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creating better environments 

Linoleum fra Forbo Flooring 

Verdens mest moderne og miljørigtig gulv i 150 år 

*Cirkeldiagrammerne viser indhold og 
procentdel af naturlige indholdsstoffer og 

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

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

sammenligningen. (Sammenligningen er 
baseret på varedeklarationer for de forskellige 

gulvbelægningsmaterialer)  

32 % Kalksten 

47 % PVC 

16 % Blødgører 

32 % Kalksten 

47 % PVC 

16 % Vegetabilsk blødgører 
5 % Andet 

19 % Syntetisk gummi 
55 % Mineralsk fyldstof 

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

26 % Kalksten 

37 % Linolie / harpiks 

26 % Træmel 

8 % Jute 

3 % Andet 

Linoleum 
97 % Naturlige råvarer, 71 % fornybare råvarer 

PVC-gulv 

59 % Naturlige råvarer, 0 % fornybare råvarer 

Bio plastgulv 

75 % Naturlige råvarer, 16 % fornybare råvarer 

Gummigulv 

 65 % Naturlige råvarer, 0 - 15 % fornybare råvarer 

Linoleum - Svanemærket gulv 

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

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

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

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

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

er kontrolleret og godkendt af uafhængig 3. part.  

5 % Andet 
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rAMbøll  skærper 
HOspItaLsyDeLser
Nordens største rådgivende ingeniørvirksomhed styrker sine fagmiljøer for bedre at betjene 
sundhedssektoren og hospitalerne.

AF JournAlist, ib erik Christensen

Forventninger til sundhedsydelser bliver 
stadig større. Det samme gør omkost-
ningerne. Der er derfor stor efterspørg-
sel på omkostningseffektive hospitaler, 
som imødekommer patientbehov og 
fremtidens krav til teknologiske løsnin-
ger. Den udvikling kan Rambøll følge 
helt tæt på som en af Nordens førende 
rådgivere inden for hospitaler. ”Rambøll 
har allerede en stærk position på marke-
det for hospitalsydelser. Vi er for eksem-
pel med til at levere løsningerne til flere 
af fremtidens superhospitaler i Dan-
mark, men vi skal udvikle os yderligere 
i forhold til kundernes behov,” fortæller 
projektchef Henrik Qvist Jensen, der 
som ny sektoransvarlig for sundhed hos 
Rambøll har det overordnede ansvar for 
rådgivningsydelserne til hospitaler. 

FOKUS På RESSOURCER OG 
KVAlITET
Kombinationen af smalhals i den of-
fentlige sektor og stadig større krav 
til den offentlige service har ikke fået 
rådgiveren til at skrue ned for blusset. 
Tværtimod: ”Vi skal levere samlede 
koncepter og identificere og tilføre nye 
ydelser, så vi kan levere bæredygtige 
og fleksible faciliteter, der tager højde 
for nye organiseringsmåder, nye tek-
nologier og nye medicinske behand-
lingsformer. Samtidig skal vi sørge for, 
at ressourcerne fordeles, så de mest 
effektive sundhedsydelser opnås,” siger 
Henrik Qvist Jensen, der sammen med 
udvalgte kolleger på tværs af Rambølls 
mange faglige discipliner arbejder på et 
stærkere sundhedskoncept.

VIDENDElING ER 
SUNDHEDSGARANTI

”Vi vil i stadig højere grad kombinere 
de fagområder og den ekspertviden, vi 
har til rådighed i organisationen. Og det 
vil vi gøre ved at samle vores fagmiljøer 
inden for sundhedssektoren og skabe 
en intern videnlogistik, der sikrer, at den 
nyeste viden altid er opdateret og til 
rådighed.

Både for at sikre de mest optimale 
løsninger og for at minimere risikoen for 
fejl. På den måde er faglig tyngde og 
videndeling vores kunders sundhedsga-
ranti,” fortæller Henrik Qvist Jensen.

TVæRFAGlIGT TREKløVER

Mobiliseringen af de faglige spidskom-
petencer vil kunderne helt konkret 
mærke allerede i mødet med rådgiv-
ningsvirksomheden. Ud over Henrik 
Qvist Jensen er det tværfaglige felt 
styrket med sygehusplanlægger Jeppe 
Vecht Ottosen samt arkitekt og bygher-
rerådgiver Anette Heidi Sebök.

Trekløveret dækker de fleste af Ram-
bølls mange discipliner og kompetencer 
inden for sundhedsydelser, og skal som 
spydspidsen for sundhedområdet være 
ansvarlige og garantere en god tværfag-

lig bredde i den daglige vidensudveks-
ling og i mødet med kunderne.

