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Regionshospitalet Viborg 
får landets hurtigste net
Hele 180 kilometer fiberoptisk kabel skal installeres og sikre en lynhurtig it-opkobling i 
højhastighedsklassen fra slutningen af maj i år på hospitalet, som bliver det første med et komplet 
fiberoptisk net
 

aF joURNalist iB ERiK ChRistENsEN, CypREss KommUNiKatioN

Der kommer virkelig skrald på hastighe-
den i netværket, når det sidste tilsluttes i 
slutningen af maj.

Så kan personalet og patienterne se 
frem til en lynhurtig it-forbindelse med 
korte svartider eksempelvis når der bru-
ges EPJ på regionshospitalet.

Netværket gør det let at kommunikere 
store, tunge datafiler som røntgenbil-
leder med hastigheder på 10 Gigabit i 
sekundet. Resultatet er en mere effektiv 
afvikling og forventning om tidsbesparel-
ser i den daglige, kliniske arbejdsgang.

Projektleder, el-installatør Arne Linjor-
det, som har arbejdet med projekter i 15 
år på Regionshospitalet i Silkeborg, for-
klarer om den aktuelle installation:

– At anvende traditionelle kobber-
kabler kræver, at kablerne lægges med 
”respektafstand” til øvrige installatio-
ner. Kobberkabler kræver desuden af-
slutning i store krydsfeltskabe på hver 
etage. Fiberoptikken kræver ingen re-
spektafstand og samles ét sted i et ODF-
rum.

– Fiberoptikken har desuden større 
fleksibilitet, når vi fremadrettet skal lave 
nye installationer.På hver etage etableres 
der 2 splisserskabe, hvor der trækkes fi-
berkabel til ODF rummet. Herfra forde-
les fiberrør rundt til forbrugerne inden 
fiberne blæses ind fra hvert splisserskab. 

Derved opnås en A- og en B- dataforsy-
ning.

Det kan laves til næsten samme pris. 
Vi er det første Hospital i landet der la-
ver det i de eksisterende bygninger. De 
fremtidige hospitalsbyggerier vi er i gang 
med får også installeret fiberoptik. Det 
betyder vi kan få meget højere hastig-
hed ud til de enkelte brugere, når de skal 
hente tunge datafiler som røntgen- og 
skanningsbilleder, hvis udstyret og ser-
verne da ellers kan følge med.

Hastigheden er så stor, at brugerne 
burde kunne mærke en tydelig forskel 
i form af hurtigere responstider. Perso-
nalet og patienter vil ikke længere op-
leve lange svartider ved computeren på 
grund af langsom forbindelse til serve-
ren, siger Arne Linjordet.

Formålet er både at højne hastighe-
derne på it og få mere fleksibilitet i det. 
Fiberkablerne installeres ikke over hele 
hospitalet, men i store dele af det og i 
den nye akutmodtagelse, der udbydes 
sidst på året.

Fiber helt ud til brugerne

Fiberprojektet med computere fører data 
helt ud til brugerne og skal klare al data-
trafikken fremover. Det samlede budget 
for kablingen beløber sig til 8,5 million 
kr., hvortil skal lægges andet udstyr der 
skal bruges på nettet.

Håndværkerne startede før jul med at 
afmontere loftsplader og trække kabel-
rør. Siden da er de mange kilometer fiber 
blevet blæst gennem rørene på det me-
ste af hospitalet. Kobberkablerne pilles 
efterfølgende ned, men først, når fiberen 
er sat i drift.

Det sker når regionshospitalet starter 
en større renovering af den 14 etager 
høje bygning senere på året. I forbin-
delse med den store installation skal der 

etableres 2 helt nye 70-75 kvadratmeter 
store ODF-rum.

Det første er placeret i et ledig lokale 
som er ombygget til formålet tæt på det 
gamle serverrum, mens det næste ind-
rettes i kælderen under den nye akut-
modtagelse om nogle år. Fra de to cen-
traler føres en redundant fiberinstallation 
helt frem til microswitches ude i kanalen. 
Den traditionelle datakabling erstattes 
således af en fiberløsning helt ud til ar-
bejdspladserne.

I traditionelle installationer har man et 
centralt serverrum, der kører kobberkab-
lerne ud, men nu kører man fiberen helt 
ud til brugerne som en Fiber to the Office-
løsning, FTTO, opbygget efter samme 
principper som Fiber to the Home, FTTH, 
hvor små mikroswitches anbringes ude i 
sengestuen, kontoret etc.

Flere fordele med fiber

Ud over at være støjimmunt, kan fiberen 
køre meget højere hastigheder. Region 
Midtjylland har nu taget springet, men 
flere overvejer at gøre det samme. Man 
er ved at installere det på Det Nye Uni-
versitetshospital i Skejby og et fibernet 
skal ind på DNV Gødstrup.

Det banebrydende ved projektet er, 
at man har centraliseret al it i store Re-
gionale serverrum, hvorfra fiberoptiske 
kabler leverer data til ODF rummene på 
Hospitalet og videre direkte ud til de ak-
tive enheder ved brugeren. Nogle store 
lufthavne har valgt den samme løsning.

Fiberprojektet Startede i efteråret 
2012, hvor Regionshospitalet Viborg la-
vede en samlet projektbeskrivelse sam-
men med ATEA. BE Installation står for 
hele projektet og for alle installationer, 
mens Eltel Networks leverer fiberoptik-
ken. Cromatic vandt ved et selvstændigt 
udbud ordren på serverrummene.
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Planlæg en effektiv 
kommunikation 
på de nye sygehuse
Den nye fagre verden i form af trådløse teknologier og lynhurtige fibernet står overfor et gennembrud med 
de nye hospitalsprojekter. Eltel Networks oplever allerede stor interesse for en række af løsningerne fra 
regionerne.

aF joURNalist iB ERiK ChRistENsEN, 

CypREss KommUNiKatioN

Patienterne der er indlagt, deres besø-
gende venner og familie samt sygeple-
jersker og andet sundhedspersonale for-
venter, at de kan kommunikere trådløst 
via deres egen tablet eller mobil på et 
hospital.

Sådan er det ikke helt endnu, men 
sådan bliver det helt klart fremover, 
fordi den indendørs mobildækning er i 
rivende udvikling, fastslår business de-
velopment manager Lars Jessen fra Eltel 
Networks.

Virksomheden arbejder med forskel-
lige former for infrastruktur og kombine-
rer el, tele og it. Eltel er en virksomhed 
med sin base i Norden og beskæftiger 
ca. 700 ansatte i Danmark og totalt set 
8.500 internationalt.

Eltel har blandt andet installeret og 
drifter fibernetværk og trådløs kom-
munikationsnetværk for Banedanmark, 
etableret IP-telefoniplatformene i Regio-
nerne Syd, Midt og Sjælland og står bag 
mange af de nye trådløse installationer 
på hospitalerne.

Eltel er en stor spiller på markedet. 
Virksomheden bygger, tilslutter og vedli-
geholder løsninger, kombinerer og sikrer 
et effektivt samspil mellem elektricitet, 
telekommunikation og it i en intelligent 
infrastruktur.

Eltel omsætter for 1,15 milliarder EUR, 
opererer også i de baltiske lande, Polen, 
Tyskland og Storbritannien. Ambitio-
nen er intet mindre end at blive den føre-
nde Infranet-virksomhed i Europa.

DAS indføres i regionerne

Et af systemerne Eltel tilbyder, er DAS, 
der står for Distribueret Antenne Sy-
stem. Kort fortalt er det udendørs mobil-
dækning der er flyttet indendørs. Fra at 
være et sted, hvor mobilen var forbudt, 
vil hospitalerne fremover, via DAS-tek-
nologien, invitere mobilerne ind.

Fremover kommer hospitalerne til at 
bruge mobiltelefoni i stedet for ældre 
teknologier som f.eks. DECT. Når tjene-
sterne samles på den mobile platform, 
slipper læger og personale for at fylde 
lommerne med apparater og kan øge til-
gængeligheden overfor patienterne.

Eltel har foreløbig installeret DAS på 
sygehusene i Århus, Åbenrå og i Region 
Sjælland. I Århus kører man endda hjer-
tekald på systemet, der kendetegnes 
ved at give en meget stabil indendørs 
mobil radiodækning. Lars Jessen siger:

”Vi ser en udvikling, så alle tjenester 
samles på smartphones. Derfor skal tråd-
løs teknologi planlægges ind fra starten. 
Trådløs dækning inden døre skal være 
lige så naturlig som strøm i kontakten og 
vand i hanerne”.

Samarbejde med Telepartner

Eltel samarbejder med en af de mest er-
farne partnere på det danske marked, 
Telpartner A/S, der har designet DAS 
systemer til det Skandinaviske marked 
til sygehuse, Københavns Metro, vare-
huse, private virksomheder og oplever 
stor vækst i DAS systemer til sygehuse.

Der er store krav til dækning, kapaci-
tet og driftssikkerhed. Eltel og Telpartner 

har tilsammen et meget stærkt setup til 
både at bygge, drifte og vedligeholde 
driftskritiske anlæg. Dette blandt andet 
ved hjælp af en ”operation and mainte-
nance control” software der sammen 
med Eltels 24/7 NOC (Network Opera-
tion Center) konstant overvåger løsnin-
gerne og opretholder et beredskab. 

– Sygehusene kan med systemerne 
udvikle deres egne apps og bruge dem 
præcis til det, de gerne vil, siger Lars 
Jessen. Eltel har stor erfaring med DAS-
systemer i Danmark og senest afleveret 
et system til Åbenrå Sygehus.

De DAS løsninger Eltel og Telpartner 
leverer er fremtidssikret og klare til 2G, 
3G og 4G. Når datamængden stiger, 
kan der blive behov for at udvide DAS 
systemet. Teknikken kan opgraderes og 
udvides. Det sikrer en fleksibel og øko-
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nomisk fornuftig løsning mange år frem, 
siger Lars Jessen.

SINE holder kontakt til 
beredskabet

Når ambulancer, politiet og brandvæs-
net rykker ud, kommunikere de i dag på 
deres eget trådløse kommunikations-
system, SINE, en forkortelse for sikker-
hedsnettet. Når beredskabet befinder 
sig på sygehusene, har de behov for at 
kunne fortsætte deres kommunikation.

Det kan være under en krise på ho-
spitalet med vold mod personale eller 
patienter, ved brand, eller når ambu-
lancerne kommer med akutte patienter. 
Derfor skal der være indendørs dækning 
for SINE netværket. Det kan DAS anlæg-
get fra Eltel Networks sikre, når det plan-
lægges ind fra starten.

Ressourcestyring med Wi-Fi og 
RFID

Alle regioner anvender i dag WiFi, tråd-
løst data netværk, og Eltel har bygget 
et komplet trådsløst netværk til Region 
Syddanmarks sygehuse. Udviklingen 
i teknologien løber stærkt, og man må 
regne med at skulle opgradere inden for 
3-5 år.

Det tager op til et par år at planlægge 
og etablere et system, afhængigt af, 
hvad det skal bruges til. Anlægget kan 
anvendes til at positionsbestemme og 

lokalisere, hvor bestemte ressourcer be-
finder sig.

Det kan designes på mange måder, 
men indenfor WiFi teknologien anven-
des typisk triangulering, siger Lars Jes-
sen, så systemet kan beregne, hvor en 
person, en seng eller et apparat er befin-
der sig. Hver komponent der skal spores, 
vil få en RFID mærkning, som svarer til 
en stregkode der kan aflæses trådløst via 
WiFi netværket.

Ved at indsætte RFID tags i et apparat 
eller på en person, kan de kommunikere 
med hospitalets netværk. Mulighederne 
er mange: Bevæger en person sig ud af 
en zone, kan systemet udløse en alarm, 
det kan registrere personalets håndhygi-
ejne og køre statistik på det.

Det nye universitets hospiltal, DNU i 
Århus får 20.000 lokaler, så det vil tage 
lang tid, hvis personalet skal lede efter et 
apparat. Der er penge at hente, når ud-
styret ikke forsvinder og det kan udnyt-
tes bedre. Sporing af udstyr at komme 
med i stadigt flere projekter.

Kvalitetssikringen styrkes, når man 
kan dokumentere rutiner og færden. 
RFID begynder at tage fart og Eltel kører 
i øjeblikket pilotprojekter om anvendel-
sen sammen med sygehusene, siger Lars 
Jessen.

Trådløse systemer et must

Lars Jessens bud på fremtiden ser sådan 
ud:

– Behovet for trådløs kommunikation 
er i kraftig vækst, mange ønsker at gøre 
brug af trådløse tjenester, hvilket stiller 
store krav til planlægningen ved opfø-
relsen af de nye supersygehuse. De nye 
muligheder skal tænkes ind fra starten, 
og de nye hospitaler vil gå forrest med at 
udvikle nye metoder og standarder, hvil-
ket skal tilsikre at de mange systemer kan 
samarbejde, hvilke så igen vil smitte af på 
alle andre.

RFID forventer vi også vil have en stor 
fremtid inden for både sygehuse og ple-
jehjem. Der er næsten ikke grænser for, 
hvad systemet kan bruges til. Det kan 
også sikre, at den enkelte patient får den 
korrekte medicin, så man minimerer fejl-
medicineringer.

De mange systemer kræver hurtige 
netværksforbindelser. Eltel forventer, 
at hurtige fibernet vil vinde indpas ef-
ter modellen Fiber to the Office (FTTO) 
hvor lyslederfibre føres helt frem til det 
enkelte system og sikrer hurtig overfør-
sel af tunge filer som røntgen- og skan-
ningsbilleder. Danmarks første fiberop-
tiske højhastighedsnet er allerede under 
installation af Eltel på Regionshospitalet 
i Viborg.

Eltel Networks kan tilbyde hele palet-
ten af kommunikationsplatforme og har 
opbygget stor ekspertise i en effektiv 
planlægning og implementering, fastslår 
Lars Jessen.



patiENtsiKKERhED

Den rigtige patient – i 
den rigtige seng – på det 
rigtige tidspunkt

Elleve akutsygehuse fra hele landet del-
tager i de kommende år i projektet Sik-
kert Patientflow, hvor de vil arbejde på 
at forbedre arbejdsgangene, sådan at 
patienterne sikres sammenhængende 
indlæggelsesforløb. Populært sagt skal 
projektet sørge for, at man hele tiden har 
den rigtige patient i den rigtige senge på 
det rigtige tidspunkt. Projektet er desig-
net af Dansk Selskab for Patientsikker-
hed (DSFP) i samarbejde med de fem 
regioner, Danske Regioner og med øko-
nomisk støtte fra TrygFonden.

