-
bygning på 22.000 kvm. Et stort, nyt og 
veludrustet hospitalsbyggeri med alle 
faciliteter og et intenst samspil mellem 
funktioner og sanselighed. Et effektivt, 
fleksibelt hospital, hvor personale og 
patienter kan føle menneskeligt nærvær 
i en stærk, helstøbt arkitektur.

Fleksibiliteten og et ideelt samspil 
mellem de involverede virksomheder 
internt i konsortiet var formentligt også 
et af de parametre, der medvirkede til, 
at Region Midtjylland udpegede netop 

dette konsortium som vinder af projekt-
konkurrencen.

Hele akutmodtagelsen skal, ifølge 
projektbeskrivelsen, koble sig naturligt 
til det eksisterende hospital og omgivel-
serne.

BREDE OG DYBE 
kOMPETENCER
Midtconsult rådgivende ingeniører, der 
har hovedkontor i Herning og afdelinger 

Bjørn Barbré Pedersen, 
Seniorrådgiver Sundhed og 

Birgit Venø, Teknisk Assistent

Crowne Plaza, Ørestaden



i kalundborg og Århus, beskæftiger 
110-115 medarbejdere der mestrer alle 
ingeniørdiscipliner fra start til slut i et 
stort hospitalsbyggeri.

Virksomheden beskæftiger sig med 
fundering, bærende konstruktioner, 
VVS- og ventilation, energitekniske 
anlæg herunder også fjernvarme, kraft-
varmeværker og forbrændingsanlæg, el-
installationer som også elevatorer, CTS, 
ABA, m.v., bygningskomplettering og 
indretning af byggerier, anlægsarbejder 
blandt andet veje og kloakker, parke-
ringsanlæg og P-huse, byggeledelse og 
tilsyn, tværfaglig projektledelse, byg-
herre- og driftsrådgivning.

Desuden råder firmaet over special-
afdelinger for akustisk måling og råd-
givning, brandrådgivning, indeklima og 
energiøkonomi, termografi af bygninger 
og overflader samt tæthedsprøvning, 
fugt- og skimmelsvampe og energi-
mærkning.

På hospitalsområdet er midtconsult 
prækvalificeret til aktuelle hospitalskon-
kurrencer i Glostrup, Hvidovre, Hillerød 
(Det Ny Nordsjælland) og Randers og 
har været engageret i flere store køben-
havnske projekter som Crown Plaza Co-
penhagen Towers, Copenhagen Busi-
ness School, Havneholmen Atrium -og 
Tower, Spinderiet i Valby og Fisketorvet 
for at nævne nogle markante projekter.

– Vi har også en meget driftmæssig 
tilgang til projekterne og vil meget gerne 
hjælpe vore kunder med ”driftsparring” 
– ikke mindst på hospitalsområdet, hvor 
vi kan bistå med udarbejdelse af vedli-
geholdsplaner og lignende i perioder, 
hvor vore kunder på grund af travlhed 
har problemer med egen kapacitet, tilfø-
jer Bjørn B Pedersen.

Midtconsults hovedkontor 
i Herning

Lind Plejecenter

Energirenoveringsprojekt 
på operationsafdelingen på 

Regionshospitalet Holstebro
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• Dokumenteret driftsikkerhed for maksimal oppetid
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løsninger og service til vandbehandling, 
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vELLykkET INSTALLATIoN  AF 
NøDSTRøMSANLæG På åRHUS 
UNIVERSITETSHOSPITAL RISSKOV
To massive strømnedbrud førte til installation af et stort, komplet nødstrømsanlæg på tilsammen 1,12 MW 
og udbygning af elinstallationen på Psykiatrien

AF JoURNALIST, IB ERIk CHRISTENSEN

– Atek gjorde et fantastisk godt stykke 
arbejde og havde en dygtig underleve-
randør til at lave elinstallationsarbejdet. 
Alle aftaler blev overholdt og hele instal-
lationsfasen forløb planmæssigt. Det 
har bare klappet alt sammen. Det siger 
intern projektleder, maskinmester Jørn 
Nielsen fra teknisk afdeling på Århus 
Universitetshospital Risskov efter en 
vellykket installation af to store dieselge-
neratorer til nødstrøm og en stor udbyg-
ning af elinstallationerne.

Efter to længerevarende strømaf-
brydelser i 2011, der lammede instal-
lationerne på det psykiatriske hospital, 
bevilgede regionen et millionbeløb til et 
nyt nødstrømsanlæg i et samlet udbud, 
som Atek vandt. Før havde hospitalet 
et helt utilstrækkeligt nødstrømsanlæg 
på100 kW, som slet ikke kunne forsyne 
hospitalet med dets mange vigtige alar-

mer og låsesystemer. Med de to nye 
generatorer er hele hospitalets 96.000 
etagemeter dækket ind ved fremtidige 
strømsvigt.