”Jeppe, Anette og jeg skal have det 
store overblik, så vi sammen med kun-
derne kan sætte det helt rigtige hold til 
opgaven samt sikre en optimal videns-
deling på tværs i Rambøll.

Hospitalsprojekter er komplicerede, 
så vi skal altid sikre, det er de mest kom-
petente, der arbejder med projekterne,” 
afslutter Henrik Qvist Jensen.

Læs mere om rambølls ydelser og  projekter på 

www.ramboll.dk/sectors/health

Billedet viser FAM for Sygehus Thy 
Mors som Rambøll udfører i øjeblikket 
sammen med Arkitektfirmaet Friis & 
Moltke og Force Technology.

orienter ing

http://www.ramboll.dk/sectors/health
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Med i  store 
proJekter
– nAtionAlt og 
internAtionAlt

rambøll er Nordens største råd-
giver og involveret i mange danske 
projekter på sundhedsområdet, så-
som DNU i skejby, de fælles akut-
modtagelser i thisted og slagelse, 
psykiatrien i esbjerg, dagkirurgisk 
enhed på Hvidovre Hospital samt 
bygherrerådgivning til Neuroreha-
biliteringscentret i Glostrup.

Derudover er rambøll involveret 
i Internationale hospitalsprojekter 
bl.a. i Norge, sverige, england og 
Mellemøsten. Det er med til at 
give os erfaring og viden fra andre 
dele af verden og på den måde 
opnå ny viden til det danske mar-
ked og omvendt siger Henrik Qvist 
Jensen som sidder med i rambølls 
internationale netværk.

– Vi er stærke, fordi vi er så store 
og har de fleste kompetencer in 
house. rambøll kan i princippet 
løse det meste selv, hvilket sikrer 
den ideelle rådgivning.

Fra venstre  
Henrik Qvist Jensen, 

 Anette Heidi Sebök og  
Jeppe Vecht Ottosen



eleCtrolux  LaNcerer Ny
HøJeffektIV reNGørING
Mopper og klude specialbehandles med polymer i nyudviklet 
vaskemaskine efter nyt koncept så de mere effektivt tiltrækker, 
fastholder og eliminerer farlige bakterier ved rengøringen

AF JournAlist, ib erik Christensen

Ved at coate mikrofibrene i en ny vaske-
proces med en speciel polymerforbin-
delse (plast), kan Electrolux Professional 
nu berige hospitalernes hygiejniske 
redskaber som mopper og klude af mi-
krofibre, så de gør endnu bedre rent.

ABECS – en forkortelse af Anti Bac-
teriel Ecologic Cleaning System – er et 
koncept, som gør det muligt både at 
tiltrække, fastholde og eliminere bakteri-
erne på mopper og klude mere effektivt 
end tidligere.

Polymeren påføres under vask og 
skaber en ekstra kraftig, positiv elektrisk 
ladning, der tiltrækker de negativt la-
dede bakterier. Under rengøringen ude 
på afdelingerne påføres også lidt poly-
mer på de rengjorte flader, så bakterier 
sidder fast og elimineres.

Dermed kan smitte med farlige 
bakterier på hospitaler og plejehjem 
reduceres. Grundige testforsøg på det 
anerkendte tyske WFK Institut fur Ange-
wandte Forschung. GmbH, dokumente-
rer en klart højere hygiejnisk effekt af de 
behandlede redskaber.

– Det er et helt nyt koncept og en 
anderledes måde at tænke rengøring på 
med indbygget bakteriekontrol. Vi mini-
merer bakterietilvæksten på alle overfla-
der og systemet er derfor særdeles vel-
egnet alle steder med høje hygiejnekrav.

Det siger distriktschef Bo Wührnfeldt 
Electrolux Professional, der mener ho-
spitaler, institutioner for ældre, børneha-
ver og vuggestuer blandt mange andre 
med stor risiko for overførsel af smitte 
kan få stor gavn af det nye koncept.

Forsøg viser, at der efter syv dage 
fortsat ingen bakterietilvækst er på mop-
perne. Når bakterierne sidder effektivt 
fast på fibrene og behandles i den 85 
grader varme vask i Electrolux Professio-
nals nye vaskemaskine dør de.

SVENSK POlyMER-
FORBINDElSE

Det er et svensk firma som har sat po-
lymermolekyler sammen, så de bedre 
kan opretholde en positiv overflade. 
Polymeren kan binde på mikrofibre, 
men også på alle naturlige og kunstige 
overflader som træ, tekstiler, hård og 
blød vinyl etc.