En ikke ubetydelig andel af patien-
terne, der er indlagt på akutsygehusene 
oplever i dag unødig ventetid på diag-
nostik og behandling. Både danske og 
udenlandske erfaringer viser, at en sy-
stematisk tilgang til patientflow kan være 
med til at øge kvaliteten af behandlingen 
og nedbringe ventetiden.

I projektet anvendes en metode, Real 
Time Demand Capacity management 
(RTDC ), der er beregnet til at optimere 
patientflow. Metoden er udviklet af den 
amerikanske kvalitetsorganisation Insti-
tute for Healthcare Improvement (IHI) i 
samarbejde med en række amerikanske 
sygehuse. Det centrale i metoden er, at 
man forudsiger behov og kapacitet, læg-
ger en helt konkret plan og evaluerer, 
om planen holder, for dermed at lære af 

egne erfaringer. RTDC er samtidig et ro-
bust værktøj til at identificere de vigtige 
flaskehalse i flowet og give hospitalet 
mulighed for at reagere på dem. Således 
kan RTDC forbedre patientoplevelsen, 
styrke patientsikkerheden, understøtte 
en mere stabil drift på sygehusene og 
forbedre arbejdsmiljøet.

En række amerikanske hospitaler har 
med stor succes anvendt metoden. For 
eksempel har Cincinnati Childrens Ho-
spital reduceret antallet af patientskader 
og -fejl, mens UPMC Shadyside Hospi-
tal i Pittsburgh har reduceret indlæggel-
sestiden og elimineret forsinkelser ved 
overflytninger mellem afdelinger. Colo-
rado University Hospital har reduceret 
overflytningstiden fra opvågningen til 
sengeafdelingen samt udskrivelsestids-
punktet.

Det er en af erfaringerne fra USA samt 
Horsens Sygehus i Region Midtjylland, 
der også har arbejdet med metoden, 
at den konstante fokus på at nedbringe 
ventetid for patienterne har en stor og 
vigtig sidegevinst i form af mere rolig 
drift – bl.a. til fordel for arbejdsmiljøet. 
Og det har som bekendt en vigtig betyd-
ning for patientoplevelsen på sygehu-
sene.

Inspireret af Patientsikkert 
Sygehus

Udover RTDC er projektet baseret på 
metoderne ’forbedringsmodellen’ og 
statistisk proceskontrol (SPC), som DSFP 
har anvendt i ’Patientsikkert Sygehus’ 
2010-2013. De fem sygehuse, der med-
virkede i Patientsikkert Sygehus opnå-
ede store kliniske resultater bl.a. erken-
delsen af, at det er muligt at eliminere 
tryksår (liggesår) på sygehusene, succes 
med at reducere flere typer af alvorlige 
sygehusinfektioner samt færre uventede 
hjertestop og nedsat dødelighed af blod-
forgiftning (sepsis) i forbindelse med 

hurtigere diagnose og behandling. Cen-
tralt i Patientsikkert Sygehus var brugen 
forbedringsmodellen, hvor nye ideer af-
prøves i lille skala, inden de tilpasses og 
spredes, og desuden den systematiske 
brug af lokale og tidstro data i forbed-
ringsarbejdet.

Læs mere om Patientsikkert Sygehus 
på patientsikkertsygehus.dk

Sikkert Patientflow har ligesom Pa-
tientsikkert Sygehus en ambition om at 
medvirke til varige forbedringer og ud-
vikling af et fundament for det videre 
arbejde med kvalitetsforbedringer og 
patientsikkerhed på sygehusene.

Projektet udføres med ekspertbistand 
fra bl.a. Institute for Healthcare Impro-
vement (IHI), der er internationalt aner-
kendt for sin ekspertise til at skabe hur-
tige og varige forbedringer i kvalitet og 
patientsikkerhed.

For at patientens behandlingsforløb 
bliver sikkert, sammenhængende og 
uden forsinkelser er målet, at Sikkert Pa-
tientflow skal give sundhedspersonalet 
metoder til systematisk at danne sig et 
overblik over indlæggelser, overflytnin-
ger og udskrivelser. Det skal blandt an-
det ske ved hjælp af daglige tavlemøder 
i afdelingerne og kapacitetskonferencer 
på sygehusniveau.

Akutmodtagelser og 
akutsygehuse

I 2007 udgav Sundhedsstyrelsen rappor-
ten ’Styrket Akutberedskab’, der bl.a. 
beskrev grundlaget for de nye fælles 
akutmodtagelser. Siden da har der været 
akutmodtagelser under etablering i alle 
regioner. Imidlertid er det oplevelsen, 
at akutmodtagelserne endnu ikke helt 
har fundet deres form, og nogle oplever, 
at sammenhængen med resten af akut-
hospitalet er udfordrende. Ofte er det 
derfor i medierne fremstået som om, at 
ventetiden for patienterne og arbejds-

aF DiREKtøR i DaNsK sElsKaB 

FoR patiENtsiKKERhED BEth lilja
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miljøet for sundhedspersonalet var sær-
ligt udfordrende dér.

Imidlertid er det ikke nok at se på ven-
tetiden internt i akutmodtagelserne, hvis 
man ønsker at sikre, at patienterne får 
rettidig diagnostisk og behandling under 
indlæggelsen. Her er det hele akutsyge-
huset, der skal inddrages i processen.

På alle elleve sygehuse er akutafde-
lingen en central del af projektet. Her 
igennem indlægges de fleste patienter 
på akutsygehusene, og her tages stil-
ling til, om patienten skal indlægges el-
ler ej. Men her opstår også ind imellem 
flaskehalse i samarbejdet med de øvrige 
afdelinger på sygehuset, hvis der fx 
mangler sengepladser eller ledige hæn-
der. En vigtig del af Sikkert Patientflow er 
at give sundhedspersonalet redskaber til 
hver dag systematisk at kunne mødes og 
lægge det store pusespil, der får tingene 
til at passe sammen på hele sygehuset.

Udover et dagligt fokuseret møde for 
sundhedspersonalet rummer projektet 
en metode til sengeafdelingerne, der 
i højere grad end tidlige skal begynde 
at planlægge udskrivelsen allerede ved 
indlæggelsen. Målet er, at alle hele tiden 
ved, hvad det er, patienten venter på, og 
at sikre, at forløbet ikke støder på forhin-
dringer.

En vigtig brik i puslespillet er sygehus-
ledelserne, der med projektet forventes 
at være med til at spotte flaskehalse og 
fjerne barrierer for flow.

Gennembrudsmetoden

Projektperioden er opbygget som et ’col-
laborative’ efter den amerikanske me-
tode ’Breakthrough Series’, der på dansk 
har fået betegnelsen ’gennembrudsme-
toden’. Et centralt element i gennem-
brudsmetoden er erfaringsudveksling, 
netværksdannelse, gensidig inspiration 
og sparring. Derfor er projektet tilret-

telagt, så sygehusene mødes halvårligt 
til læringsseminarer, hvor de undervises 
i metoderne og danner netværk og ud-
veksler erfaringer om forbedring af pa-
tientflow. I mellem læringsseminarerne 
modtager sygehusene besøg fra Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed, der støt-
ter sygehusenes proces til forbedring af 
flow. Heri indgår også telefonkonferen-
cer. Lokalt gennemføres hyppige målin-
ger af ventetid, der fremlægges for de lo-
kale sygehusledelser, der har til opgave 
at følge op på resultaterne.

Teorierne bag

Udover metoderne Real Time Demand 
Capacity Management, forbedringsmo-
dellen og aktiv brug af lokale tidstro data 
bygger projektet også på bl.a. kø-teori: 
Hvis der er en flaskehals, opstår der kø, 
og for at afvikle køen kræves udvidelse 
af kapaciteten svarende til flaskehalsen 
samt kapacitet til at afvikle ’baglog’ dvs. 
hele ophobningen (af patienter).

Et andet centralt teoretisk fundament 
er teamsamarbejde: På det fleste syge-
huse foregår al kommunikation på tværs 
af afdelinger i dag via telefon. Med ka-
pacitetskonferencerne får personalet 
mulighed for at kommunikere mere frit 
og på kryds og tværs. Det er erfaringen 
at denne mulighed for mere kompleks 
kommunikation mere effektivt samler 
puslespillet.

Et yderligere element er teorien om 
akutsygehusene som High Reliability Or-
ganisations, dvs. organisationer, der skal 
være i stand til at håndtere uforudsete 
hændelser og menneskelige fejl, uden at 
det går ud over patienternes sikkerhed. 
Til dette system hører rammer for kom-
munikation, brug af relevante data om 
forudsigelser samt et system, der aktivt 
arbejder for at opfange sikkerhedsbri-
ster, før de får betydning for patienterne.

Hvordan bliver vejret i morgen?

Et væsentlig element i at sikre den ret-
tidige diagnostik og behandling er at 
kunne forudse antallet af patienter på 
forskellige tidspunkter af døgnet, ugen, 
måneden mv. og at anvende denne vi-
den til at planlægge indlæggelser, over-
flytninger og udskrivelser.

I projektet anvendes erfaringer fra an-
dre brancher, der har erfaringer med at 
arbejde med flow, bl.a. produktionsvirk-
somheder, apoteker, koldskålproduktion 
og hotelbranchen. Ved at studere disse 
brancher er det blevet klart, at meto-
derne i Sikkert Patientflow kan fungere i 
en travl hverdag, hvis ledelsen følger op 
og medvirker til at fjerne flaskehalse. Er-
faringen er også, at man med fordel kan 
inddrage data om lokale arrangementer, 
vejret, personalets rutine og andre lokale 
forhold i planlægningen af de enkelte 
vagter.

Forbedringsprojekter på flere 
områder

Deltagerne i Sikkert Patientflow mødtes 
allerede i november 2013 til et forbere-
delsesseminar. Projektet går for alvor i 
gang i forbindelse med det første egen-
tlige læringsseminar i marts 2014.

Sikkert Patientflow er et af en række 
“forbedringsprojekter”, som Dansk Sel-
skab for Patientsikkerhed har taget initia-
tiv til gennem de senere år i samarbejde 
med blandt andre TrygFonden og aktø-
rerne i det danske sundhedsvæsen.

Det startede med patientsikkerheds-
kampagnen Operation Life i 2017-2009, 
som blev efterfulgt af Patientsikkert Sy-
gehus 2010-2013. Succes med de to 
projekter har inspireret til lignende ini-
tiativer inden for fødeområdet, (“Sikre 
fødsler”), i primærsektoren (I sikre hæn-
der”) og i psykiatrien (“Sikker Psykiatri”).

Elleve akutsygehuse deltager i Sikkert Patientflow: Hvidovre Hospital, Køge Sygehus, Slagelse Sygehus, Holbæk Sygehus, 
Sygehus Lillebælt (Kolding), Hospitalsenheden Horsens, Regionshospitalet i Randers, Hospitalsenhed Midt (Viborg), Hospitals
enhed Vest (Herning og Holstebro), Sygehus Vendsyssel (Hjørring) og Sygehus ThyMors (Thisted). Dermed har alle regioner 
minimum et sygehus repræsenteret i projektet.

Projektet løber fra 20132015

Bag projektet står de fem regioner, Danske Regioner og TrygFonden

www.sikkertpatientflow.dk

(hjemmesiden åbner i marts)
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SIF Gruppen samler alt 
udstyr på et IP netværk
SIF Gruppen integrerer kommunikation og overvågning i store, IP-baserede løsninger. Virksomheden er i 
rivende udvikling inden for healthcare med stort fokus på patientkald, løsninger til sikring af personale og 
patienter, energistyring etc. på hospitaler og plejehjem.

aF CaRoliNE liNDERholm, 

siF GRUppEN

Der stilles i dag større og større krav til 
hurtigt og præcist patientkald på hospita-
ler, plejehjem og i institutioner. Både for 
de ansatte og for patienterne er det vig-
tigt, at kaldene håndteres sikkert og hur-
tigt og at patienterne trygt kan stole på, 
at der kommer hjælp hurtigt. SIF Grup-
pens løsninger til patientkald og over-
faldsalarmer tager den nyeste teknologi 
i brug, samtidig med at vi kan benytte 
eksisterende LAN, Wi-Fi eller DECT in-
frastruktur for at holde omkostningerne 
nede.

Det fortæller Servicechef Lars Mejlby 
og fortsætter;

– Løsningerne er IP baseret og kan på 
den måde udnytte de investeringer som 
sygehuse og andre offentlige institutio-
ner allerede har gjort i interne netværk 
og WLAN.

SIF Gruppen tilbyder mulighed for 
både enkeltstående løsninger inden for 
patientkaldeanlæg eller overfaldsalarmer 
og samlede løsninger til eksempelvis 
psykiatriske hospitaler. Uanset om der er 
tale om ganske små eller store og mere 
komplekse løsninger kan SIF Gruppen 
løse opgaven.

– Vi kan levere og installere alle former 
for aktivt dataudstyr til trådløse netværk, 
herunder switche, routere og Access 
Points. Derudover samarbejder vi med 
nogle af de førende systemhuse inden 
for PC’ere, servere og software.

Unikke og fleksible løsninger

Kravene til oppetider vokser konstant, 
mens IT-installationerne både bliver 
mere komplekse og vigtige på hospita-
lerne. SIF Gruppen har derfor fokus på at 
udvikle de helt rigtige tekniske løsninger 
med minimalt vedligehold og service. 
Ifølge Lars Mejlby, er SIF Gruppen en 
af de få, der tilbyder løsninger, hvor alt 
udstyr kommunikerer direkte via hospi-
talernes eller plejehjemmenes eksiste-
rende IP-netværk.

– Vi kører patientkaldeanlæg, over-
faldsalarmer for personale og lignende, 
trådløst op mod det bestående klas-
siske IP-netværk. Fordelen er, at vi kan 
integrere et patientkald med en PC-
løsning og IP-telefoni til både beboere 
og patienter samt plejere. Hver patient 
eller beboer kan få en IP-baseret hånd-
ledsbrik eller et armbånd med egen IP-
adresse og kan gå direkte på IP-routeren 
uden ekstra mellembokse. Det er der 
kun få andre installatører der kan i Dan-
mark.