Generatoranlæggene er bygget op på 
Ateks eget værksted og er drevet af to 
MTU dieselmotorer, Begge generatorer 
er bygget ind i to 20 fods containere 
med ventilation, køling, rør- og kabel-
træk, samt et separat tavlerum etc. Den 
største 16 cylindere motor på 1325 hk 
leverer 800 kW effekt, mens den min-
dre med 8 cylindre yder 530 hk og kan 
producere 320 kW. Tilsammen kan de 
nødforsyne hele hospitalet, der bruger 
3,7 mio. kWh årligt.

FORBEREDElSE SkABER ET 
OPTIMAlT FORlØB
Atek forbereder sine projektforløb 
grundigt, så hospitalernes daglige drift 
generes minimalt eller slet ikke. Det sker 

ved grundigt forarbejde med planlæg-
ningen, projektledelsen, husets struktur 
og med gode underleverandører som 
lillegaarden El i Hobro.

– Vi sætter os godt ind i projektet og 
får en dialog med kunderne om deres 
behov, lytter og finder ud af, hvad der 
er vigtigt for dem. At kunne holde fo-
kus på, at alt skal fungere gnidningsfrit 
under udførelsen, er vigtigt for os, siger 
salgschef Michael kærager, Atek.

– Mange fokuserer kun på deres 
egen del af en entreprise, men vi vender 
tingene rundt og udfører arbejdet, så 
kunden får en god oplevelse både inden 
og under projektet forløbet og når det 
er slut. Det er en kunst at holde næsen i 
sporet, når priserne er pressede.

– Vi tilbyder innovative løsninger, 
som er professionelle og bæredygtige 
– også mange år frem, og som hospi-
talerne vil opleve er af en meget høj 
kvalitet til en særdeles fornuftig pris i 
et stærkt konkurrencepræget marked. 
kunderne får den bedste kvalitet til den 
billigste pris, siger Michael.

Atek er en førende udbyder af nød-
strømsanlæg. I Risskov har virksom-
heden ombygget mange af eltavlerne, 
nedgravet kabler og trukket et massivt 
450 meter langt svært kabel gennem 
sygehuskælderen, div. rum og skakte 
for at elforsyne børneafdelingen uden at 
skulle investere i en tredje generator.

Den eksisterende installation er kraf-
tigt udvidet og hovedtavlen ombygget 
vel at mærke mens hospitalet var i drift. 
Hospitalet har 5 transformatorer, der er 
koblet sådan op, at den store nødgene-
rator forsyner de 4, mens den lille dæk-
ker en enkelt.

Atek har leveret alt som en færdig 
pakkeløsning i totalentreprise og stod 
også for montagen sammen med lil-
legården El i Hobro. Hele projektet, som 

400KVA 
generator
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AlECTIA har været totalrådgiver på, har 
været 7-8 måneder undervejs.

DRIFTSIkRING SkABER MERE 
TRYGHED 
Atek lægger stor vægt på, at den efter-
følgende drift af de installerede nød-
strøms anlæg og datacentre er i orden 
og tilbyder derfor kunderne en komplet 
vifte af service/driftsikringsaftaler, der 
kan skræddersys til virksomhedernes 
ønsker og behov.

– Service er meget vigtigt og en core 
business for Atek. Vi har ubetinget 
nogle af markedets bedste løsninger på 
service og råder over en betydelig orga-
nisation med et landsdækkende net af 
serviceteknikere med værkstedsvogne, 
siger salgschef Michael kærager.

kunderne tilbydes driftsikringsaftaler, 
der kan omfatte tilkaldelse af service og 
fejlretning 24 timer i døgnet 365 dage 
om året. Uanset hvornår kunden ringer, 
kan vi garantere at vore teknikere har 
påbegyndt service/fejlretningen hos 
kunden senest 4 timer, og i nogle til-
fælde helt ned til 2 timer efter kundens 
henvendelse. En service der tilbydes 
alle brofaste landsdele af Danmark.

Atek, der beskæftiger knap 60 medar-
bejdere, har hovedkontor i Roskilde og 
afdelinger med serviceteknikere i Søn-
der-, Midt- og Nordjylland.

Michael kærager vurderer at marke-
det for nødstrømsanlæg fortsat vokser i 
takt med at den primære strømforsyning 
ventes at blive mere ustabil i kraft med 

at der implementeres flere alternative 
forsyningskilder på el-nettet så som 
vindmøller mm.

– Dette sammenlagt med et øget 
krav om forsynings sikkerhed hos for-
brugerne, vil øge behovet for backup-
løsninger i fremtiden, siger salgschef 
Michael kærager.

NØGlEFæRDIGE DATA/
SERVERRUM
Atek er også med, når det gælder, ind-
retning af serverrum og datacentre, her-
under køl, kabling, el tavler, Edb-gulv, 
rackskabe, pdu’er og brandsikring.