Rengøringen i maskinen foregår helt 
uden tilsætning af aggressive, helbreds-
skadelige kemikalier eller metaller. Der 
anvendes kun mild desinficeringsvæske. 
Hele processen er under fuldautomatisk 
kontrol, hvilket sikrer en optimal be-
handling uden risiko for fejl.

– Hospitalerne kan fortsat kan bruge 
deres rengøringsredskaber. Konceptet 
tager sig af de beskidte mopper der har 
rengjort gulve og inventar og behandler 
dem, så de kan gøre rent igen. Det er 
vigtigt at få vasket alt snavs ud og få 
desinficeret fibrene.

De skal være helt rene, så de kan 
suge optimalt. Tør rengøring med mi-
krofibre er 40 pct. mere effektiv end våd 
rengøring med bomuld, vand og sæbe. 
At bakterierne ikke trives på fibrene 
fremgår af, at alle bakterietal på ren-
gjorte gulvflader er under 10 CFU/cm2.

lETANVENDElIG OG SIKKER 
BRUG
– Den store vedhæftningsevne gør 
det mere sikkert at håndtere mikrofi-
brene under og efter rengøring. Da 
de rengjorte overflader får tilført lidt af 
polymeren, bliver de i stand til at holde 
Bakterierne på fladerne under kontrol.

Polymeren og maskinvasken kan også 
eliminere svampesporer. En yderligere 
fordel ved systemet er, at det kemikalie-
frie miljø ikke risikerer at gøre problemet 
med multiresistente bakterier endnu 
større.

Systemet er let at bruge, det kræver 
blot den nye vaskemaskine med den 
specielt, sammensatte vaskeproces, 
hvor polymeren tilsættes som additiv. 
Maskinen kan rengøre 13 kilo ad gan-
gen, svarende til 75-80 standardmopper 
á 125 gram. Med 8-10 vaske dagligt, 
svarende til 800 mopper, kan en ma-
skine klargøre mopper og klude til 
20.000 kvadratmeter.

Mens der er klare direktiver for 
gulvrengøring på hospitalerne, er ret-
ningslinjerne for rengøring af udstyr 
og inventar mere svævende, men bak-
terierne bindes effektivt til klude og 
overfladerne med systemet og er klar til 
desinfektion.

Electrolux Professional vil først lan-
cere nyheden i Skandinavien og Eng-
land. I maj introduceres konceptet på 
ISSA Interclean messen i Amsterdam og 
derefter markedsføres systemet globalt. 
Electrolux Professional har allerede fået 
positiv respons fra hospitalerne om, at 
systemet forbedrer rengøringen.

produktinForMAtion

Model W4130H – Abecs



ALT SAMLET I ÉT 
PRODUKT, 2MM, 
HOMOGENT, 
HÅRDFØRT, 
ALSIDIGT
Altro Uno™

Homogent 2mm PUR sikkerhedsgulv. Velegnet til 
mange sektorer ikke mindst sundhedssektoren. 
Giver sikkerhed og er hårdført, er hygiejnisk og 
nemt at rengøre, giver designfrihed. Friskt udtryk. 

Tel.: 36789033 E-mail: info@altro.dk

Contains
bio-plasticiser

mailto:info@altro.dk
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HOspItaLseNHeD MIDt
iso 9001 godkendt  tIL
at serVIcere eLeVatOrer
Set med hospitalets øjne er det vigtigt fremover at bevare kompetencen til at servicere elevatorerne  
som en intern aktivitet, fastslår maskinmester Morten Raaby fra Hospitalsenhed Midt

AF JournAlist, ib erik Christensen Hospitalsenhed Midt er, som den første 
i Danmark, blevet ISO 9001 certificeret. 
Det betyder, at de hospitalsansatte tek-
nikere også fremover er godkendt til, at 
servicere elevatorerne.

Godkendelsen omfatter foreløbig 
Regionshospitalet Viborg og Regions-
hospitalet Skive (Skive Sundhedshus). 
Enheden dækker også hospitalerne i 
Silkeborg og Hammel, som endnu ikke 
blevet omfattet af certifikatet, men der 
arbejdes på sigt på, at få dem med i cer-
tificeringen.