Som noget af det nyeste har SIF Grup-
pen indgået et samarbejde med Elsi 
Technologies, som er den ledende leve-
randør af gulvsensorløsninger.

– Elsi Smart Floor løsninger, er ideelle 
i ældreboliger og på plejecentre, og vi 
ser også store muligheder for hospita-
lerne med disse løsninger. Det som er 
helt unikt ved disse gulvsensorløsninger 
er, at gulvet kan ”mærke” hvis en beboer 
eller patient falder om og straks sender 
en alarm til personalet. På den måde kan 
personalet agere meget hurtigere, og 
det kan redde liv. Vi har med stor succes 
leveret en Elsi gulvløsning til det nye Ple-
jecenter Skovhuset i Hillerød, fortæller 
Lars Mejlby.

Næsten ubegrænsede 
muligheder

– Efterspørgslen på den trådløse ad-
gang til netværk er også steget i takt med 
væksten af bærbare computere, tablets, 
smartphones og trådløse enheder, og 
dermed et stigende ønske om konstant 
at være koblet på et netværk. Der stilles 
endvidere store krav til dækning og ha-
stigheder på de trådløse løsninger, siger 
Lars Mejlby.

SIF Gruppen er blandt andet certifice-
ret Cisco og Meru partner, og kan der-
med levere netværksløsninger der kan 
sikre en sikker kommunikation på tværs 
af internettet, når som helst og hvor som 
helst. Dette opnås ved at samle net-
værksfunktionerne, herunder routing, 
switching, sikkerhed, WAN-optimering 
og internettjenester.

– Vores trådløse LAN-løsninger kan 
fungere både som selvstændige trådløse 
netværk, og som en udvidelse af det fa-
ste netværk, uden den tidsforsinkelse og 
de omkostninger, som en fastnetudvi-
delse ellers ville medføre.

Det er altså muligt at udvide eksiste-
rende netværk, at understøtte nye afde-

Fortsættes side 12
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
de maskintyper der er bedst til at klare de forskellige krav, der er i skyllerummet, på
sterilcentralen og ved sengevasken. Mieles planlægnings- og sporbarhedssystem
EuroSDS er med til at verificere rengørings- og desinfektionsresultaterne. EuroSDS
er også med til at give overblik over det enkelte instruments vej rundt på hospitalet.

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

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

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk
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linger eller bygninger samt hurtigt at give 
netværksadgang til brugerne.

– Når der etableres et trådløst netværk 
er det vigtigt at sikre sig, at der er fuld 
dækning på hele det ønskede område. Vi 
sørger altid for at foretage dækningsprø-
ver både før og efter endt installation. På 
den måde kan vi sikre os at der er instal-
leret nok Access Points. Vi udfører også 
gerne dækningsprøver på eksisterende 
trådløse netværk, fortæller Lars Mejlby.

Et trådløst netværk kan udover healt-
hcare produkterne også håndtere data 
fra computere, TV-overvågning, telefon-
systemer, adgangskontrol, AV-udstyr, 
smartphones, tablets, scannere og andre 
tekniske komponenter. Integreres net-
værket med et Central Tilstandskontrol 
og Styringssystem (CTS) eller et Building 
Management System (BMS), er det mu-
ligt at opnå visualisering og fuld overvåg-
ning, kontrol og styring af en bygning og 
alle dens installationer.

En erfaren og kompetent spiller 
på markedet

SIF Gruppen Startede for snart 100 år 
siden som Skovshoved Installationsfor-
retning og er i dag en af Sjællands stør-
ste og mest erfarne servicevirksomheder 
inden for el- og teknikbranchen. Med 
mere end 120 servicevogne dækker SIF 
Gruppen hele Sjælland og yder service til 
både erhvervs-, statslige-, offentlige-, og 
private kunder.

– Vi er stolte af vores gode og lang-
varige relationer til vores kunder, og 
værdsætter det gode og konstruktive 
samarbejde. Service og kundepleje er 
nøgleordene for os. Vi ved af erfaring, at 
faste og tilfredse kunder får man kun, når 
man kombinerer kvalitetsarbejde med 
god service.

Uanset hvilken opgave vi står over-
for, er det vores mål at forstå kundens 
behov og skabe tryghed og tilfredshed 
med den valgte løsning, med særlig fo-
kus på økonomi, kvalitet og fremtidige 
udvidelsesmuligheder. Vi lægger stor 
vægt på god kommunikation forud for 
igangsættelsen af en hver opgave, siger 
Lars Mejlby. 

Alle kunder, uanset størrelse og type, 
har én fast kontaktperson fra SIF Grup-
pen. Den udvalgte funktionsleder er 
kompetence og personlighedsmæssigt 
tilpasset kunden og opgavetypen, såle-
des at der tilsikres en god dialog og et 
godt samarbejde. Den udvalgte funkti-
onsleder er klædt på til opgaven, og har 
det fulde ansvar for den enkelte kundes 
tilfredshed med SIF Gruppen som leve-
randør og samarbejdspartner.

Endvidere sørger SIF Gruppen for at de 
elektrikere og teknikere som er tilknyttet 
en kunde eller en bestemt opgave, som 
udgangspunkt også altid er de samme. 
Der er således tale om et fast team, som 
har et godt kendskab til både bygninger, 
relevante reglementer og personale hos 
kunden. Dette er for at sikre en høj grad 
af effektivitet, sikkerhed og tillid.

Digital registrering og 
opgavestyring

– I SIF Gruppen tildeles alle opgaver di-
gitalt til PC eller tablet. Herfra foregår al 
timeregistrering og materialebestilling 
ligeledes digitalt. Foretages der ændring 
på installationer udfyldes endvidere et 
digitalt SKS skema, i henhold til vores 
kvalitetssikringssystem. Ved færdigmel-
ding gives besked til økonomisystemet 
således at hurtig fakturering kan tilsikres, 
fortæller Lars Mejlby.

– Styring af igangværende opgaver 
foregår ligeledes digitalt via WPA plan i 
en grafisk brugerflade.

Fokus på kundernes behov

I SIF Gruppen er telefonen bemandet 
24 timer i døgnet – alle ugens dage, og 
der er altid en tekniker på vagt. Uden for 
normal arbejdstid går alle kald direkte til 
en kontrolcentral. Dette er for at sikre at 
der også på dette tidspunkt sker en op-
timal registrering af opgaven. Opgaven 
registreres med digital log, som efterføl-
gende sendes til vagthavende tekniker.

– Vi kan også tilbyde service og fore-
byggende vedligeholdelse af alle vores 
tekniske løsninger uanset størrelse og 
kompleksitet. Ligeledes kan vi i form af Lars Mejlby

fordelagtige serviceaftaler tilbyde at ad-
ministrere koordineringen af de ønskede 
eftersyn, udtaler Lars Mejlby.

Frihed med åbne protokoller

– Alle vores tekniske løsninger er baseret 
på åbne protokoller, hvor der hele tiden 
arbejdes på at forbedre produkterne og 
udvikle nye. Derved sikres at kundens 
investering i dag, også er en investering 
i fremtiden. Derudover gør de åbne pro-
tokoller det muligt frit at vælge service-
partner, og giver næsten ubegrænsede 
muligheder for at integration med andre 
service- eller komfortteknologier.

– Vi er overbeviste om at der i fremti-
den vil blive sat stor fokus på samlede in-
tegrerede løsninger, som skal gøre hver-
dagen og arbejdet lettere for brugerne. 
Vi kan således rådgive om samlede net-
værksløsninger, hvor brugervenlighed 
og integration mellem alle de forskellige 
komponenter er nøgleordet, siger Lars 
Mejlby.

Kommunikation til styring og overvåg-
ning af bygninger, maskiner, IT netværk 
og telefoni smelter altså grundet et sti-
gende krav om fleksibilitet og mobilitet 
efterhånden sammen i et fælles IP net-
værk.

SIF Gruppen er med sine rødder i el-
branchen og med et bredt kendskab til 
funktioner og generelle brugerkrav, en 
seriøs og kompetent samarbejdspartner, 
når der skal designes og etableres net-
værksløsninger.

Fortsat fra side 10



Eltel kombinerer og sikrer et effektivt samspil mellem elektrici-
tet, telekommunikation, og IT i en intelligent infrastruktur.
 
Vi installerer og er ansvarlige for driften af fibernetværk og tråd-
løs kommunikation, og står bag mange af de trådløse installa-
tioner på hospitalerne.
 
Vi tilbyder DAS dvs. Distribueret Antenne System, som er 
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et sted, hvor mobilen var forbudt, vil hospitalerne fremover via 
DAS-teknologien invitere mobilerne ind. DAS er installeret på 
sygehusene i Aarhus, Åbenrå, samt Region Sjælland.  
 
Vi har også bygget et komplet trådløst netværk til Region Syd-
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stemme og lokalisere, hvor bestemte ressourcer befinder sig.

Vi bygger, vi drifter og vi vedligeholder
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syGEhUsByGGERi

Egentlig var det et krav i konkurrence-
programmet for Universitetssygehus 
Køge, at der ikke skulle ændres overho-
vedet på det eksisterende sygehus, byg-
get i 1980’erne af C.F. Møller. Alligevel 
foreslog Rådgivergruppen USK, som 
C.F. Møller er en del af, at rive sygehu-
sets to eksisterende sengebygninger 
ned og bygge nyt – og den idé vandt.

Designstrategien var klar fra start:
– Tanken var at skabe en hovedstruk-

tur, der på bæredygtig vis udnytter det 
eksisterende sygehus’ kvaliteter og po-
tentiale; en struktur, der super-optimerer 
nybyggeriets arealforbrug og samtidig 
skaber en entydig og overskuelig way-
finding, siger arkitekt og partner i C.F. 
Møller Klavs Hyttel.

Sygehuset i egetræslysningen

Placeret på en bar mark skulle sygehuset 
ved nyopførelsen i 1980’erne skabe sig 
sin egen identitet uden at kunne forholde 

sig særligt til stedet. Derfor fik Køge Sy-
gehus, tidligere Roskilde Amts Sygehus 
i Køge (RASK), sit eget landskabsrum: 
Man skabte en kæmpe egetræslysning, 
som naturligt definerede byggeriet i for-
hold til sine omgivelser.

Sygehuset blev dengang opført som 
en lav, tæt sygehusby med et enkelt, 
overordnet trafiksystem omkring en to-
etagers, gennemgående vandrehal og 
med uhøjtidelige og imødekommende 
gårdhaver og opholdsrum.

Vandrehallen er omdrejningspunktet 
i vinderprojektet til Universitetssygehus 
Køge – den bliver bevaret som supersy-
gehusets hovedfærdselsåre.

En ny, varieret profil

Tanken er at rive de to nuværende sen-
gebygninger ned for at skabe den for-
nødne funktionelle og rummelige sam-
menhæng mellem nyt og gammelt.

Alt nybyggeriet – sygehusets eksiste-

rende 60.000 m2 udvides til i alt 176.500 
m2 – skal således kobles på vandrehallen, 
der i stedet for én hovedindgang i den 
ene ende nu får en hovedindgang midt 
for samt tre mindre indgange. Samtidig 
bliver vandrehallen udvidet.

Fra vandrehallen vil fire vertikale trans-
portcentre give adgang til alle funktioner 
i nybyggeriet. Variation og nye kvaliteter 
i indretningen af vandrehallen med bl.a. 
gårdhaver og ovenlys vil gøre det endnu 
lettere at orientere sig.

Sygehuskomplekset bliver også kom-
pakt, fordi det skifter fra en lav struktur til 
en meget mere varieret profil med byg-
ninger i forskellige højder – den højeste 
del bliver på 11 etager inkl. kælder og 
kommer til at stå som et helt nyt ansigt 
udadtil vendt mod Køge by. Ellers får det 
nye universitetssygehus en lav base med 
tegl i 2-3 etager. Her ligger behandlings-
funktionerne. Basen bygger videre på 
det eksisterende sygehus’ dimensioner 
og karréstruktur med indre gårdhaver. 

Rådgivergruppen USKDet omgivende landskabs mange kvaliteter er en væsentlig del af projektets målsætning 
om at skabe helende arkitektur.

Danmarks mest kompakte 
sygehus
Universitetssygehus Køge bliver Danmarks mest kompakte sygehus.
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Tilbagetrukket herover ligger sengeaf-
snittene i en sengeslange, der med et let-
tere facadeudtryk nærmest svæver over 
basen.

Skift i teknisk paradigme

Kompaktheden er også resultatet af et 
nyt, forenklet teknisk paradigme med 
decentrale tekniske anlæg, fx ventilation 
skjult i nedsænkede lofter, der udnytter 
bygningernes volumener og friholder 
etagearealerne til primære patient-ret-
tede funktioner.

Det samme gælder bl.a. indførelse af 
nye, automatiserede, logistiske lager- og 
transportsystemer i form af lagerrobot-
ter, de såkaldte miniloads, AGV-enheder 
og rørpostsystem, der skaber en effektiv 
og sikker distribution til afdelingerne i et 
sygehus med korte arbejdsgange. 

Et parkrum – også for Køge by 

– Fordi nybyggeriet er så kompakt, bliver 
der mindre gangareal i det nye sygehus, 
og det betyder mange sparede skridt for 
personalet i hverdagen – ligesom det 
gør for patienter og pårørende; samtidig 
er vandrehallen et godt udgangspunkt 
for enkel wayfinding; vi får meget for-
ærende, fordi stedet allerede er kendt af 
ansatte og besøgende, siger Klavs Hyt-
tel.

– Det relativt begrænsede fodaftryk i 
landskabet i forhold til byggeriets stør-
relse har også flere andre meget væsent-
lige fordele – det gør det muligt for os 
at værne om og udvikle det oprindelige 
landskab med egetræslysningen og slet-

ten omkring hospitalet, ligesom der er 
mulighed for eventuelt senere at udvide 
med nye fløje i alle retninger, siger Klavs 
Hyttel.

Tanken er at lægge parkeringen mel-
lem træerne i ringskoven omkring sy-
gehuset samt mindre områder med 
nærparkering ved alle indgange – en løs-
ning, der frigiver lysningen til rekreative 
formål i stedet for at bruge det grønne 
areal til p-arealer.