Atek leverer nøglefærdige løsninger 
med komplet rackskabsopsætning, som 
energieffektive løsninger ved adskillelse 
mellem kolde og varme zoner, etc.

På baggrund af Ateks mange års erfa-
ring med alle faser af et datacenters livs-
cyklus tilbyder Atek optimale løsninger 
som er professionelle og bæredygtige 
– også mange år fremover.

Michael Kærager ved 
MTU anlæg

1000KVA MTU

Hovedtavle rum



 NYT FRA FSD

FSD mEDLEmmERS  FøDSELSDAGE 2013
NAVN DATO ANSÆTTELSESSTED ÅR

Hans Peter Juel 09-02-2013 Pensionist 70

Jens Nyberg 09-02-2013 Pensionist 70

Flemming Yssing 11-02-2013 Pensionist 70

Jørgen Ulletved 29-03-2013 Pensionist 70

Per Quist 04-05-2013 Pensionist 70

Jørgen lindegaard 21-05-2013 OUH Svendborg Sygehus 50

Søren Fritzel 18-06-2013 Hvidovre Hospital 60

Jens Molter Pedersen 27-06-2013 Regionshosp. Næstved 50

Jørgen Søndergaard 14-08-2013 Hvidovre Hospital 50

Anders Hvass 27-08-2013 Pensionist 70

Steen larsen 01-09-2013 Pensionist 75

Flemming Yttesen 02-09-2013 Pensionist 70

Preben Hansen 08-09-2013 Frederiksberg Hospital 60

Preben Byberg 06-10-2013 Rigshospitalet 60

kjeld krogh Hansen 17-10-2013 Pensionist 75

Bianca Ter Haar 29-10-2013 Holbæk Sygehus 50

Morten Raaby 12-11-2013 Regionshosp. Viborg 50

Poul Ertzinger 14-11-2013 Sygehus Sønderjylland 60

Henrik kudal 25-11-2013 kbh. Universitet Panum 60

Mogens Gertz Pedersen 07-12-2013 Pensionist 70

Niels Marcussen 14-01-2014 Pensionist 70

voR NoRSkE 
SøSTERFoRENING 
AFHoLDER 
ÅRSmøDE 2013

Vor norske søsterforening 
FSTL afholder årsmøde 
den 15.17. april 2013 i 
Stavanger.

Nordmændene har 
sammensat et meget 
aktuelt og spændende 
program.

Du kan læse mere på 
FSTL’s hjemmeside hvor du 
også kan tilmelde dig.

www.fstl.org., under 
“arrangementer”

Venlig hilsen
FSD/Henning Pedersen

Modtager du ikke dit medlemsblad?

Så kan det skyldes, at din postadresse ikke er i vores database 
eller at du er flyttet.

Rettelser og oprettelser meddeles til hs@scanpublisher.dk
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v IRkSomHEDSPRoF IL

FoRBo ER FAvoRITTEN NåR 
DET GæLDER GULVBELæGNING
Forbo Flooring Systems 14 danske medarbejdere løber stærkt for at efterkomme den store efterspørgsel på 
virksomhedens linoleums- og vinylgulve.

AF JoURNALIST, CAND. SCIENT. BIRGER PEDERSEN

Forbo er favoritten, når der i dagens 
Danmark skal vælges slidstærk og smuk 
gulvbelægning på hospitaler, i virksom-
heder, i offentlige institutioner eller i 
privaten.

I den danske afdeling af den schwei-
ziske Forbo-koncern, der er en af ver-
dens førende inden for gulv-, lim- og 
transportsystemer og ejer produkti-
onsenheder og afdelinger i 32 lande, 
mærker man den store efterspørgsel og 
glæder sig over, at der er rigeligt at se til 
for firmaets 14 ansatte.

”Vi har fem kørende sælgere fordelt 
over hele landet foruden en kundeser-
viceafdeling, en økonomiafdeling, en 
marketingafdeling, en chef og så mig,” 

fortæller teknisk chef Thomas kjær fra 
hovedsædet på Produktionsvej 14 i 
Glostrup.

HVAD ER ÅRSAGEN TIl 
FIRMAETS SUCCES?
”For det første udbyder Forbo Flooring 
Systems en bred produktportefølje med 
førende produktegenskaber og design. 
Vores produktsortiment omfatter blandt 
andet linoleum, vinyl, Flotex og ind-
gangssystemer, der forener funktion, 
design og farver.

Vi forbedrer løbende vores produk-
ter og processer og vi arbejder meget 
målrettet med hele vores virksomheds 
miljøprofil.