– Vi er nu ”Sagkyndig virksomhed 
efter Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 
626:2008, bilag 6 for eftersyn, repa-
ration og service på elevatorer,” siger 
Morten Raaby. Vi udfører ikke alene de 
lovpligtige eftersyn, men en total ser-
vice som også omfatter en vurdering af 
tilstanden på elevatorerne og de ekstra 
reparationer der skal til. Det er dyrt, 
at få repareret elevatorer af eksterne 
elevatorfirmaer og montørerne har også 
deres faglige stolthed i arbejdet.

I Viborg og Skive har teknikerne i 
årevis arbejdet med elevatorer under de 
gamle regler, og vi ønskede at fortsætte 
fagområdet, påpeger Morten Raaby, 
men det forudsætter nu et ISO 9001 
kvalitetssikringssystem. Det har krævet 
et stort stykke arbejde, men en konsu-
lent fra lECON har bistået.

– Jeg overtog elevator-autorisationen 
fra min daværende chef tilbage i 2002 
og var ansat frem til 2007, havde derpå 
orlov i 2008 og i 2009. Da jeg kom 
tilbage til teknisk afdeling på Regions-
hospitalet i Viborg, måtte vi arbejde på 
at etablere et nyt system, så vi fortsat 
måtte drive elevatorvirksomheden.

Ifølge de nye regler, skal alle elevator-
virksomheder, både private og offent-
lige, have ISO 9001 certifikatet på plads 
senest i 2013. Den største sikkerhed er 
udgangspunktet for vores arbejde med 
elevator-kvalitetsstyringssystemet(KS). 
Alle procedurer er beskrevet i detaljer, 
lige fra ledelsen, uddannelse og træning 
af elevator-montørerne til overvågning 
og håndtering af fejl og afvigelser, 
indkøb af reservedele, leverandøreva-
luering, afprøvning of forebyggelse af 
utilsigtede hændelser. Dokumenter lig-
ger elektronisk tilgængelige og papir er 
kun retningsgivende.

Vi har selv serviceret vore elevatorer 
i rigtigt mange år og opfyldt alle krav 
for at kunne køre sagkyndig virksom-
hed igennem årene. Med det nye KS-
system, er vi nu godkendt til de næste 
tre år, så skal vi auditeres igen af et god-
kendt firma.

Både Morten Raaby og hans kollega, 
maskinmester Mads Holm lundgren, 
Viborg, der har ledelsesansvaret for tre 
elevatormontører i Viborg, har høstet 
anerkendelse for deres indsats. Morten 
Raaby har selv det ledelsesmæssigt 
ansvar for elevatorvirksomheden og 
kvalitetsstyringssystemet. Initiativet til at 
påbegynde arbejdet, blev taget af Mads 
Holm lundgren, der havde ansvaret for 
området efter Morten Raaby. Der er 5 
montører i det lille interne firma.

ET HåRDT løB FøR 
MålSTREGEN
Andre hospitaler har frem til 2013 til at 
bliver opgraderet ligesom hospitalsen-
hed Midt, fastslår Morten Raaby: Jeg 
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fordi de har mange talenter at spille på 
og kan udføre en bred vifte af opgaver. 
Desuden er elevatorer en vigtig brik 
i hospitalets infrastruktur, som derfor 
kræver hurtig en indsats.

KOM I GANG EllER STå AF

Det bliver også mere alsidigt og spæn-
dende at være ansat et sted, der må 
servicere elevatorerne. Medarbejderes 
hverdag er ændret ved, at de nu skal 
finde og udfylde afvigerapporter, når de 
opdager uregelmæssigheder. Før blev 
det kun sagt til deres mester.

Der kræves nu, at man skal til en com-
puter for at finde sine dokumenter. Alle i 
afdelingen har adgang til en computer og 
har et unikt ID. Det er derfor ikke uvant, 
at skulle bruge it. De fleste har også 
hjemme-pc og flere har smartphones.

Hospitalsenhed Midt beskæftiger 
omkring 80 medarbejdere på de fire 
hospitaler, heraf ni medarbejdere på 
Skive Sundhedshus. Enheden er ved 
at omlægge strukturen, det betyder, at 
Morten Raaby skal være daglig leder af 
hospitalerne i Skive og Hammel.

Han har arbejdet i hospitalssektoren 
siden 1990, prøvet mange områder i 
teknisk afdeling. Hans nuværende er 
driftsledelse, projekt/ økonomistyring i 
Skive og energiregnskab for Viborg og 
Skive. Desuden arbejder Morten Raaby 
med energispareprojekter i Silkeborg, 
Viborg og Skive.