Lysningen bliver i stedet formet til et 
slettelandskab med overdrevskarakter 
og vil med varierede landskabslommer 
indbyde til fysisk udfoldelse og natur-

op levelser. Her skal være træningsfunk-
tioner, lege- og klatreskov, skulpturpark, 
skovkapel og sanse- og behandlingsha-
ver, der flettes med landskabstyper som 
ellemoser og skovklædte bakkeøer. Et 
bredt, nyanlagt vådområde med rørskov 
langs lysningens kant skal sørge for en 
naturlig håndtering af regnvand og ska-
ber samtidig attraktive og karaktergi-
vende biotoper til området.

Med alle de nævnte aktiviteter og 
funktioner, sanselige landskabsrum og 
forbindelseslinier til sygehuset og de 
omkringliggende kvarterer skabes en 
direkte sammenhæng mellem sygehuset 

FaKta

Et erfarent team
Rådgivergruppen USK er totalrådgiver for projekteringen af 
universitetssygehuset og er et konsortium bestående af C.F. 
Møller Danmark A/S, Alectia A/S og Rambøll Danmark A/S 
med CUBO arkitekter A/S, Gehl Architects og Søren Jensen 
Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere.

Det vindende rådgivningshold udgør et stærkt tværfagligt 
team med erfaring fra opgaven som totalrådgiver for Det 
Nye Universitetshospital i Aarhus, der nu er under opførelse 
i Skejby nord for Aarhus. Det nuværende Køge Sygehus er 
ligeledes udført af C.F. Møller, Rambøll og Alectia i 198388.

om Universitetssygehus Køge
Universitetssygehus Køge bliver akutsygehus for 290.000 
borgere i Køge og omegn samt landsdelscenter med samling 

af al specialiseret behandling for Region Sjælland og omdrej
ningspunkt for regionens forsknings og undervisningsaktivi
teter. USK bliver samtidig Køges største arbejdsplads.

Budgetramme: 4 mia. kr.
Antal senge: ca. 900
Samlet etageareal:  ca. 177.000 m2

Nybygget etageareal:  ca. 130.000 m2

Antal sengedage:  245.000 pr. år
Ambulant aktivitet:  420.000 pr. år
Antal samtidige beskæftigede:  3.000
Antal studerende og forskere:  600
Byggestart:  medio 2015
Ibrugtagning 1. etape:  medio 2018
Ibrugtagning 2. etape:  primo 2021

Rådgivergruppen USK

Hovedindgangen til det nye Universitetssygehus Køge.



Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

og Køge by. Det nye sygehus vil herved 
fungere som en bymæssigt integreret 
institution, hvor naturens sanselighed 
skaber et imødekommende parkrum til 
glæde for både patienter, pårørende, 
personale og borgere i Køge by.

Helende arkitektur

Det omgivende landskabs mange kva-
liteter er en væsentlig del af projektets 
målsætning om at skabe helende arki-
tektur. Alle sengestuer får fx udsigt til 
landskabet eller til Køge Bugt. Terrasser 
for enden af sengefløjene bidrager både 
til et varieret udtryk i facaderne og giver 
samtidig selv de svageste patienter op-
timale, rekreative muligheder. Det er – 
sammen med bl.a. rigeligt med dagslys, 
varierede gårdhaver overalt i sygehuset 
og grønne tage – vigtige elementer i den 
helende arkitektur, ligesom ikke mindst 
en-sengs stuer til alle. 
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Indretning af MEDICINRUM
•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.
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Rådgivergruppen USK

Det nye sygehus går bl.a. i højden for at værne om det omkringliggende landskabsrum, der 
med bliver forbedret med fx sanse- og behandlingshaver og træningsfunktioner samt et 
vådområde til håndtering af regnvand.
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Driftsherren stiller krav til 
den digitale aflevering
Rambøll har sammen med Teknisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital kortlagt driftsorganisationens 
ønsker til indholdet i den digitale aflevering af D&V dokumentation. Erfaringen er, at den digitale aflevering 
giver nye muligheder, men også nye udfordringer for driftsorganisationen, som skal forberedes til både at 
stille krav og til at modtage dokumentationen.

aF CaND. maG. RasmUs BERtElsEN

Når bygherren modtager en ny bygning, 
skal driftsorganisationen være klar til at 
sætte den direkte i drift. For at driften 
kan være effektiv og ressourcebespa-
rende fra dag ét, skal driftsorganisa-
tionen have direkte adgang til relevante 
data. Så langt, så godt.

Udfordringen er, at kravene til leve-
randørers D&V dokumentation sjældent 
er nøje afstemt med den kommende 
driftsorganisations behov for detaljeret 
og struktureret information. Udfordrin-
gen er også, at driftsorganisationen sjæl-
dent på forhånd er rustet til at stille krav 
om dette.

„Flyttekasserne med ringbind, der in-
deholder side efter side med D&V do-
kumentation, er nu gjort digitale. Det er 
blevet nemmere at stikke hånden ned i 
flyttekassen – det kræver blot et par klik 
med musen – men vi ved stadig ikke al-
tid på forhånd, hvad vi får fat i. Øvelsen 
er derfor først og fremmest, at vi bliver 
bedre til at sætte ord på, hvad vi vil have 
med op fra kassen. Derefter kan vi så 
designe systemet, der hjælper os med 
det“, fortæller Peter Friis Jensen fra Ram-
bølls afdeling for Facilities Management 
Consulting.

Workshopforløb skaber 
grundlaget

Der opereres med enorme digitale da-
tamængder ved større byggerier, og her 
er Det Nye Universitetshospital i Aarhus 
(DNU) ingen undtagelse. Når byggeriet 
på DNU fra 2014 til 2018 i etaper afleve-
res til drift, har det derfor været et fokus, 
at driftsorganisationen skal være bedre 
stillet ved at gøre sig klart, hvilken del 
af D&V dokumentationen, der skal være 
operationel fra dag ét.

Gennem et tre-ugers workshopforløb 
har Rambøll sammen med Teknisk Af-
deling fra Aarhus Universitetshospital, 
som skal drifte bygningerne på Det Nye 
Universitetshospital i Aarhus, kortlagt 
driftsorganisationens ønsker til D&V do-
kumentation fra leverandører.

„Det kræver noget at kunne svare på, 
hvad driften ønsker og har brug for, især 
når man ikke har modtaget et byggeri di-
gitalt før. Man skal have et godt svar, og 
det skal helst komme tidligt i byggeriet, 
så processen bliver så smidig som mu-
ligt“, fortæller Ole Bjerregaard Jacobsen, 
Teknisk Souschef ved Aarhus Universi-
tetshospital.

Formålet med workshopforløbet har 
været at kortlægge krav, behov og øn-
sker til den digitale aflevering, men også 
at forberede sig på de kommende udfor-
dringer, så driftsorganisationen kan stille 
de rigtige spørgsmål og give de gode 
svar.

„Driftsorganisationen bliver på et tids-
punkt i projektet spurgt om, hvordan 
man vil modtage data digitalt, og hvilke 
data man vil have. Svarene har vi fundet 
på den måde, Rambøll har faciliteret med 
workshopforløbet“, fortæller Ole Bjerre-
gaard Jacobsen.

Driftsorganisationen som aktiv 
medspiller i byggeriet

Den digitale aflevering er en ny udfor-
dring for mange driftsorganisationer, 
som skal forholde sig til den digitale af-
leveringsproces, men også til de tekni-
ske udfordringer i de nye bygninger. På 
samme tid skal driftsorganisationen også 
forestå den daglige drift af det eksiste-
rende byggeri.

„Driftsorganisationen er typisk gearet 
til at drifte, ikke til at være konsulent i 
byggeriet. Hvis man skal drifte 100 pro-
cent, og samtidig være en ressource i 
byggeriet, så skal driftsorganisationen 
have hjælp til at tilpasse sig de nye krav“, 
fortæller Ole Bjerregaard Jacobsen.

Workshopforløbet er kompakt og 
med minimale forstyrrelser for den dag-
lige drift. Det er dermed en god måde til 
på kort tid at få tilføjet de ekstra ressour-
cer til en driftsorganisation, så den bliver 
bevidst om udfordringerne ved den digi-
tale aflevering og kan se, hvilke indsatser 
det kræver for at nå i mål.

„Kortlægningen af ønsker til den di-
gitale aflevering er én af opgaverne. 
Den er ikke den tungeste, men et vigtigt 
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skridt til at tilpasse driften de udfordrin-
ger, der kommer i forhold til det nye, 
man skal drifte efterfølgende. Det tunge 
er ibrugtagningen, hvor man skal tage 
imod byggeriet, oplære personale mv.“, 
fortæller Ole Bjerregaard Jacobsen.

Koncept for digital aflevering

Workshopforløbet handler om kortlæg-
ning, og er første del af Rambølls kon-
cept for den digitale aflevering. Efter 
kortlægningen kommer design, kvali-
tetssikring og træning.

„Det er aldrig for sent, men jo tidligere 
processen sættes i gang i forhold til pro-
jektet, jo smidigere bliver selve afleverin-
gen. Pointen er, at processen kan sættes 
i gang på et hvilket som helst tidspunkt 
under byggeriet, og at den kan planlæg-
ges ud fra allerede trufne beslutninger i 
fx byggesags- og arbejdsbeskrivelsen“, 
fortæller Peter Friis Jensen.

Når behov for relevant data og detal-
jeringsniveau i D&V dokumentationen er 
kortlagt, så kan det aktuelle FM-system 
tilpasses til at tage imod entreprenørens 
data på en værdiskabende måde, hvor 
både afleveringen og det efterfølgende 
udtræk af dokumentation foregår intui-
tivt for alle parter.

Derefter tilrettelægges en kvalitetssik-
ringsprocedure, der sikrer, at de afleve-
rede data kommer i overensstemmelse 
med driftsorganisationens krav. Sidste 
led i forberedelsen til afleveringen er in-
troduktion og træning for både entrepre-
nører og driftsorganisation. Forløbene 
skal sikre, at den digitale overdragelse 
af D&V dokumentation sker korrekt, og 
at driftsorganisationen er klædt på til at 
bruge den digitale dokumentation.

„Hvis man vil sikre en rationel drift fra 

dag ét, så er konklusionen, at man som 
bygherre og driftsorganisation sammen 
bør svare på spørgsmålet: Hvad giver et 
godt byggeri og en efterfølgende ratio-
nel drift?“, fortæller Peter Friis Jensen.

Svaret ligger gemt i organisationen, 
men ofte som en „tavs“ viden, der er ind-
lejret i mange års vaner og erfaring. Det 
er de vaner og erfaringer, der skal brydes 
og sættes ord på, og som skal udgøre 
grundlaget for designet af den digitale 
aflevering.

Figur. Rambølls overordnede koncept for digital aflevering af D&V dokumentation vist i fire trin.
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Fleksible gennemføringer 
åbner for fremtiden
Enkelt koncept kan sikre sterile miljøer, brandskel, klimaskærm, driftsikkerhed og økonomi

Hvordan kan man effektivt sikre skel i 
bygningen, så der ikke trænger vand el-
ler skadedyr ind? Samt overholde krav 
til brandsikring og sterile miljøer. Og 
samtidig have muligheden for at trække 
nye kabler i fremtiden, uden at det går 
ud over sikkerheden. Løsningen er en 
fleksibel gennemføring, som lukker helt 
tæt om kabler og rør, men stadig har mu-
ligheden for at kunne udvides, hvis be-
hovet for flere kabler i gennemføringen 
ændrer sig.

”Med fleksible gennemføringer får du 
både optimal sikkerhed nu og fleksibili-

tet fremover. Det kan vi garantere, for 
vi har haft Multidiameter™ løsningen 
siden 1990, så den er gennemtestet på 
alle tænkelige gennemføringer både her-
hjemme og i resten af verden”, forklarer 
Morten Nordtofte Gustavsen, Managing 
Director hos Roxtec Denmark.

Det stigende fokus på klimaskærm 
og stadig tættere bygninger, samt krav i 
forhold til brandsikring o. lign., har gjort 
behovet for en holdbar løsning større, 
og Roxtec oplever også en stigende inte-
resse for deres produkter.

Nye supersygehuse kan få sund 
økonomi på driften

”De fleksible gennemføringer har en 
anden stor fordel, nemlig lave udgifter 
til vedligeholdelse. Dette giver samlet 
en overskuelig økonomi. I anlægget af 
de nye supersygehuse i Danmark, vil 
de skulle bruge omkring 500-1000 tek-
nikrum. Bliver de bygget med de tradi-
tionelle statiske stenuldsløsninger, vil 
alene de årlige omkostninger til vedlige-
hold af brandgennemføringer være høje, 
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FaKta

Roxtec Denmark er et datterselskab i Roxtec Group, som er en verdensom
spændende virksomhed med en stærk lokal tilstedeværelse. Roxtec Group 
udvikler, producerer og markedsfører totalløsninger inden for kabel og rørgen
nemføringer til offshore, teleindustrien, vindmølleindustrien samt byggeri og 
industri generelt. Roxtec Denmark supporterer kunder i Danmark, og sikrer 
standardprodukter fra det lokale lager i Allerød.

vedvarende og uforudsigelige”, fortsæt-
ter Morten Gustavsen.

”En Multidiameter™ løsning ville deri-
mod ikke have udgifter til vedligehold de 
første år. Og efterfølgende er omkost-
ningerne til vedligehold kun en femtedel 
af de udgifter, man normalt vil bruge på 
at vedligeholde stenuldsløsningerne. 
Dertil kommer, at man fuldt ud lever op 
til kravene om sikring og har de fleksible 
fordele”, påpeger Morten Nordtofte Gu-
stavsen.

Netop denne forskel i udgifterne til 
vedligehold gør, at den samlede udgift 
til at vælge en fleksibel og sikker port til 
fremtiden, er tjent hjem på 5 til 10 år i 
langt de fleste tilfælde.