Desuden skaber vi dygtige, kompe-

tente og engagerede medarbejdere, så 
vi er i stand til at yde en fremragende 
kundeservice, så vi opnår den højeste 
grad af kundetilfredshed. kunderne er 
ganske enkelt centrum for hele vores 
virksomhed,” fastslår Thomas kjær.

DET RIGTIGE VAlG

”Desuden er det meget vigtigt, at du 
træffer de rigtige valg, når du vælger 
gulv. På vores hjemmeside (www.
forbo-flooring.dk) kan man hente mere 
information. Derudover har vi udfor-
met en brochure målrettet sundheds-
sektoren, der indeholder konkret in-
formation omkring gulvvalg. Vi sørger 
for hjælp til de udfordringer, du møder, 
når du skal foretage dit gulvvalg, såsom 

Marmoleum Real & Marmoleum Fresco



spørgsmål om hygiejne, slitage, farve 
og funktion.

I planlægningsfasen af et byggeri ar-
bejdes der med at klarlægge funktioner 
og kravspecifikationer til bygningsde-
lene.

Her er det vigtigt at kunne foretage 
et kvalificeret og korrekt valg af et egnet 
materiale. Vi har lavet en overskuelig 
guide til vores mange forskellige gulv- og 
overfladeprodukter, hvor du hurtigt kan 
komme fra en rumfunktionsbeskrivelse 
til et konkret valg af egnet materiale. 

Gulve er som bekendt en meget stor 
og synlig overflade i et byggeri. Når det 
overordnede produktvalg er foretaget, 
er det derfor vigtigt at tage højde for en 
afstemt helhed i farvesætning. Farver 
påvirker menneskers sindsstemning. 
Det er derfor et værktøj, der bør anven-
des effektivt og bevidst, ikke mindst i 
sundhedssektoren hvor et helende miljø 
er i centrum. 

MIlJØET

Alle vores produkter produceres des-
uden på produktionsfaciliteter, som 
er certificeret til de højest opnåelige 
miljø-standarder. Således er alle pro-
duktionsenheder underlagt ISO 14000 
miljøstandarden, som sikrer trygge for-
hold for medarbejdere og omgivelser. 
Svanemærket er den strengeste miljø-
certificering på det Nordiske marked, 
når det drejer sig om gulve. Alle vores 
linoleumsgulve er Svanemærkede, og 
linoleum er på grund af de naturlige 
ingredienser et godt valg, når du har 
miljøet og bæredygtighed i fokus. 

Vores gulve skal gerne fungere og 
samtidig være pæne i travle miljøer. Alle 
gulve skal både rengøres og vedligehol-
des, og det er vigtigt, at man fastlægger 
gode standarder for drift og vedligehold 
allerede fra starten. På den måde und-
går man besværlige overflader på sigt. 
Vi har udviklet vores anvisninger for 
rengøring og vedligehold sammen med 
de førende kemi- og rengøringsydelses 
leverandører på det danske marked,” 
oplyser Thomas kjær.

Forbo-koncernen har aner helt tilbage 
til 1928, hvor tre linoleumproducenter i 
Tyskland, Sverige og Schweiz dannede 
Continentale linoleum Union.

koncernen har i dag 5-6.000 med-
arbejdere på verdensplan og består af 
tre kernedivisioner – gulvbelægning, 
klæbemidler og transportbånd – med 
navnene Flooring Systems, Bonding 
Systems og Movement Systems, der 
opererer under navnet Forbo med en 
integreret forretningsstrategi.

Marmoleum Real, Marmoleum 
Fresco & Marmoleum Dual tiles

Eternal wood
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v IRkSomHEDSPRoF IL

JRv ER SPECIALIST  I
DE SæRLIGE OPGAVER
Når standardprodukterne slet ikke er godt nok, træder JRV A/S i Greve til med skræddersyede, individuelle 
specialløsninger til typisk hospitaler og medicinalindustrien, så kunderne får de ønskede løsninger

AF JoURNALIST, IB ERIk CHRISTENSEN Hermetisk lukkede, rumstore kamre til 
undersøgelse af patienter, stinkskabe 
i rustfrit stål apteret og udformet efter 
kundeønske, handskebokse med un-
dertryk til sikring mod udslip af farlige 
kemiske eller radioaktive stoffer til om-
givelserne.

Det er alt sammen blot nogle få 
eksempler blandt mange på de højt 
specialiserede produkter, som ventilati-
onsvirksomheden JRV A/S i Greve har 
engageret sig i at levere skræddersyet 
efter kundernes individuelle ønsker og 
behov.

Aftagerne er ikke mindst hospitaler 
og medicinalindustrien. JRV er og har 
været en stor og mangeårig leverandør 
af specialiserede løsninger, der typisk 
bliver til i et intensivt og tæt samspil med 
den enkelte kunde.