– Med tiden, har jeg opbygget en 
masse specialviden og hjælper gerne en 
kollega i gang, eller sparrer med en råd-
giver. Der er meget at bruge tiden på, 
men det er en spændende arbejdsplads 
at være ansat på. Han understreger, at 
initiativet til elevatorcertificering ikke 
skyldes pres fra ledelsen.

Det var et must for at fortsætte eleva-
torservice. Meldingen til kollegerne om 
fornuften i at arbejde for en ISO9001 
godkendelse var helt klar:

– Hvis vi ikke gør det her, skal eks-
terne udføre det samme arbejde, og 
så kan vi lige så godt lægge værktøjet. 
Gør vi først det, så får vi også taget vort 
kørekort til at servicere elevatorer frem-
over, siger han.

Der er 12 elevatorer på skive sundhedshus og 43 elevatorer på regionshospitalet 
Viborg. Dertil kommer tre trappelifte og to løfteborde. elevatorer i Viborg kører 
hvert år ca. 4,6 mio. ture og i skive ca. 350.000 ture.

foruden de traditionelle elevatorer, som kører op og ned, har elevatormontørerne 
på regionshospitalet Viborg en ganske særlig opgave med at vedligeholde den 
vandrette elevator mellem behandlingsbygningen og patienthotellet. Den vandrette 
elevator er dog så speciel, at den ikke er omfattet af IsO 9001-godkendelsen. Den 
skal serviceres og vedligeholdes efter den østrigske leverandørs anvisninger og 
godkendes i forhold til et særligt maskindirektiv af teknologisk Institut. Den vand-
rette elevator kører cirka 300 gange i døgnet. regionshospitalet Viborg fungerer 
også som alarmcentral for elevatorer, der håndtere opkald ved brug for hjælp fra 
elevatorstolen.

Gardner Denver Denmark A/S · Tlf.: 59444050
Info.dk@gardnerdenver.com · www.gardnerdenver.dk

Alt i Vakuum 
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Salg og service  
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ved, at der er flere andre hospitaler som 
er interesserede. På FSDs årsmøde blev 
jeg kontaktet af flere kolleger om pro-
jektet. Vi har arbejdet med KS-systemet 
fra primo 2010 og fik godkendelsen i 
december 2011.

– Personligt synes jeg det har været 
lidt hårdt at komme igennem forløbet, 
der er blevet udskudt et par gange af 
forskellige årsager. Det har fyldt en del 
i hverdagen, rumsteret i baghovedet på 
os og været en stor del af vor to do-liste 
ved siden af alt det øvrige arbejde.

Takket være støtte fra konsulenten og 
kolleger kom vi igennem eksamen. Vi 
har erhvervet det mellemstore kørekort, 
service- og reparationskortet, men vi 
må ikke lave nye opstillinger. Morten 
Raaby tror, at en del hospitaler vil følge i 
Hospitalsenhed Midts fodspor afhængig 
af deres aftaler med eksterne firmaer og 
deres økonomiske gevinst.

SIKRER EKSISTENS-
BERETTIGElSEN
For at få lov til at arbejde med elevatorer, 
skal en person have arbejdet i mindst10 
år med elevatorer for at blive godkendt 
som montør- eller gennemføre eleva-
torkursus 1 og 2 af en uges varighed i 
Ballerup. Den fagligt bedste baggrund 
for en elevatormontør er, ifølge Morten 
Raaby, en uddannelse som automatik-
mekaniker eller elektriker.

– Der er megen elstyring i elevatorer. 
De nyere er PlC-styrede og har inter-
faces til computer. Når det drejer sig 
om småreparationer af typisk døre, der 
er påkørt af senge, er det stor fordel, at 
man kan udføre smedearbejde. Vi har 
en god bredde i vores montørkompe-
tancer og vi kan lave næsten alt. Ellers 
er der altid en instrueret medarbejder vi 
kan låne af en kollega, siger han.

Der skal være eftersyn hver eller hver 
anden måned, hvor interval kommer an 
på antal kørsler og etager:

– Elevatorfirmaerne drøner fra den 
ene kunde til den næste. De er typisk 
presset på tid og penge, mens vi kan 
gøre mere ud af at observere fejl, når 
de opstår eller meldes. Vort personale 
udfører totalservice. Skulle eksterne 
gøre sådan, ville det blive dyrere og ikke 
udført med samme cost/benefit.