Det er aldrig for sent at sikre 
fremtiden

Dermed kan man med enkle midler sikre 
eksisterende gennemføringer og byg-
ningens sikkerhed, uden at budgettet li-
der overlast. Det erfarede Bane Danmark 
efter det store skybrud over København 
i juli 2011, hvor bl.a. oversvømmelser i 

relæstationer stoppede togdriften. Uger 
forinden havde Bane Danmark taget 
kontakt til Roxtec Denmark og haft de 
første møder, og man kunne nu kort ef-
ter skybruddet montere en løsning, der 
både minimerer risikoen for, at der igen 
trænger vand ind i relæstationer, og 
samtidig giver bedre og mere fleksible 
kabeltætninger i de vitale sikringsrum på 
S-banen og Fjernbanen.

”Vores moduler er hurtige at montere, 
og der er minimalt vedligehold ved dem. 
De kan monteres før, under og efter ka-
beltrækninger, så det er aldrig for sent at 
sikre fremtiden med fleksible gennem-

føringer”, slutter Morten Nordtofte Gu-
stavsen.
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Effektiv wayfinding sparer 
tid og penge
Hospitaler kan spare betydelige personaleressourcer øge brugertilfredsheden hos de besøgende ved at 
optimere deres skiltning. Modulex A/S vil give wayfindingen et løft i de nye sygehusbyggerier og er valgt 
som leverandør til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

aF joURNalist iB ERiK ChRistENsEN, 

CypREss KommUNiKatioN

Større brugertilfredshed blandt patien-
ter, pårørende og personale samt frigø-
relse af personaletimer, er blot nogle af 
fordelene ved en logisk og letforståelig 
skiltning.

Mange oplever frustration, når de 
farer vild i hospitalets labyrint og må 
spørge en tilfældig sygeplejerske eller 
læge om vej. Uhensigtsmæssigt er det 
også set i forhold til de personaletimer, 
der bliver brugt på at guide patienter og 
pårørende i den rigtige retning. Proble-
met starter oftest allerede ude på par-
keringspladsen, hvor den første udfor-
dring er at vælge den rigtige indgang. 
Løsningen på disse frustrationer og den 
uhensigtsmæssige brug af personale-
timer er en gennemtænkt wayfinding. 
Wayfinding er et af de tiltag, der trods 
travlhed og økonomisk stramme bud-
getter kan sikre en større produktivitet 
på hospitalerne og problemerne kender 
de alt til hos Modulex i Billund, der er en 
af Nordeuropas største leverandører af 
kreative informationsstyrings- og wayfin-
dingsystemer.

Med forhandlere og projekter i mange 
lande verden over og en stor, internatio-
nal erfaring i at optimerer skilteløsninger 
på hospitaler både i ind-og udland ved 
Modulex, hvad en brugervenlig og op-
dateret skiltning kan tilføje af værdi. Virk-
somheden er senest blevet udvalgt som 
leverandør af skilte til kæmpesygehuset 
DNU.

Komplet løsning på DNU

Der bliver på DNU tale om en komplet 
løsning, der omfatter al skiltning fra de 
besøgende ankommer til hospitalets par-
keringsplads og skal bekræftes i, at de er 
kommet til det rette sted og indtil de er Klassisk hospital-wayfinding
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guidet frem til den enkelte patientstue 
eller behandlingsrum.

Skiltningen skal gøre det let for frem-
tidens besøgende at finde den rigtige 
indgang og en total skiltning helt ind på 
stueniveau skal guide besøgende sikkert 
frem. Projektet etableres i samarbejde 
med CF Møllers Tegnestue, der har 
skabt skiltedesignet. Herefter har Modu-
lex udviklet et unikt produktdesign, der 
matcher projektgruppens ønsker. Især 
vægtede det tungt ved valget af Modu-
lex, at selskabet kunne levere den bed-
ste løsning til den laveste pris.

Skilteløsninger til ethvert 
sygehus

Healthcare segmentet er kraftigt vok-
sende, befolkningerne bliver ældre og 
ældre, og de stiller stadig større krav om 
bedre forhold på hospitalerne, når de 
skal indlægges eller besøge familie og 
venner.

Modulex har en stor ekspertise in-
den for skilteløsninger på danske og 
udenlandske hospitaler. I England har 
virksomheden arbejdet med flere af de 
nyeste hospitalsprojekter og har herfra 
samlet en stor, international erfaring og 
inspiration til nyskabelser.

Selskabet etablerede de første instal-
lationer i Danmark i 1970erne og har 
blandt andet leveret en total skilteløsning 
til Odense Universitetshospital, OUH. 
Ankommet til OUH bliver de besøgende 
allerede ude fra p-pladsen vejledt til at 
finde de rigtige indgange og afdelinger. 
Udgangspunktet for dette vellykkede 
projekt var, at det skulle være billigt i 
indkøb og drift med minimalt behov for 
opdatering.

Modulex har også leveret skilteløs-
ninger til andre danske hospitaler blandt 
andet i Vejle, Frederikshavn, Aalborg, 
Risskov, Aabenraa og senest til akutsy-
gehuset i Slagelse.

– Vi har klart et stort fokus på hospi-
talerne og på at levere komplette løsnin-
ger. De mange projekter i Danmark giver 
os mulighed for at levere skiltesystemer, 
der er gennemført fra A til Z, siger sel-
skabets danske salgsdirektør Jens G. 
Hansen.

– Sygehussektoren er et kundeseg-
ment med et behov, som Modulex har 
alle kompetencer til at dække. Vi kan 
yde den nødvendige rådgivning, har alle 
typer af skiltning, herunder også folie, 
grafik og digitale løsninger, som efter-
spørges og vi kan levere optimerede 

løsninger, fastslår han. Vi går gerne ind 
allerede i planlægningsstadiet især med 
de digitale løsninger, så vi kan drøfte alle 
aspekter med den rådgivende arkitekt 
og bygherre. Det sikrer, at kunden får 
den bedste løsning. Det gælder eksem-
pelvis noget så banalt som det at trække 
kabler. Modulex digitale løsninger kan 
– hvis dette ønskes – forbindes med ek-
sempelvis hospitalets kalendersystem. 
Fordelen ved digitale systemer er, at de 
lynhurtigt opdateres, giver stor fleksibi-
litet og et minimalt montagearbejde, når 
funktioner flyttes. Ofte er 10-20 pct. af 
en samlet skilteløsning digitaliseret, men 
det afhænger af, hvor stort et behov de 

enkelte hospitaler har for løbende at 
skifte informationer.

Rådgivning i partnerskab

– Vi går typisk ind i et wayfindingprojekt 
sammen med projektafdelingen eller 
organisationen. Det kan være hospi-
talets rådgivere eller arkitekten. Vores 
mission er klar siger Jens G. Hansen, vi 
skal få mennesker til at føle tryghed i 
fremmede omgivelser. Det er vigtigt, at 
man kan blive guidet sikkert fra et punkt 
til et andet. I samarbejde definerer vi 
det præcise behov ved at analyserer de 
forskellige brugergrupper, ankomst- og 

The Royal Alexandra Children’s Hospital i Brighton. Løsning: Grafik
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positionerer de enkelte skilte og sikrer, 
at der opstår et strømlinet flow, så råd-
giver og bygherre får et godt grundlag 
for deres videre arbejde og når projektet 
er fuldført har hospitalets Facility Service 
også et fuldkomment overblik over kon-
sekvenserne af eksempelvis at udskifte 
et henvisningsskilt. 

Fra familieejet til multinational

Modulex blev i 1963 oprette af den da-
værende LEGO-ejer Godtfred Kirk Chri-
stiansen og var indtil 2009 ejet af LEGO 
Gruppen. Virksomheden ejes i dag af 
det privatejede, dansk investerings-
selskab Kirk & Thorsen A/S. Modulex 
Gruppen har 200 ansatte fordelt world-
wide og hovedkontoret ligger i Billund, 
hvor størstedelen af produktionen også 
foregår. Gruppen har også afdelinger og 
produktion i Ringsted og Herning, som 
primært beskæftiger sig med detail- og 
kædekunder, shop- og custommadeløs-
ninger. Den opererer i 47 lande og har 
egne salgsselskaber i England, Norge 
og Canada, samt enheder i Frankrig og 
USA, som plejer det enorme forhandler-
netværk, som i dag tæller mere end 200. 
I England har Modulex Gruppen også 
deres globale brand-udrulningsenhed 
Brand On, der arbejder med store inter-
nationale virksomheder, oftest i forbin-
delse med opkøb og fusioner.

The Royal Alexandra Children’s Hospital i Brighton. Løsning: Identifikation

afgangsmuligheder, bygningernes op-
bygning og placering, behovet for flek-
sibilitet og så videre. Vi ”går” turen gen-
nem labyrinten og vurderet behovet for 
oversigts-, henvisnings-, bekræftelses-, 
identifikations- og udgangsskilte. 

Skiltningen skal kunne betjene gå-
ende patienter, gæster der ankommer 
med offentlig transport eller taxa, med-
arbejdere herunder også ambulance- og 
forsyningsfolk samt patienter og besø-

gende, der kommer i egen bil eller på cy-
kel. Skiltene skal kunne læses af alle, der 
har brug for det. De skal være synlige, 
forståelige, troværdige og opdaterede 
og fonte, farver og symboler spiller her 
en vigtig rolle.

Via vores projektstyringsværktøj „Vi-
sual Signage Maker“ udarbejder vi en 
skilteoversigt, så arkitekt, bygherre el-
ler rådgivergruppe får en færdig løsning 
præsenteret. En sådan skilteoversigt 
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Fremtidssikrede sanitetsløsninger 
med mennesket i centrum sparer 
energi og sikrer hygiejnen
Med en dedikeret projektafdeling og et special-sortiment til healthcare, opfylder Grohe med deres 
produkter alle krav til moderne sanitetsløsninger inden for sundhedssektoren.

aF joURNalist iB ERiK ChRistENsEN,  

CypREss KommUNiKatioN

Høj kvalitet, ergonomisk udformning og 
funktionalitet er helt afgørende for at få 
det bedste udbytte af et armatur. Det 
gælder især på et hospital, hvor armatu-
ret både skal klare det hårde, daglige slid, 
være let at betjene og i princippet kunne 
køre døgnet rundt i hele sin levetid.

Derfor bør hospitalerne vælge ar-
maturer, som er beregnet til det hårde 
slid og som kan opfylde alle behov hos 
personale og patienter. Merprisen for et 
godt armatur er typisk tjent ind på mel-
lem et og to år.

Nogle af de mest hygiejniske løsnin-
ger er Grohes berøringsfri armaturer 
med sensor, der reducerer smitterisiko 
ved minimal berøring og reducerer risi-
koen for Legionella ved at foretage jævn-
lige skyl automatisk i de perioder, hvor 
armaturet ikke bruges.

Projektchef hos Grohe Henning Lien, 
der i mange år har arbejdet med hygiejne 
og desinfektion på højt niveau blandt 
andet inden for fødevaresikkerhed og 
egenkontrol ved institutionelle kunder 
heriblandt sygehuse, uddyber:

– Hos Grohe har vi valgt at sætte men-
nesket i centrum med en professionel 
projektafdeling med eksperter, der for-
står kundens behov. Ud fra en analytisk 

tilgang, rådgiver vi bygherrer og arkitek-
ter mht. fremtidssikrede sanitære løsnin-
ger.

Grohes special-armaturer til sygehuse 
har en række kendetegn: De er CE-god-
kendte, overfladerne tåler desinfektion, 
lydklassen er I efter DIN 4109, de er 
vandtætte og tåler både høj- og lavtryks-
spulning.

Derudover har de sikkerhedssluk ef-
ter 60 sekunder, 3 minuters rengørings-
modus-funktion, automatisk skyl på 3,5-
11 minutter. Til special-armaturerne fås 
en fjernbetjening, der muliggør en let og 
ensartet indstilling af de mange installa-
tioner på sygehuset.

Ergonomi, sikkerhed og komfort

I Grohes tilgang til healthcare er men-
nesket og patienten i centrum, påpeger 
han. Sikkerheden skal være i orden, så 
ingen uforvarende kommer til skade ved 
brugen. Ligeledes må psykiatriske pa-
tienter ikke kunne bruge armaturerne til 
at skade sig selv.

Altid den rette temperatur i brus, 
idet armaturerne har en reaktionstid på 
0,3 sekund ved ændringer i vandtryk-
ket, skoldningssikring af termostatbat-
teriet således at man ikke skolder sig på 
en varm kromoverflade. Derudover har 
man også specialprodukter som er van-
dal- og selvmordssikrede

– Grohes special-produktserie med 
rehab greb, samt berøringsfrie armatu-
rer gør det muligt for flere handicappede 
patienter at klare sig selv. Til glæde for 
både patienterne som oplever et højere 
selvværd samt hospitalspersonalet som 
dermed får mere tid til andre opgaver.

Når man taler om komfort indbefatter 
det også lyd-niveau’et fra produkterne. 
Grohe arbejder på at skabe lydsvage 
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produkter, da det især i store byggerier 
og offentlige bygninger kan være afgø-
rende for brugerens helhedsoplevelse af 
byggeriet og hurtig rekonvalesens.

Ergonomi og miljømæssig bæredyg-
tighed spiller en stor rolle i Grohe og her 
opfylder man kravene i BBR og certifice-

men også den energi man bruger til at 
varme vandet op med. Erfaringerne fra 
de mange Vand-/ Energi Check™ som 
Grohe udfører, bruges også i nybygge-
rier, hvor Grohe tilbyder en livscyklus-
analyse der viser kunderne, hvor store 
fordele de opnår ti år frem i tiden.

Det grønne alternativ

I eksisterende bygninger kan Grohe så-
ledes tilbyde et ”grønt” (vand-/ energi-
besparende) alternativ ved at beregne 
tilbagebetalingstid og rentabilitet, hvis 
der installeres moderne armaturer.

Ved renoveringer af eksisterende 
bygninger ser vi sammen med sygehu-
set på, hvor meget de kan spare sam-
menlignet med deres måske kun 3-5 
år gamle armaturer. Tilbagebetalings-
tiderne er typisk nede på kun 1-2 år på 
vore armaturer.

Armaturerne får karakterer inden kun-
den træffer sit produktvalg. Et armatur 
skal kunne opfylde personalets behov og 
opfylde arbejdsmiljøkravene. Vi ønsker 
at supportere bygherrerne bedst muligt, 
siger Henning Lien.

ring efter DNGB, EU-Green Building og 
LEED/ BREAM-standarderne.

Armaturerne på et hospital skal altid 
tilbyde høj brugervenlighed og komfort 
til alle, påpeger Henning Lien.