JRV A/S har produceret mange også 
store specialløsninger til landets hospi-

taler. I øjeblikket arbejder JRV således 
på at konstruere og opbygge et stort 
”eksponeringskammer ” i rustfrit stål til 
Gentofte Hospital.

kammeret, der forsynes med patient-
sluse og glasvinduer, skal anvendes til 
undersøgelse af patienter der lider af 
allergiske reaktioner. Selve kammeret 
er på størrelse med en kahyt på en stor 
passagerfærge.

ET lUkkET SYSTEM

Patienterne med allergiske lidelser 
passerer slusen med højtryk og skal 
opholde sig inde i kammeret, hvor de 
er totalt afsondret fra stoffer i den om-
givende rumluft. Herinde kan de blive 
eksponeret for stoffer under kontrolle-
rede forsøg.

Inde i ventilationssystemets indblæs-
ning er monteret en kegle, der fordeler 
stofferne og får luften til at cirkulere og 
sikre en effektiv opblanding inde i kam-
meret, hvor patienterne opholder sig. 
Det gør det muligt at påvise, om stof-
ferne fremkalder allergiske reaktioner.

kammeret opbygges i rustfrit stål-
plade, der til sidst svejses sammen til en 
boks. For at undgå klaustrofobi udstyres 
kammeret med glaspartier. Grundarealet 
er 2,5 gange 3 meter og der er 2,3 meter 
til loftet. Det fragtes ind i flere stykker, 
hvorefter det samles og svejses.

I slusen kan man opretholde et over-
tryk, der garanterer, at der ikke trænger 
uønskede stoffer eller mikrober ind i 
kammeret, hvor der holdes et neutralt 
tryk, men kammeret kan fungere med 
både under- og overtryk alt efter under-
søgelsernes karakter. Hele projektet skal 
stå klar til brug i nær fremtid.

Rustfri spritaftøringsskab til sterilcen-
tralen på Gentofte Hospital.

3,5 mtr. Lang sektions opdelt 
rustfri stinkskab.



innovativ velfærdsteknologi

+45 3131 3499

UNIkkE kUNDElØSNINGER 
EFTER BEHOV

– Gentofte Hospital skal bruge kam-
meret i forbindelse med igangvæ-
rende forskningsprojekt og bagefter 
til behandling af allergipatienter, siger, 
projektleder Michael Christensen, der 
fastslår at kammeret er det første af sin 
art i Danmark, men at der formentlig 
findes nogenlunde tilsvarende i Norge 
og Sverige.

JRV har tidligere lavet en kammer-
løsning der minder om det aktuelle 
projekt til Den kongelige Veterinære 
landbohøjskole. JRV råder i Greve over 
produktionsfaciliteter til fremstilling af 
de store projekter.

Eksponeringskammeret er blot en af 
mange specialløsninger. JRV fremstiller 
også stinkskabe i rustfrit stål på special-
mål. Stinkskabe er normalt opbygget i 
laminatplader, så det er ikke muligt at 
købe stinkskabe i rustfrit stål som stan-
dard.

Men dem kan JRV levere op bestil-
ling i rustfrit stål, der kan bestykkes med 
vægte, vaske og tilsvarende. JRV har 
eksempelvis leveret sammenhængende 
stinkskabe til en af sine kunder, Novo 
Nordisk. 

Andre eksempler på skræddersyede 
løsninger er handskebokse i typisk rust-
frit stål med hærdet, lamineret glasplade 
med handskehuller og konstant under-
tryk, hvor indsugningen var forsynet 

med HEPA filter. De er meget robuste, 
rengøringsvenlige og sikrer omgivel-
serne mod udslip af farlige stoffer.

Især hospitalerne, men også laborato-
rier, apoteker og industrien, tegner sig 
for en stor del af JRVs aktiviteter som 
leverandør af specialløsninger. Inden 
for punktsug har JRV udviklet specielle 
løsninger med sugekasser i PVC og 
akrylkabinetter støbt på mål.

SPECIAlER ER STANDARDEN

– Generelt arbejder vi meget med 
specialprojekter. Det er vor force at 
fremstille det, man ikke kan købe som 
standardvare. Vi har produktionsfacili-
teterne og bruger dygtige underleve-
randører til specialiserede ydelser, siger 
Michael Christensen.

Han kom selv i lære hos JRV i 1990 
og var ansat i en halv snes år før han tog 
fat på at læse, men senere vendte han 
tilbage tiltrukket af muligheden for at 
engagere sig i de specielle, kundetilpas-
sede løsninger.

JRV beskæftiger 16 medarbejdere, 
der alle har været adskillige år hos JRV 
og oparbejdet en stor specialviden. JRV 
står også bag projekter til forsøgsstatio-
nen Risø.

– Vi laver også problemløsninger, når 
noget uventet dukker op under vore 
egne eller andres projekter og har gen-
nem årene produceret en masse kom-
ponenter og løsninger til renrum, siger 
Michael Christensen og peger blandt 
andet på nogle totalløsninger til Novo.