Elevatorservicen er altså med til at 
sikre eksistensberettigelsen for en tek-
nisk afdeling. Den udgør en særdeles 
effektiv udnyttelse af medarbejderne, 

mailto:Info.dk@gardnerdenver.com
http://www.gardnerdenver.dk


BeDpOwer MaxI MOtOreN:

Gør arBeJDet MeD De 
tunge  patIeNter lettere
Vejle-virksomheden UB-let A/S gør det nemmere for hospitalspersonalet at håndtere de svært 
overvægtige

I takt med det stigende antal overvæg-
tige og svært overvægtige både i Dan-
mark og i Vesten er arbejdsbelastningen 
for både hospitals- og plejehjemsper-
sonale også blevet langt større end tid-
ligere. Det kræver sin mand og kvinde, 
når patienter på op til 350 kg skal flyttes 
rundt på hospitalet, ligesom der stilles 
store krav både til sengenes bæreevne 
og manøvredygtighed. Det sidste kan 
ikke mindst hospitalernes portører tale 
med om.

De problemer har den 100 procent 
danskejede produktionsvirksomhed 
UB-let A/S i Vejle nu forsøgt at afhjælpe 
med et BedPower Maxi motoraggregat, 
som er beregnet til montering på store 
hospitalssenge og fødelejer samt even-
tuelt i forbindelse med transport.

BedPower Maxi-konceptet er udviklet 
og patenteret af UB-let med fokus på et 
forbedret arbejdsmiljø kombineret med 
en øget effektivitet under fremdrift og 
manøvrering af særlig tunge hospitals-
senge som eksempelvis intensivsenge 
og ikke mindst fødelejer med en samlet 
totalvægt på op til 750 kg.

”Det er KR-senge i Hadsten, som har 
produceret sengene, der kan tage per-
soner op til 500 kg, og det er Nordjysk 
Dentalfabrik, som har produceret føde-
lejerne, men vi har patenteret produktet 
og drivenhederne, som eksempelvis kan 
drive sengene frem og tilbage med fuld 
bremsepåvirkning i begge retninger. De 
er skabt ud fra de krav, som Arbejdstil-
synet kræver, så medarbejderne ikke 
skal knokle en vis legemsdel ud af buk-
serne,” fortæller UB-lets grundlægger 

og administrerende direktør, 78-årige 
Knud Ravn, som alderen til trods stadig 
er i fuld vigør med produktudvikling.

”Og det er min plan at fortsætte på 
posten til jeg er 82, og derefter går jeg 
på pension i 10 år,” siger han med et 
smil på læben.

MED EN HåND

Opbygningen af sengene er lavet på en 
sådan måde, at svingning og rotation 
med sengen kan foretages med en hånd 
og med et minimum af fysisk belastning.

Selve sengen drejer omkring sit eget 
centrum, idet drivmotorerne er placeret 
i hver sin side af sengen og derfor virker 
som en selvforstærkende styreenhed 
midt under sengen. Drivmotorerne 
hæves og sænkes fra speederkontrollen 
med separat kontakt, dvs. at det er bru-
geren, som bestemmer, om drivenhe-
derne er i funktion og hermed fuld drift 
og bremsefunktion. Hvis drivenheden 
er hævet, vil sengen/fødelejet kunne 
håndteres med normale funktioner med 
sidevejs kørsel.

BedPower Maxi-enheden opfylder 
desuden IP-66 standarden for rengøring 
med trykspuling med op til 66 grader 
Celcius varmt vand.

El-KøRETøJER

UB-let A/S blev som nævnt grundlagt 
i 1967 af Knud Raun, som selv kender 
til behovet for pålidelige hjælpemidler, 
som kan få hverdagen til at fungere med 
så få begrænsninger som muligt. Fra 

AF JournAlist, CAnd. sCient.  

birger pedersen

EasyGo+ er beregnet til store køre-
stole, med sædebredde over 55 cm og 
bruger vægt op til 250 kg.

orienter ing
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begyndelsen lå firmaets hovedvægt på 
selvstændige el-køretøjer, i dag bedre 
kendt som ”scootere”.

”Omkring 1990 opstod en ny idé, der 
ligesom køretøjerne har fået stor betyd-
ning – nemlig hjælpemotoren lille Vi-
king. Den var oprindelig tiltænkt ældre 
ægtepar, som ønsker at bo i egen bolig 
længst muligt, og hvor den ene part er 
kørestolsbruger. Siden er anvendelsen 
udbredt til institutioner og plejehjem, 
og i dag kan vi levere en udgave, hvor 
brugeren selv kan køre. Konceptet er 
patenteret og med de modeller, vi nu 
kan tilbyde, er det muligt at montere en 
hjælpemotor under praktisk talt alle kø-
retøjer,” fortæller Knud Raun.