Miljø og bæredygtighed i fokus

Grohe har en dedikeret projektafdeling 
med specialister og værktøjer til gå ind 
på eksisterende hospitaler og evaluere 
den konkrete opgave ud fra tjeklister der 
sikrer, at alle behov om hygiejne, kom-
fort, sikkerhed og miljø tilgodeses.

– Bæredygtighed er meget oppe i ti-
den, og det er en samfundsmæssig ud-
fordring at spare på vand og energi, når 
vi åbner for hanen. Vi tilbyder en vand- 
og energiscreening, kaldet Grohe Vand 
og Energi Check™, på virksomheds-ni-
veau, siger Henning Lien.

– Det er ikke kun i hospitalssektoren at 
Grohe tilbyder Vand-/ Energi Check™. 
Det gør vi også ved andre store reno-
veringsprojekter såsom hoteller, bolig-
foreninger, skoler og børnehaver hvor 
vandbesparelse har stor fokus.

– Det er jo ikke kun vand man sparer, 
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Ergonomisk Døgnrytmelys:
Har bred anvendelse i sundhedssektoren og andre steder, 
hvor mennesker opholder sig døgnet rundt.
Er bygget op omkring særlige lysarmaturer, 
der er programmeret til at genskabe døgnets rytme.
Påvirker både patienternes og personalets døgnrytme 
positivt med behandlingsstimulerende effekt
Bidrager til større trivsel og hurtigere restituering

·

·

·

·

Chromaviso er en vidensbaseret virksomhed - og vi drives af, at forstå lysets betydning for 
mennesker. Vi ønsker at skabe optimale forhold for patienter og personale gennem nytænkende 
lysdesign. Vores innovation har afsæt i forskning og knowhow og sker i tæt samarbejde med 
brugerne. Med mange hundrede installationer på skandinaviske hospitaler er både Ergonomisk 
Lys og Ergonomisk Døgnrytmelys i dag anerkendte belysningsstandarter.

Ergonomisk Døgnrytmelys 
er fremtiden
Ergonomisk Døgnrytmelys er ikke til at komme 
udenom i fremtidens sundhedssektor, hvor 
helende arkitektur og patientmiljø er i fokus.

M
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Henning Lien

En håndbruser eller håndvaskarmatur 
ved en sengestue kan afgive 12-15 liter 
vand pr. minut, men med et Grohe arma-
tur kan man reducere vandforbruget til 
9,4 liter og opnå en besparelse uden at 
kompromittere komforten.

Vi oplever ofte, at de rådgivende inge-
niører og beregnere læner sig for meget 
op af, hvad de plejer at gøre. Derfor by-
der vi ind og forklarer, at der eksisterer 
en bedre løsning og tilbyder at gennem-
føre en ”mini-risikoanalyse” med fokus 
på sikkerhed, hygiejne og ergonomi.

En global affære

Grohe er en stor, international virk-
somhed og global markedsleder der 
er repræsenteret i flere end 130 lande 
og kan tilbyde den største portefølje af 
armaturer. Virksomheden har sanitære 
totalløsninger til alt bortset fra sanitet af 
porcelæn.

Mange hospitaler i Tyskland, Holland, 
Frankrig og England har valgt Grohe. 
Den erfaring gør man selvfølgelig brug 
af i Danmark, hvor man de seneste par 
år har leveret til de psykiatriske sygehus-

projekter i Middelfart, Åbenrå, Esbjerg, 
Slagelse og Århus Universitetshospital i 
Risskov.

Det er kun Grohes armaturer der er in-
stalleret på Rigshospitalets seks etagers 
nybygning, der rummer dialyse, ambula-
torier, sengestuer og isolationsstuer. Ny-
bygningen er udrustet med berøringsfri 
armaturer til håndvaske og cisterner til 
toiletter.

Tysk kvalitet

– Vi er kendetegnet ved gedigen tysk 
kvalitet. Hovedparten af vores armaturer 
er produceret på fabrikker i Tyskland, 
er ISO 9001-certificerede, testet af TÜV 
og LGA testinstitutterne og inden for 
alle kategorier kommer Grohe ud med 
en topplacering. På Grohes testcenter 
i Tyskland tester man armaturerne til at 
kunne klare 210.000 manuelle aktiverin-
ger hvilket svare til 20 års brug. 

I Danmark er healthcare et stort fokus-
område, fastslår Henning Lien og præci-
serer, at Grohe med sine løsninger satser 
på at tilføre både kvalitet, hygiejne, kom-
fort og velvære.
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Stor ordre på døgnrytmelys 
til psykiatribyggeri i Åbenrå 
går til Chromaviso
Hos Chromaviso var smilene ekstra store ved nyheden om at entreprisen på døgnrytmelys i størrelsesorden 
6,8 millioner kr. på det nye psykiatribyggeri i Åbenrå var gået i hus.

”Vi har arbejdet hårdt og målrettet for at 
sikre os en plads blandt de førende be-
lysningsudbydere. Med ordren i Aaben-
raa har vi slået vores position fast. Det er 
en milepæl i Chromaviso’s historie – og 
vi lægger al vores energi i at levere en 
optimal lysløsning”, udtaler administre-
rende direktør hos Chromaviso Anders 
Kryger.

Løsning der levede op til kravene

Som det er kutyme i branchen har pro-
cessen med valget af lysleverandør 
været mange måneder undervejs. Den 
offentlige licitation blev udbudt af Psy-
kiatriens Anlægssekretariat i Region Syd-
danmark tilbage i foråret 2013. I første 
omgang gjaldt lysdelen kun hvidt lys. Ef-
ter at bevillingen var givet, fulgte tillæg-
get om specialbelysning.

Hans Peter Smidt fra det rådgivende 
ingeniørfirma Wessberg A/S, der oprin-
deligt vandt projektkonkurrencen sam-
men med WHITE arkitekterne, forklarer 
valget af Chromaviso:

”… det var en løsning, der levede op til 
de krav, der var stillet. Jeg havde kend-
skab til Chromaviso fra nogle projekter 
på operationsstuer. Det er os, der sid-
der med projektbeskrivelsen og laver 
tegningerne, så vi kender omfanget og 
behovet.”

Snarlig installationsstart

I sidste ende var det el entreprenø-
ren WICOTEC KIRKEB JERG A/S, der 
hentede tilbud ind fra tre lysleverandø-
rer, som kom med hver deres koncept. 
Sammen med Wessberg A/S indstillede 
WICOTEC KIRKEBJERG A/S Chroma-
viso til bygherren.

De nærmere detaljer om lysentreprisen 
i det nye Aabenraa psykiatribyggeri sker 
i et samarbejde mellem WICOTEC KIR-
KEBJERG A/S og Chromaviso. “Det har 
fra starten været en positiv oplevelse at 
arbejde sammen med WICOTEC KIRKE-
BJERG A/S” fortæller Anders Kryger fra 
Chromaviso og fortsætter: “Vi er i god dia-
log og ser frem til en snarlig installations-
start i Aabenraa hen over sommeren 2014. 
Chromaviso’s døgnrytmelys er et unikt 
koncept, der er installeret og testet på Aar-
hus Universitetshospital og på Glostrup 
Hospital – vi går aldrig på kompromis med 
kvaliteten af vores installationer ”.

Chromaviso virksomhedsprofil

Chromaviso er en vidensbaseret virk-
somhed med speciale i unikke lyskon-
cepter til sundhedssektoren. Vores in-
novation har stærkt afsæt i forskning 
og know-how på området og sker i tæt 
samarbejde med brugerne og forsk-
ningsmiljøet. Med mange hundrede in-
stallationer på skandinaviske hospitaler 
er både Ergonomisk Lys og Ergonomisk 
Døgnrytmelys i dag anerkendte belys-
ningsstandarder.



Få kontakt til de rigtige
Messens udstillingsområde 
tilbyder dig en unik chance 
for at synliggøre netop din 
virksomhed og få kontakt til 
centrale aktører.

I løbet af de tre messedage 
kan du formidle viden, vise 
produkter, afholde workshops 
og få kontakt til flest mulig af 
dine kunder og interessenter. 

Arrangør:

FREMTIDENS 
BYGGERI 
- en del af Skandinaviens største fagmesse

Health & Rehab Scandinavia 2014
9. - 11. september 2014 · Bella Center · København

Bliv udstiller i zonen for Fremtidens Byggeri 
og vær med til at skabe inspiration, dialog og visioner.

Fagmessen sætter spot på sygehusbyggeri, plejehjemsbyggeri, ældreboliger,  
socialpædagogiske bomiljøer og de nye sundhedshuse.
I 2012 bød fagmessen i samarbejde med Danske Regioner på fire 1:1 modeller, 
som illustrerede fire af de kommende sygehusbyggerier. I 2014 opstilles en frem
tidsorienteret 1:1 model af en dansk plejebolig. Modellen er lavet i forbindelse med 
tematiserede eksportfremstød i samarbejde med Udenrigsministeriet og er inspireret 
af projektet “Fremtidens plejehjem” i Aalborg.

I forhold til plejehjemsbyggeri, ældreboliger og socialpædagogiske bomiljøer 
kan din virksomhed komme med bud på arkitektur, tilgængelighed, indretning, instal
lationer, inventar, trivsel, hjemlighed, bæredygtighed og arbejdsmiljø. Den gennem
gribende omstrukturering af det danske sygehusvæsen med de nye sygehus
byggerier, sundhedshuse mv. medfører et væld af nye produkter og processer 
inden for bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, 
effektivisering og højere kvalitet. I messens udstillingsmiljøer kan din virksomhed 
vise bl.a. sengestueinventar, teknisk inventar, sundhedsteknologisk udstyr, arkitektur, 
arbejdsmiljøforbedringer, efteruddannelsestilbud og meget mere.
De nye teknikker og teknologier fordrer nye kompetencekrav og efteruddannelses
behov både i forbindelse med udvælgelse, prioritering, implementering, drift og ser
vice. Fagmessen er også stedet, hvor udstillerne giver de bedste bud på processen 
før, under og efter et byggeprojekt i social og sundhedssektoren.

Læs mere om 
fokusområderne på:

www.health-rehab.com

To fagmesser under samme tag
Som noget ganske særligt kan alle 
besøgende gå frit mellem to fag-
messer under samme 
tag, da vi har 
fået ny nabo:  
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Bakteriedræbende 
stikkontakter bekæmper 
infektioner
Nye antibakterielle stikkontakter kan spare samfundet for sygedage, indlæggelser og mia. af kroner. 
Kontakterne går forrest i bakteriebekæmpelsen på sygehuse. Test fra Rigshospitalet viser hurtig og effektiv 
effekt.

Hvert år bliver tusindvis ramt af infektioner, mens de er indlagt på danske hospitaler. Anti-
bakterielle kontakter fra Schneider Electric kan nu hjælpe på problemet, som hvert år har 
store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

FaKta

•		Kontakten	er	godkendt	i	blandt	
andet Europa, Asien og USA

•		Der	dannes	ikke	resistente	bak
terier

•		Effekten	holder	i	hele	kontaktens	
levetid

•		De	antibakterielle	kontakter	er	
testet på Rigshospitalet samt 
flere uvildige laboratorier i udlan
det

•		Kontakten	kommer	i	Laurits	
Knudsens velkendte designserier

Infektioner koster hvert år Danmark 
milliarder af kroner, og tusindvis af dan-
skere bliver syge, mens de er indlagt på 
sygehuse og hospitaler. Det skyldes ofte 
spredning af bakterier, som har gode vil-
kår på steder, hvor mange mennesker 
færdes og berører dørhåndtag, knapper 
og stikkontakter.

Nu er der er håb i kampen mod bak-
teriebefængte stikkontakter.Schneider 
Electric lancerer nemlig sine velkendte 

Lauritz Knudsen-kontakter med bakte-
riedræbende belægning, som bekæmper 
en lang række kendte bakterier. De anti-
bakterielle kontakter er et nyt våben, der 
kan komme sundhedssektoren til gode i 
kampen mod spredningen af bakterier og 
infektioner. Det viser test fra Rigshospita-
lets Infektionshygiejniske Enhed.

– Vores test viser, at den antibakteri-
elle belægning virker hurtigt og effektivt 
på en række sygdomsfremkaldende bak-

terier, som overføres via hænderne. Kon-
takterne dræbte flere af bakterietyperne 
allerede inden for 15 minutter, siger Leif 
Percival Andersen, head of Infection 
Control på Rigshospitalet.

De antibakterielle kontakter har ifølge 
testen stor effekt på en lang række mi-
kroorganismer heriblandt E Coli og visse 
typer af Stafylokokker, Streptokokker og 
Salmonella.

Bakteriedræbende nyhed

Bakteriedræbende kontakter er resulta-
tet af et projekt, som Schneider Electric 
har været i gang med gennem flere år, 
og resultatet sætter nye standarder i be-
kæmpelsen af bakterier, svampe og vira.

– Vi er de første med en langtidshold-
bar løsning, der virker langt hurtigere 
end andre bakteriedræbende løsninger. 
Beregninger viser, at vores effekt hol-
der hele kontaktens levetid, og det er 
unikt. Tidligere løsninger har typisk haft 



hospital drift & arkitektur 2   31 

Hassellunden 11a  ·  dK-2765 smørum 
Tlf. 45 95 04 10 · www.buHl-bonsoe.dK

>  Kvalitetstermografi fra 
14.995,- ex. moms og levering

>  Termografi introkurser
>  Termografi level 1 kurser
>  Inhouse service og 
 tryghedsgaranti
>  rådgivning og behovsanalyse

>

Kvalitetssikring 
og optimering

Udstyr og kurser til nem og enkel fejlfinding
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Et lille b på indersiden af de 
antibakterielle kontakter 
markerer, at bakterier nu har 
fået en ny fjende. Ellers ligner 
Lauritz Knudsen-kontakterne 
og afbryderne fuldstændig 
sig selv. 

en yderst begrænset levetid, inden den 
antibakterielle virkning er forsvundet. 
Derudover har mange løsninger væ-
ret bygget på miljøskadelige sølvioner, 
mens vores nye belægning er bygget på 
en uskadelig overflade, som overholder 
alle gældende standarder og ikke skaber 
resistente bakterier eller belaster miljøet, 
forklarer Mark Bitsch, der er produktchef 
i Schneider Electric Danmark, der blandt 
andet står bag Lauritz Knudsen.