Vi påtager os gerne de specialprojek-
ter, som andre leverandører ikke magter, 
fastslår han.

Rustfri tjærekabine til behandling af 
patienter med psoriasis, designet af 
ingenørfirma.

Hævesænkbar sugeskærmsløsning for afvaskning af 
skoper inkl. rustfribord.



Stærke el-løsninger

Hospital Drift & Teknologi - 3-2006

Hospital 2006

1

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

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

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

Flotte linjer
og funktionelle

             detaljer 

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8

9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5

6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

Hvor andre er begrænset til 

at bruge 80 mm-moduler, 

tilbyder vi som de eneste  

45 mm-moduler. Derved får 

vi på praktisk og elegant vis 

plads til flere spor i panelet.

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



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

PRoDUkTINFoRmATIoN

HåNDFRI VAND
INSTALLATION
Med UniControl har Guldager A/S lanceret en unik styreenhed, der 
tilbyder konstant trådløs overvågning af korrosion og legionella.

En anonym tilværelse i en kældergemt 
varmecentral eller i et aflukket tek-
nikrum er typisk for et korrosionsbeskyt-
telsesanlæg. Der er dog ingen grund til 
at overse den ekstra kvalitet og funk-
tionalitet, som et moderne anlæg kan 
tilbyde.

Dagligt arbejde gennem mere end 
60 år, på tusindvis af vandinstallationer, 
giver Guldager A/S værdifuld inspira-
tion til at udvikle fremtidsorienterede 
løsninger. For styreenheden UniControl 
er fokus specielt på intelligent styring og 
kontrol.

FlEkSIBEl 
kORROSIONSBESkYTTElSE
UniControls primære funktion er fortsat 
at forsyne beholder og aluminiumka-
tode med den nødvendige effekt til hhv. 
katodisk beskyttelse og til at opløse alu-
minium. Elektronikmoduler af kvalitets-
komponenter sikrer lang levetid selv ved 
høj og varig belastning, ligesom større 
effekt pr. enhed er mulig. Modulopbyg-
ningen sikrer fuld fleksibilitet i forhold til 
ændringer i installationen. Ved at bruge 
UniControl kan selv meget store instal-
lationer håndteres.

MUlIGHED FOR 
BAkTERIEkONTROl
Med varmt vand følger en uundgåelig 
risiko for bakterievækst, der på mange 
måder går hånd i hånd med risikoen 
for korrosion. Bakteriekontrol er derfor 
en indlysende funktionalitet at tilføre 
styreenheden. På basis af Guldagers 
specialiserede viden inden for varmt-
vandssystemer er vandtemperatur valgt 
som indikatorparameter.

DRIFTSDATA VIA GSM

Med UniControl enheden er styring, 
kontrol og overvågning af både korrosi-
onsbeskyttelse og bakterievækst samlet 
i én løsning. Det indbyggede GSM 
system gør det derudover muligt, på en 
effektiv måde, at indsamle driftsdata og 
modtage funktionsalarmer – helt uden 
tidskrævende manuelt opsyn.

DATAINDSAMlING UDEN 
BESØG
korrosionsbeskyttelsen overvåges ved 
løbende kontrol af data for leveret effekt 
til aluminium og beholder, der tilsam-
men dokumenterer, at korrosionsbe-
skyttelsen er i drift.

På traditionelle anlæg er indsamling 
af driftsdata lig med manuelt aflæsnings-
arbejde ved fysisk fremmøde på stedet. 
Risiko for legionella vurderes oftest ud 
fra vandanalyser, der kræver besøg på 
installationen, men alligevel kun bidra-
ger med en flygtig situationsrapport. 
Af den grund er grundig overvågning 
behæftet med store omkostninger og 
derfor sjældent praktiseret.

DOkUMENTERET GOD DRIFT

Bakterievækst sker som en øjeblikkelig 
konsekvens af ugunstige driftsforhold 
– i modsætning til korrosionens lang-
somme proces. Derfor er der til effektivt 
opsyn med varmtvandsinstallationer 
indbygget både on-line overvågning og 
langvarig dataopsamling. På den måde 
giver UniControl den ansvarshavende 
sikkerhed for god drift i det daglige og 
bagudrettet dokumentation for et vel-
drevet anlæg.

- 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



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

● 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

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



oPI  OG ESCoSAMARBEJDER 
ER EN GENVEJ TIL BESPARELSE På DRIFT OG ENERGI På SyGEHUSE
AF SENIoR PRoJEkTCHEF CARSTEN PIETRAS, RAmBøLL DANmARk A/S,  

PRoJEkTCHEF FLEmmING SCHmIDT, RAmBøLL DANmARk A/S

Region Midtjylland og flere af landets 
kommuner har haft succes med at ud-
byde deres opgaver om energirenove-
ringer i de såkaldte ESCO-projekter.