”Vores slogan er i øvrigt ”Gearet til et 
aktivt liv”, fordi væres målsætning er at 
give gangbesværede mulighed for ube-
sværet og let at kunne bevæge sig om-
kring på små eldrevne køretøjer, både 
indendørs og udendørs.

Vi er i dag en solid virksomhed med 
en omfattende erfaring, men vi er også 
en fleksibel virksomhed. Vores pro-
duktion er opbygget, så vi hurtigt og 
effektivt kan efterkomme ønsker om for-
bedringer og nye produkter. Vi holder 
en tæt kontakt til vores leverandører, 
så vi til enhver tid sikrer os adgang til 
den nyeste teknologi. Igennem bevidst 
kvalitetsstyring og kontakt til myndighe-
derne sørger vi for, at kunderne altid får 
leveret sikre og godkendte produkter. 
Vores medarbejdere er både kreative 
og fagligt dygtige – derfor er vi godt 
rustede til fremtiden,” siger den 78-årige 
direktør.

BedPower Maxi er et motoraggregat, beregnet til montering på store hospitalssenge og fødelejer.
BedPowerMaxi konceptet er udviklet og patenteret af UB-Let, med fokus på forbedret arbejdsmiljø og samtidig øget effektivi-
tet under fremdrift og manøvrering af særligt tunge hospitalssenge, som eksempelvis intensivsenge og ikke mindst bariatriske 
senge/fødelejer med samlet totalvægt op til 750 kg.
Opbygningen er lavet på en sådan måde, at svingning og rotation med sengen kan foretages med en hånd og med et minimum 
af fysisk belastning.

Ren luft.
Desinfektion.
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INVesterINGer I  
MegA-hospitAler
– fLeksIBILItet sOM VILkår skaL UDVIkLes OG styres
Et af kravene til de kommende hospitalsbyggerier er fleksibilitet. Det gælder såvel i den overordnede 
planlægning som ved udformning af bygningerne. Flere af de nye hospitaler har taget hul på 
problemstillingen. En international tendens er at bruge bygningsdelenes levetid som grundlag for 
planlægningen. 

ekstern lektor ib steen olsen og 

sektionsleder sten bonke, dtu 

MAnAgeMent engineering dAnMArks 

tekniske universitet

Fleksible bygninger er et tilbageven-
dende tema i diskussioner om byggeri-
ets udvikling. I de nærmeste år vil emnet 
få en central plads ved udformningen 
af de nye hospitalsbyggerier. Det giver 
en unik mulighed for opbygning af nye 
kompetencer i byggeriet.

Uden en planlægning, hvor der tæn-
kes på fleksibilitet, vil det gå udover 
patienter, lægelig behandling og sam-
fundsressourcer.

BEHOV FOR NyTæNKNING

Behovet for ændringer kan illustreres 
ved, at omkring 10 pct. af bygningsmas-
sen på vore hospitaler i dag er under 
konstant ombygning. I det nye Riksho-
spitalet i Oslo var der på mindre end 10 
år 29 ombygningsprojekter, hvoraf flere 
ikke havde været mulige uden en mål-
rettet styring.

Den bygningsmæssige fleksibilitet 
spiller helt klart en afgørende rolle i 
hospitalssektorens muligheder for at 
leve op til fremtidens udfordringer. Ud-
viklingen af 16 nye hospitaler til samlet 
omkring 40 mia. kr. bør kunne bane vej 
for innovativ nytænkning om design og 
planlægning under usikre krav til fleksi-
bilitet.

Nye professionelle kompetencer på 
dette felt kan få central betydning også 
for det øvrige byggeri.

PlANlæGNING BASERET På 
USIKKERHED
På en konference i Boston i november 
2011 pegede Phil Nedin fra ARUP på de 
særlige udfordringer ved planlægning af 

hospitaler, hvor der er stor usikkerhed 
knyttet til en række basale forudsætnin-
ger. Det gælder eksempelvis den tekni-
ske udvikling indenfor diagnosticering, 
udvikling af nye livsstile, behandling 
i hjemmet, sociale platforme til fore-
byggelse, brug af robotter, alternative 
behandlingsformer, informationstekno-
logi, medicin, indgreb via lovgivning, 
pandemiske sygdomme og økonomisk 
råderum.

Det blev også illustreret, hvordan for-
udsigelser om udviklingen i livsstilssyg-
domme er stærkt usikre. I England ville 
spisevaner, der fulgte de officielle an-
befalinger, betyde, at 70.000 personer 
årligt ville kunne reddes. Alkoholproble-
mer er årsag til 23 % af levertransplanta-
tionerne. Og anoreksi hos piger under 
16 år er øget med 80 % i det sidste 10-år.