Mark Bitsch håber, at kontakterne 
kan være en del af fronten i kampen for 
bedre antibakterielle miljøer de utallige 
steder, mennesker færdes og blandt an-
det bruger stikkontakter og afbrydere. 

De antibakterielle stikkontakter er 
derfor et vigtigt skridt på vejen mod bak-
teriebekæmpelse på hospitaler, institu-
tioner og i private hjem.

– Afbrydere og stikkontakter er et 
af de steder, hvor bakterier overføres. 
Målet er altid at fjerne flest mulige kil-
der til overførsel af bakterier, og denne 
antibakterielle belægning er bestemt et 
skridt i den rigtige retning, siger Leif Per-
cival Andersen fra Rigshospitalets Infek-
tionshygiejniske Enhed.

om sChNEiDER ElECtRiC:  
www.schneider-electric.dk og www.lk.dk

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider 
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og 
grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energi og infrastruktur, industri 
og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til 
privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand 
Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for elmateriel, intelligente 
systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2011 opnåede de over 
130.000 medarbejdere en omsætning på 22,4 mia. euro ved at fokusere på at 
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi. 



Kompetence giver sikkerhed
Mere end 40 års erfaring er grundlaget for Weishaupt’s succes med tavleanlæg.
Vi bygger og leverer individuelle tavleanlæg til alle systemer omkring brænder-
og opvarmningsteknik. Fra rådgivning til installation på stedet til den efterfølgende
service - vi er med hele vejen.

Styring

Max Weishaupt A/S   |   Glostrup 43 27 63 00   |   Fredericia 75 10 11 63   |   Aalborg 98 15 69 11   |   www.weishaupt.dk

Styring, regulering og kommunikation

Regulering Kommunikation Kompetence

ENERGioptimERiNG

Randers hospital igangsætter 
ambitiøs energirenovering
 Schneider Electric Danmark har netop vundet udbud om energirenovering af Regionshospitalet Randers, 
der er et af landets største akuthospitaler.

Projektet betyder, at 90.000 hospitals-
kvadratmeter skal gennemanalyseres 
for at udpege moderniseringstiltag og 
muligheder for energirenovering. Indle-
dende analyser afslører, at hospitalet kan 
spare omkring 5-6 mio. kr om året.

– Vi er rigtig glade for at skulle føre 
Regionshospitalet Randers’ satsning på 
fornyelse og energirenovering ud i livet 
og glæder os til at afdække de mulighe-
der og potentialer, der ligger i de eksiste-
rende hospitalsbygninger, siger Casper 
Højgaard, salgschef i Schneider Electric 
Danmark A/S.

Projektet er udformet som et såkaldt 
ESCO-projektet, hvor investeringerne 
betales af de forventede og garanterede 
energibesparelser. Hospitalet har valgt 
at arbejde med en tilbagebetalingstid på 
det samlede projekt på 17 år, hvilket gør 
det muligt at tænke i mere gennemgri-
bende renoveringer af klimaskærmen. I 
projektet tænkes også andre løsninger 
som forbedrer sygehusets drift, ligesom 
der også kigges på øget patientsikker-
hed.

– I alt fire hospitaler i Region Midtjyl-
land gør nu brug af denne samarbejds-

form, så vi håber at denne fremdrift kan 
inspirere andre regioner, hvor eksiste-
rende hospitaler står overfor samme ud-
fordring med stort efterslæb og aldrende 
teknik og bygninger, tilføjer Casper Høj-
gaard.

Schneider Electric er i forvejen igang 
med et tilsvarende energirenoverings-
projekt på et andet af regionens hospita-
ler, nemlig Regionshospital Viborg.



Air-Consult ApS  Vandkærsholmvej 2
DK 8400 Ebeltoft  Tlf: 70 20 30 72

www.friskvand.dk

Vægmonteret tappeunit

• Væghængt eller indbygningsmodel med 

ekstern vandkøler

• Udført i rustfrit stål

• Betjening via touch-panel

• Pladsbesparende og rengøringsvenlig på 

gangarealer

• Opfylder brandmyndighedernes krav

Specielt udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder

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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

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

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

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

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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.
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To nye sengevaske og 
madrasdesinfektionsanlæg

Semi-Staal A/S har udviklet 2 nye anlæg 
til hospitalssektoren for opgradering af 
hygiejnen på hospitalssenge og disses 
madrasser.

Anlæggene er opdelt i 2 separate sy-
stemer, der er opstillet i parallelformation 
og udlagt som gennemgangsanlæg med 
en snavset zone (indgang) og afleveres 
modsat i en ren zone (udgang). Begge 
anlæggene er indhuset i en støjdæm-
pende vægkonstruktion som afgræns-
ning til personalet og de omliggende lo-
kaliteter.

De ankommende snavsede senge 
forberedes, idet dropstativer og lig-

nende fjernes fra disse, sengene køres 
hen til og parallelt med madrasindfø-
ringspladen på madrassterilisationsan-
lægget. Madrassen overføres manuelt 
til denne horisontalt og vippes 90° op 
til en vertikalt stående position på den 
lange side og afsættes på en lameltrans-
portkæde.

Sengen derimod køres væk og tilføres 
sengevaskeanlægget via en opkørsels-
rampe og en indføringstransportør, som 
er placeret på et dobbelt saksebord, som 
løfter sengen op til den ønskede trans-
porthøjde.

Sengevaskemaskine

Denne er udlagt som en tunnelgen-
nemgangsmaskine og består af forskel-
lige behandlingszoner. Disse kan typisk 
være:
1)  Forvask 20°C (option)
2)  Sæbevask med rengøringsmiddel 50-

60°C
3)  Efterskyl med skyllemiddel 60C blød-

gjort vand
4)  Afblæsning af seng – forneden, sider 

og sengebund

• Stor kapacitet
• Flere sengetyper

• Ny desinfektionsteknologi – 20 sec./madras
• Miljøvenlig, effektiv, uden brug af kemikalier
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Vasketiden er individuelt justerbar efter 
sengens tilsmudsningsgrad. Forvaske-
vandet og sæbevaskevandet anvendes 
i recirkulation over et filter, cirkulations-
pumpe og dysesystemer. Sæbevaske-
vandet opvarmes over en varmeveksler 
eller dampinjektor og er termostatstyret.

Efter forvask og sæbevask transporte-
res sengen videre til afblæsningszonen. 
Når sengen kører ud af sæbevaskezo-
nen, skylles denne med varmt vand 60°C 
tilsat skyllemiddel for at fjerne kemika-
lierester fra sæbemidlet, og skyllemidlet 
fjerner overfladespændingen på skylle-
vandet og optimerer drænering af over-
fladerne på sengen.

Den sidste zone er en afblæsnings-
zone, hvor specialdesignede mund-
stykker og ringkammerblæsere danner 
luftknive, som er rettet mod sengens un-
derside, langsider og en dobbelt luftkniv, 
som angriber sengebunden fra oven, når 
denne kører langsomt forbi.

Afdrypningsvandet samt det afblæste 
vand opsamles og genbruges enten i for-
skylle- eller sæbevaskesektionen.

Efter at sengen køres ud af maskinen 
via en skydeport i maskinen og indhus-
ningen, når denne ud på en afgangs-
transportør, som ligeledes er anbragt på 
et dobbelt saksebord, som sænker sen-
gen ned i gulvhøjde, hvorved den her-
efter køres ud på gulvet. Eventuelt over-
skudsvand tørres af, og restvandpartikler 
fordamper på kort tid via den akkumule-
rede restvarme i sengens metalstel.

Madrasdesinfektionsanlæg

Den overførte madras, som er tippet 
op, køres nu ud af tipperen og ind i ind-
husningen, hvor madrassen når frem 
til desinfektionsenheden. Madrassen 
passerer forbi en zone af SonoSteam® 
ultralydsdyser, der behandler overfla-
den på madrassen. Denne teknologi 
er udviklet og perfektioneret af FORCE 
Technology.

Madrasdesinfektionsenheden er op-
bygget som en tunnelmaskine, og dy-
serne er kun aktive, når en madras er 
under gennemkørsel. Selve desinfek-
tions processen udføres af 12 stk. dyser – 
5 stk. på hver side og 1 stk. på oversiden 
og 1 stk. på undersiden. Eksponerings-/
bearbejdningstiden er udlagt til 2 sek. 
SonoSteam dyserne arbejder med damp 
og danner et ultralydsfelt, hvilket bevir-
ker at dampen får en optimal indvirkning 
på madrassens overflade.

Desinfektionsenheden er tilkoblet et 
udsugningssystem for at bortlede damp 

og em. Gennemkørselshastigheden er 
styret, så behandlingen altid er optimal. 
Der anvendes ingen rengøringsmidler 
eller kemikalier.

Efter desinfektionsprocessen kører 
madrassen videre til afblæserenheden 
for at fjerne overskudsvand fra denne. 
Enheden er opbygget af rustfri 4-kt. 
profiler og rustfri plader i en svejsekon-
struktion og udformet som en tunnel. I 
overdelen af denne er blæsemundstyk-
kerne for luftknivene og en lamelkæ-
detransportør for transport af madras-
serne – under transportkæderne er en 
opsamlingsbeholder for opsamling af 
det afblæste vand. Dette ledes sammen 
med kondensvandet fra SonoSteam ste-
rilisatoren tilbage til sengevaskeren for 
genbrug.

Tunnelinddækningen er forsynet med 
inspektionsdøre – 1 på hver side for ad-

gang til dennes indre for rengøring eller 
fjernelse af eventuelle fastklemte ma-
drasser.

Ringkammerblæserne er placeret 
oven på afblæsningstunnelen.

De specielt designede blæsemund-
stykker og trykluften fra ringkammerblæ-
serne (7,5 kW) giver en lufthastighed på 
op til 270 km/time (luftkniv) målt 50 mm 
fra mundstykket.

Denne høje lufthastighed og blæse-
mundstykkernes optimale placering gi-
ver et 1. klasses afblæsningsresultat.

Efter afblæsningen kører madrassen 
via en bufferbane ud af indhusningen ud 
på afgangsbanen hen til madrastipperen, 
hvor denne står klar til nedtipning på den 
nyvaskede seng. Dette gøres manuelt, 
og eventuelle fugtrester (vandpartikler) 
aftørres. 

 www.semistaal.dk



KORREKT LUFTFUG-
TIGHED GIVER KORTERE 
INDLÆGGELSESTID
Vi har mange års erfaring i at 
levere skræddersyede, energi-
effektive løsninger til hospitaler. 
Spørg bare vores referencer.

AFFUGTNING  I  BEFUGTNING  I  EVAPORATIV KØLING  I  INSTRUMENTER 5850 1213  I  www.condair.dk

▪  Rigshospitalet
▪  Glostrup Hospital
▪  Hvidovre Hospital
▪  Køge Sygehus
▪  Slagelse Sygehus
▪  Odense Universitetshospital
▪  Klinikum Bodenhausen
▪  Vetter Pharma

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…

REFERENCER:
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Validering af køle og fryserum
Buhl & Bønsøe A/S udvider sit forretningsområde og tilbyder nu også termisk validering.

Virksomheden tilbyder udstyr og kon-
sulenter til termisk validering af køle- og 
fryserum samt køle- og fryseskabe i må-
leområdet -90 til 450°C.

Ny ydelse i 
kalibreringslaboratoriet

Det er virksomhedens akkrediterede 
kalibreringslaboratorium, der nu kan ud-
føre termisk validering med tilhørende 
udarbejdelse af protokol, testplan og 
rapport samt udførelse af IQ/OQ doku-
mentation og evaluering.

Det nye område komplementerer de 
ydelser virksomheden ellers tilbyder, 
som bl.a. omfatter salg af måleinstru-
menter og akkrediteret kalibrering. Så-
ledes kan virksomheden dække kunder-
nes behov for nyt måleudstyr, ind- og 
udgangskalibrering af udstyret, og nu 
også termisk validering af køle- og fryse-
rum samt køle- og fryseskabe.

Termografi som del af 
valideringsforløb

I forbindelse med et valideringsforløb 
kan Buhl & Bønsøe også tilbyde en ter-

mografisk undersøgelse af det rum, der 
skal mappes. Termografering kan være 
en god idé i forbindelse med validering 
af et rum, da en termografi undersøgelse 
afslører, om der er områder i rummet, 
hvor temperaturen er markant højere el-
ler lavere end den målte rumtemperatur. 
Hvis temperaturfølsomme præparater 
eksempelvis opbevares i et fryserum, 

hvor rumtemperaturen viser -18°C, men 
præparaterne står op af en vægflade, 
hvor temperaturen er i plus, er præpa-
raternes temperatur ikke -18°C, og de 
opbevares ikke forsvarligt. I et sådant 
tilfælde vil en termografi undersøgelse 
netop identificere, at der er et kritisk om-
råde, der skal tages stilling til inden rum-
met anvendes til opbevaring af tempera-
turfølsomme præparater. 

Høj fugtighed i kølerum

Den termiske validering kan desuden 
suppleres med en måling af den relative 
fugt i rummet. Især i kølerum kan høj 
fugtighed udgøre en kritisk parameter 
på grund af øget risiko for udvikling af 
skimmelsvamp.

Vil du vide mere om validering?

Buhl & Bønsøe kan påtage sig det fulde 
valideringsforløb eller foretage dele af 
forløbet i samarbejde med kunden. Kon-
takt virksomheden på 45 95 04 10 og på-
begynd en dialog.

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

læs tidligere udgivelser på  
www.hospitaldrift.dk



EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

Webbaseret 
sikkerhedsbelysning
spar penge på sikkerhedsbelysning ved 
at vælge den rigtige løsning.

Der kan spares mange drifts kroner, da det er 
centralanlægget som overtager det ugentlige 
eftersyn.

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, 
hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan 
vises.

EXIT ZONE ApS   |   Lysbjergvej 6   |   6500 Vojens
Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.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

● 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

EnwaMatic ®
Energisparende vandbehandling i
lukkede kredsløb til varme- og kølesystemer

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

Automatisk skyllefunktion

Minimale serviceomkostninger

... uden brug af miljøbelastende kemi.