ESCO er et i Danmark et forholdsvis 
nyt begreb og en af de nye samar-
bejdsmetoder, der er opstået, hvor der 
skabes et strategisk samarbejde mellem 
en offentlig og privat leverandør på linje 
med OPP (offentlig privat samarbejde) 
eller OPI (Offentlig privat innovations-
samarbejde).

Ideen er, at en privat ESCO-operatør 
påtager sig at gennemføre (og evt. 
finansiere) en energioptimering af byg-
ningsmassen eller anden facilitet, og 
påtager sig den økonomiske risiko for, at 
kunden får en lavere energiregning. Det 
bryder med den traditionelle måde at 
gennemføre energirenoveringer på.

Risikoen for, at investeringen sparer 
sig hjem, overføres til den private part, 
der til gengæld får lov til at være innova-
tiv i løsning og udførelse, således at han 
har mulighed for at opnå den garante-
rede besparelse.

ESCO-projekter er i dag gennemført 
i mere end 25 kommuner og er nu på 
vej ind på flere hospitaler og sygehuse 

landet over. I Sverige er ESCO-projekter 
også gennemført på flere hospitaler.

Fordelen er, at sygehuse/hospitaler i 
Danmark har en koncentreret bygnings-
masse, og de hospitaler, der ikke skal 
renoveres i de kommende år, har ikke 
driftsøkonomien til at gennemføre ener-
girenoveringer.

Region Midtjylland har allerede i for-
bindelse med deres Agenda 21-strategi 
gennemført ESCO-projekter på Silke-
borg Regionssygehus og er nu i gang 
med endnu et projekt på Randers Regi-
onshospital. Der er desuden planer om 
også at lave et ESCO-projekt på Viborg 
Regionshospital.

Ved ESCO-projekter kan hospitaler/
sygehuse finansiere energirenoveringer 
af deres eksisterende bygninger med 
de fremtidige besparelser i energifor-
bruget.

GEVINSTER

Samtidig høster de gevinster, fordi de 
blandt andet med et udbud skaber kon-
kurrence om opgaverne – der skabes 
energibesparelser på godt 20 procent 
på bygningsenergien. En væsentlig del 
af energiforbruget på et sygehus udgø-
res af energi til procesudstyr, og der er 
derfor et betydeligt potentiale i bespa-
relser omkring f.eks. hospitalsudstyr, 
som kan give et yderligere besparelses-
bidrag på ESCO-projekterne.

En anden afledt effekt i ESCO-pro-
jekterne er, at der frigives driftsmidler, 
hvilket bevirker, at bygningerne kan 
renoveres, og vedligeholdelsesprojekter 
på ejendomsmassen kan igangsættes før 
planlagt.

Mange energiprojekter er også med-
virkende til et skabe et bedre indeklima 
og derved kan energiprojektet indirekte 
være med til at skabe et bedre arbejds-
miljø og formindske antallet af hospitals-
sengedage.

Dette er en af de sidegevinster, der 
arbejdes med på Rambølls seneste 
ESCO projekt på Randers regionshospi-
tal.
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En ESCO-udbyder kan offi-
cielt defineres ved følgende:
”En person eller juridisk enhed, 
der leverer energiservices og/
eller andre energieffektiviserende 
forbedringer på en brugers ejen
dom og accepterer nogen grad af 
finansiel risiko for at gøre dette. 
Betalingen for servicen er helt 
eller delvist baseret på opnåelse af 
energiforbedringerne og på, at de 
aftalte målsætninger opnås.”
‘ESCO’ defineres dog forskelligt 
på tværs af landene, og dæk
ker i praksis over forskellige 
serviceaftaler som EPC (Energy 
Performance Contracting), ESPC 
(Energy Service Provider Compa
nies), DC (Delivery Contracting).

Fig 1: Kilde DTU ”ESCO i danske 
kommuner” viser, at ESCO 
projekter giver en hurtigere 
energibesparelse.



RAmBøLL HAR SAmLET 6 GoDE RÅD om ESCo PRoJEkTER

1. Tænk i helheder men sæt også realistiske mål
	 •	 	Stil	høje	krav	til	leverandøren
	 •	 Definer	målbare	resultater
	 •	 	Afstem	kravene	med	leverandøren,	så	de	er	realisti

ske
	 •	 	Få	accept	af	målene	i	baglandet	(ledelsesmæssig/poli

tisk)