WATER TREATMENT

BIN-X - DGT Invest ApS

Møllevej 9, K 5

2990  Nivå

Tele:  4576 7628

Mail: email@bin-x.com
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Koldt vand og grøn energi
Bæredygtighed, grøn energi, klimaud-
vikling og energiforbrug – betegnel-
serne er mange, men alle ligger de inden 
for den tendens, der præger samfundet 
netop nu – at agere korrekt og ikke tære 
unødigt på ressourcer, der skader vores 
miljø og klima. Især ud fra et virksom-
hedsperspektiv ser man i dag et enormt 
fokus på at agere miljømæssigt korrekt, 
eksempelvis at udvikle sin strategi så der 
ikke forurenes, eller anvendes skadelige 
ressourcer i produktionen.

Ud fra et offentligt synspunkt har både 
kommuner, stat og regioner ligeledes et 
stort fokus på energi og bæredygtighed. 
Bæredygtighed skal tænkes ind i stort 
set alle handlinger, vi foretager os, og 
det gælder i høj grad også sundhedssek-
toren. På flere af regionernes hjemmesi-
der finder man planer og strategier for, 
hvordan man gennem de næste år skal 
forbedre klimaregnskaberne gennem en 
markant reducering af CO₂-udledning og 
energiforbrug. Ligeledes skal mængden 
af sundhedsskadelige stoffer reduceres, 
da det både er til gavn for mennesker og 
miljø.

Det er alt sammen godt og en positiv 
udvikling, men hvordan gør man, når det 
kommer til praksis? Hvordan kan man 
kontrollere, at det produkt man anskaf-

fer sig lever op til kravene om reduceret 
energiforbrug og sundhedsskadelige 
stoffer? Eller hvordan kan man generelt 
sikre sig, at der rent faktisk er tale om et 
grønt og bæredygtigt produkt?

Drikkevandskølere og 
bæredygtighed

Kuvatek har længe argumenteret for, at 
vi er de mest bæredygtige på markedet 
inden for drikkevandsløsninger. Det har 
skabt en interesse hos Forsvaret, som har 
sat sig for at gennemføre en undersø-
gelse af energiforbruget på to forskellige 
drikkevandskølere. På denne baggrund 
har Kuvatek deltaget i undersøgelsen, 
hvor Kuvateks drikkevandskølere sam-
menlignes med en anerkendt konkur-
rents drikkevandsløsning. Undersøgel-
sen er foretaget af Forsvaret og udført 
i en kantine hos Forsvaret. Forsvaret vil 
inden for en kort periode offentliggøre 
en rapport, der dokumenterer de ende-
lige resultater.

Formålet med undersøgelsen er at 
belyse det samlede energiforbrug, samt 
komforten på de to drikkevandsløsnin-
ger. Når vi taler om det samlede energi-
forbrug er der flere parametre, der spil-
ler ind. Der er bl.a. tale om den mængde 

strøm, der forbruges, når der tappes 
vand fra køleren samt standby-strømfor-
bruget – altså hvor meget strøm køleren 
bruger, når der ikke tappes vand. Herud-
over ses der på, hvor hurtigt er køleren 
i gang efter en længere standby-periode 
på f.eks. en weekend og udsving i drik-
kevanstemperatur (komfort og kvalitet 
af produktet). Ud fra de lagrede data er 
det muligt at måle omkostningerne for 
energiforbruget, samt belastnings- og 
standby-tiderne for hver enkelt drikke-
vandskøler.

Undersøgelserne forløb over 4 uger, 
og efter projektets afslutning er der 
fremkommet flere resultater, som vi vil 
dele med jer her.

Figuren viser undersøgelsens en-
delige resultater, og som det tydeligt 
fremgår, er der stor forskel på de to drik-
kevandskølere. Der er flere parametre i 
spil, og alle er med til at sige noget om 
det endelige energiforbrug. Det vigtig-
ste resultat er dog de to sidste søjler, som 
viser den samlede mængde vand, der er 
tappet i perioden og det samlede elfor-
brug over 14 dage. Som det fremgår har 
de to kølere stort set leveret den samme 
mængde vand, men elforbruget og der-
med det samlede energiforbrug ligger 
langt fra hinanden.
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samarbejde med respekt

Danmarks førende leverandør af  
isolerings- og ventilationsprodukter

Se mere på oeland.dk

Isolering

Rør

Ventilatorer

Kanaler

kvalitet skaber tryghed 
Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—
DORMA dørlukkersystem TS 93

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

DORMA skydedørsautomatik ES 200

DORMA Danmark A/S
T +45 44 54 30 00
www.dorma.dk
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Kuvateks drikkevandskøler har over 14 dage brugt 2,7 KW/h, 
hvorimod konkurrentens over samme periode har brugt 26,4 
KW/h. Der er altså tale om en forskel på 23,7 KW/h på 14 dage. 
Mange vil nok spørge om, hvordan der kan være så stor en for-
skel på de to kølere. Den primære årsag er standby-strømfor-
brug. Kuvateks drikkevandskøler bruger stort set ikke strøm, når 
den er på standby – der bruges faktisk kun strøm, når der tappes 
vand fra hanen. Det kan man argumentere for er hensigtsmæs-
sigt, da en drikkevandskøler ofte står på standby ca. 95-98% af 
dens levetid. I den konkrete undersøgelse fra Forsvaret har drik-
kevandskølerne stået standby i ca. 99% af tiden – hvor der altså 
ikke er blevet tappet vand. Målingerne af standby-forbruget vi-
ser, at Kuvateks drikkevandskøler bruger 47 W/h i standby-for-
brug målt over et døgn, hvorimod konkurrentens bruger 1200 
W/h. 47 vs. 1200 – forskellen er markant.

Resultatet må siges, at være særdeles fordelagtigt, da vi nu 
kan fremvise konkrete beviser på, at Kuvateks drikkevandsløs-
ninger er mere energieffektive end en af de store konkurrenters. 
Det kommer ikke blot til at give en forskel rent økonomisk, men 
det giver også en forskel set ud af et bæredygtigt perspektiv.

Undersøgelserne er foretaget i en af statens instanser, og der 
har gennem perioden drikkevandskøler været en stor tilfreds-
hed med Kuvateks drikkevandskøler. Undersøgelser fra stedet 
viser, at brugerne har været meget tilfredse med, at vandet er 
blevet koldere inden for en kortere periode, at der ikke læn-
gere går vand til spilde, og at vandet også løber hurtigere, så 
man ikke skal vente på vandet hele sin frokostpause. Det er ele-
menter ved Kuvateks drikkevandskølere, som andre offentlige 
instanser som hospitaler, folkeskoler og gymnasier også vil få 
glæde af.

Hvordan kan vi ellers tale bæredygtighed?

Hos Kuvatek har vi altid argumenteret for, at vores drikkevands-
kølere kan indgå i et el-spare-program. Efter denne undersø-
gelse er det nærmest ikke nødvendigt at tænke i de baner, da 
strømforbruget er så ekstremt lavt. Man kan være helt sikker på, 
at strømforbruget ikke løber løbsk med en drikkevandskøler fra 
Kuvatek.

Det lave standby-strømforbrug skyldes bl.a., at der hverken 
anvendes tank, UV-lys, filter, is-bank eller elektronik i en køler, 
som hele tiden bruger ressourcer på at holde den kørende. Der 
er tale om ren gennemstrømning, og der er kun brug for strøm, 
når der tappes vand fra hanen. Herudover anvendes der ude-
lukkende naturlige kølemidler, der ikke er til skade for hverken 
drivhuseffekt eller ozonlag.

Som et sidste punkt er det værd at nævne, at man ikke har 
behov for at tegne en servicekontrakt, når man køber en drik-
kevandskøler fra Kuvatek. Derimod får man en 4 års omkost-
ningsgaranti. Det betyder, at man inden for de første fire år efter 
købet ikke kan få yderligere omkostninger på vandkølerne. Der 
er ganske enkelt ikke brug for serviceaftaler, da der ikke er vand-
tank, der skal renses, og ingen filtre der skal skiftes. Dermed er 
der ikke er brug for en tekniker, der skal køre rundt på de danske 
landeveje. Det er også en af årsagerne til, at Kuvatek A/S kan 
kalde sig bæredygtig leverandør.

Hvad betyder denne viden for vores samlede forståelse af be-
grebet bæredygtighed? Måske ikke så meget i det store billede, 
men når man taler om et specifikt produkt som drikkevandskø-
lere, så er der nu konkret data at hente i forhold til grøn energi. 
Dét er værd at have i mente næste gang, der skal investeres i 
drikkevandskølere.
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aF pallE sUNDDal, NoRa systEms

Gulvfladerne og hvilke krav, der skal stilles til disse, udgør en stor del 
af debatten omkring, hvilke løsninger, der skal vælges til eksisterende- 
og fremtidige hospitaler.

Det er et vigtigt valg, der får betydning for patienter og personales op-
levelse af rummet, ergonomien og det, der ikke kan ses, men mærkes, 
emissioner fra gulvfladen af uheldige stoffer, der kan påvirke helbred 
og velbefindende.

Driftsøkonomi, let rengøring, mulighed for reparationer og sikkerhe-
den for, at en fejlbehandling af gulvet ikke forkorter gulvets levetid, 
fylder også mere i debatten.

nora® systems har produceret gummigulve i mere end 50 år og er ver-
dens største producent af gummigulve, med én markedsandel world 
wide på mere end 50 %.

Gummigulvene bliver produceret i Tyskland efter højeste kvalitetskrav 
og ud fra de skrappeste krav til miljø og bæredygtighed.

Et nora® gummigulv er bl.a. Blue Angel RAL UZ 120 certificeret. Det 
er et af de eco labels med de skrappeste krav til emissioner (VOC’er). 
nora® gummigulve er også ISO 14025, ISO 14001 og GreenGard cer-
tificeret, og kan være med til at løfte en DGNB bygningsklassificering.

De største aftagere af nora® gummigulve er hospitaler og laboratorier, 
og det er et stærkt stigende marked, hvor nora® gummigulve bliver 
stadig mere aktuelle, jo mere fokus der er på netop bæredygtighed, 
emissioner, ergonomi og driftsøkonomi.

Et gummigulv er et vulkaniseret produkt og netop vulkaniseringen gør 
en forskel omkring, hvordan gulvet opleves at gå og stå på, og giver en 
vedvarende trinlydsdæmpning fra 6 db til 20 db.(nora® gummigulve)

Sammensætningen af gummi og hjælpestoffer og vores produktions-
teknik er af afgørende betydning for emissioner fra gulvet og hermed, 
hvordan gulvet vil påvirke patienter og personales helbred og velbe-
findende.

Ifølge” Health Care Without Harms” undersøgelser, er indendørs luft 4 
– 5 gange så forurenet som udendørs luft, og med den fokus, der er på 
at bygge så CO₂ neutralt som muligt, er byggematerialers emissioner 

Et seriøst gulvvalg til 
hospitaler og laboratorier
– der kan leve op til dine og fremtidige krav.
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blevet vigtigere end tidligere, og et parameter, der bør veje tungt, så 
brugerne får de bedste betingelser for et sundt indeklima.

Overfladen på et gulv, hvordan den skal behandles dagligt og ikke 
mindst, hvordan den skal vedligeholdes, er af stor betydning for, 
hvordan gulvet opleves og for driftsøkonomien.

Et nora® gummigulv er ikke og skal ikke coates i hele gulvets levetid. 
Det betyder, at der kan spares penge på vedligeholdelsen, men også, 
at gulvets levetid ikke nedsættes pga. manglende- eller forkert be-
handling.

Det er et nora® gummigulvs store densitet og meget tætte overflade, 
der giver denne fordel, en overflade, der også gør gulvet modstands-
dygtigt overfor f.eks.: blod, jod, sprit, urin, desinfektionsmidler og de 
fleste kemikalier.

Det er en modstandsdygtighed, der ikke formindskes i gulvets leve-
tid, fordi der ikke er nogen coating, der nedslides eller skal fornyes.

Overfladen gør også gulvet yderst velegnet til vask med diamond 
pads, en vaskemetode, der vasker gulvet renere end traditionel 
gulvask, og dét med kun rent vand, ingen sæbestoffer eller kemika-
lier. Diamond pads kan bruges sammen med alle eksisterende gulv-
vaskemaskiner.

Et nora® gummigulv kan leveres med de egenskaber et specifikt om-
råde kræver af et gulv, om det er krav til høj trinstøjsdæmpning (20 
db), ekstrem slidstyrke (industri klasse 43), eller der er krav til gul-
vets elektrisk ledende egenskaber (ed eller conductive), så kan nora® 
gummigulve levere, og med samme design, så forskellen i egenska-
ber ikke behøver at komme til udtryk på gulvets udseende.

Et nora® gummigulv er selvfølgelig også egnet til laboratorier, clean-
rooms, operationsstuer og andre områder med forskellige skærpede 
krav.

Hvis du ønsker at høre mere om nora® gummigulve, eller kunne 
tænke dig at komme ud og se, hvordan gulvene fungerer på et refe-
rencebesøg, så kontakt nora® gummigulve.

www.nora.com/dk

Et seriøst gulvvalg til 
hospitaler og laboratorier
– der kan leve op til dine og fremtidige krav.



• 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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KøliNG

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 
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Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

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

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

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

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

sKyllERUmsUDstyR aRBEjDsmiljøsKyllERUmssERViCE

iNDREtNiNG



Ren vandbehandling
til hospitaler

Tlf.: 87 93 83 00
www.silhorko.dk

VaNDBEhaNDliNG

VENtilatioN BElysNiNG it-RåDGiVNiNG

sKyllERUmsUDstyRDRiKKEVaNDsKølERE

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

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
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Infoprocess tilbyder
•  Rådgivning
•  Udarbejdelse af kravspecifikation
•  Gennemførelse af EU-udbud og 

licitation
•  Projektledelse
 
Infoprocess har erfaring inden for bl.a.
•  Netværk
•  Telefoni og DECT
•  Patientkaldesystemer
•  Sterilcentral-software

IT-rådgivning

Trongårdsparken 55 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 2173 1161 · www.infoprocess.dk
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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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tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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Energi 
effektivitet
106 lm/W



Levetid
L70/>50,000

at Ta=25°C



Farvegengivelse
Ra>80 / Ra>90



MacAdams 
faktor

SDCM: 2

WWW.RIEGENS.DK

Der ligger meget mere bag

Mere information på www.riegens.dk/rax
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