2. Lang tilbagebetalingstid og bedre vedligehold
	 •	 	Erfaringer	viser,	at	lange	tilbagebetalingstider	også	

giver de bedste og største besparelser i det lange løb.
	 •	 	Vær	opmærksom	på,	at	det	generelle	vedligeholdel

sesniveau kan løftes sammen med energirenoverin
gen

	 •	 	Kig	på	vedvarende	energi	–	fx	solceller	og	jordvarme	
har høj rentabilitet

	 •	 	Tænk	i	totaløkonomi

3. Overblik fremmer udbyttet ved store porteføl-
jer
	 •	 	Skaf	overblik	over	den	enkelte	ejendoms	ydeevne
	 •	 	Planlæg,	hvor	du	får	størst	gevinst
	 •	 	Del	indsatsen	op	i:
   –  Enkle tekniske løsninger med kort tilbagebetalings

tid
   –  Tekniske løsninger i kombination med forbedret 

vedligehold og lang tilbagebetalingstid
   –  Behov for at rive ned og erstatte med energirigtig 

nybyggeri
	 •	 	Ved	meget	store	ejendomsporteføljer	kan	en	foran

lyse være en god idé.

4. Foranalyse
	 •	 	Foranalysen	kan	give	svar	på	følgende	vigtige	spørgs

mål:
   – Hvad er de potentielle energibesparelser?
   –  Hvad viser EMOmærkningen (energimærknings

ordning)?
   –  Hvordan fremkommer det nuværende energifor

brug?
   –  Hvordan er fordeling mellem bygningsenergi og 

procesenergi?
   –  Er der behov for andre arbejder ud over energibe

sparende tiltag – vedligehold, indeklima m.v.?
	 •	 	Inddrag	eventuelt	en	uvildig	rådgiver	i	foranalysen.	

Gerne en, som ikke har interesse i den senere pro
jektgennemførelse.

5. Ejendomme frem for bygninger
	 •	 	Se	på	den	samlede	ejendom	i	stedet	for	blot	at	se	på	

bygningen
	 •	 	De	udendørs	opmærksomhedspunkter	kan	fx	være	

belysning, fjernvarmestikledninger, ledningsnettet, 
produktion/forsyning.

	 •	 	Procesenergi	–	enkelte	omlægninger	af	arbejdsgange	
kan give store besparelser.

6. Potentielle samarbejder
	 •	 	Tal	med	naboerne.	Andre	offentlige	forvaltninger,	

virksomheder, boligforeninger, skoler, daginstitutioner 
(eller andre kommunale ejendomme) eller andre, 
som har samme behov som jer.

	 •	 	Gå	i	dialog	med	mulige	samarbejdspartnere	om	fælles	
leverandør for jeres ESCOprojekt og overvej mulig
heden af forpligtende strategiske energi/forsynings
samarbejder.

Netop fokus på en helhedsoriente-
ret løsning med afledte gevinster var 
baggrunden for, at regionshospitalet i 
Randers valgte ESCO-modellen til en 
energirenovering.

Teknisk chef på Randers Regions-
hospital, Niels Mclean Hosie, udtaler: 
”Vi valgte i samarbejde med Rambøll 
at udbyde renoveringsprojektet efter 
ESCO-konceptet, fordi vi kunne se, at 
vi samtidig med at få lavet en række 
renoveringstiltag, også fik en økono-
misk sikkerhed for investeringen og en 
række positive sidegevinster på drift og 
indeklima og dermed arbejds- og pa-
tientmiljø”.

Rambøll anbefaler at benytte ESCO 
ved større projekter, hvor flere byg-
ninger energirenoveres samtidig. Det 
indebærer, at bygningsejere får glæde 
af besparelserne tidligere, end hvis de 
vælger at energirenovere deres bygnin-
ger som enkeltstående projekter over en 
længere periode.
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ARBEJDSmILJø

INDRETNING

køLING

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

vANDBEHANDLING

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

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

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Desinfektionsmaskiner

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

mEDICINSkABE

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

AUTokLAvER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

SkyLLERUmSUDSTyR



vENTILATIoN

www.PRO|GRUPPEN.dk
tlf.: 36 36 09 09

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

BELySNING

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

PANELER SkyLLERUmSUDSTyR SkyLLERUmSUDSTyR

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

Landsdækkende
dag-til-dag levering

• E-butik
• 10.000 varenumre
• Konsulentservice

DRIkkEvANDSkøLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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EL-TRANSPoRTERE

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

• Vogne
• Scootere
• Dozere
• Individuelle
   el-motor løsninger
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Magasinpost MMp 
iD-nr. 46707

Specialist i ventilationsteknisk 
person & produktbeskyttelse 
til hospitaler

JRV A/S · Nimbusvej 10 · DK-2670 Greve
T. 43 950 950 · F. 43 950 951

www.jrv.dk · e-mail: sales@jrv.dk

Punktsug til operationsstuer 
& laboratorier

Laminar Air Flow til 
operationsstuer
Forsyningsbroer hæve/-
sænkbar til operationsstuer

Sugeskærme til bl.a. 
Medicinhåndtering