Denne usikkerhed i vurderingen af 
en række faktorer, såvel i behov som i 
muligheder for helbredelser, var også et 
gennemgående tema i den konference 
som Ingeniørforeningen afholdt i januar 
2012 i forbindelse med offentliggørel-
sen af rapporten ”Sundhedsteknologi 
2020 – Engineering life Care”. 

I den overordnede planlægning har 
vurderingerne blandt andet betydning 
for beslutninger om hospitalernes stør-
relse, samspillet mellem behandlinger 
på hospitalerne og udenfor i akutcentre 
og på fordelingen mellem sengepladser 
og ambulante behandlinger på hospita-
lerne.

På konferencen i Boston blev peget 
på, at lineær planlægning, hvor målet 
fastlægges i en tidlig fase, og det videre 
arbejde lukkes om at nå dette mål, 
trænger til en fornyelse. Mulige løsnin-

Ordene ”open building” dækker 
over, at en bygning er fleksibel, når 
de enkelte dele i bygningen plan-
lægges på grundlag af deres levetid, 
udskiftning og forventet behov for 
ændringer. eksempelvis har råhuset 
betydelig længere levetid end apte-
ringen i bygningen. Det betyder også, 
at det skal være nemmere at udskifte 
visse dele. endvidere at en bygnings 
stadige forandring og ændringer skal 
være forstået og forberedt i designet. 
endelig at brugere deltager på lige fod 
med eksperter i planlægningen.



ger er brug af scenarier i samspil med 
brugergrupper, værdianalyser koblet til 
den fysiske udformning og en vurdering 
af bygningens dele efter deres levetid. 
Disse planlægningsmetoder kan bruges 
på såvel det overordnede niveau som 
for selve bygningerne.

Praksis byder således på fremgangs-
måder, som kan implementeres i ho-
spitalsprojekterne. På konferencen var 
hovedbudskabet netop, at de enkelte 
dele af en bygning bør planlægges ud 
fra deres levetid, behov for udskiftning 
og forventede krav om ændringer. 
Vægge skal kunne flyttes eller fjernes og 
installationer udskiftes. Bygningen skal 
til stadighed kunne ændres og leve op til 
nye behov. Samtidig skal planlægningen 
digitaliseres og spild minimeres.

Komponenter med kort levetid bør 
kunne udskiftes uafhængigt af kompo-
nenter med lang levetid ligesom den 
enkelte komponents holdbarhed må 
vurderes i lyset af anvendelsen. I praksis 
kan denne opfattelse yderligere under-
streges ved, at der etableres ét design- 
og arbejdshold for råhuset, og et andet 
for apteringen.

FlEKSIBIlITET KAN UDVIKlES

Planlægning og udførelse af hospitaler 
er formentlig den sektor i byggeriet, der 
i disse år repræsenterer de største inge-

niørmæssige udfordringer. Det bør kræ-
ves, at de centrale aktører – bygherrer, 
myndigheder, brugerrepræsentanter 
og industrien – indtager en professionel 
og udviklingsorienteret tilgang til disse 
udfordringer.

Impulserne herfra kan få stor betyd-
ning for udviklingen af fleksibelt byggeri 
i andre sektorer. Og de potentielle ge-
vinster i det internationale konkurrence-
perspektiv kan ikke overvurderes. DTU 

Phil Nedin illustrerede udviklingen i livsstile med disse annoncer fra 1930’erne. Der 
blev reklameret for hurtigere måder at åbne øldåser på, lægers anbefaling af ciga-
retter og lykken ved at spise fedt. 

Rikshospitalet i Oslo

søger sammen med en række partnere 
at iværksætte målrettede forskningsini-
tiativer indenfor dette felt; for at dette 
skal lykkes er der behov for bred opbak-
ning og rettidig omhu hos de centrale 
aktører. Business As Usual rækker ikke i 
denne sammenhæng.

I dagene 15-17. november 2011 blev 
i Boston afholdt konferencen ar-
chitecture in the fourth Dimension 
– underforstået, at en bygning har en 
”dimension”, der rækker langt frem 
i tiden. konferencen var arrangeret 
af en international gruppe af for-
skere og praktikere, der samarbejder 
om ”open building”, se anden boks. 
konferencen var fokuseret på boliger 
henholdsvis hospitaler.
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krüger AquACAre  s Ikrer
rIGsHOspItaLet reNt
BrUGsVaND fra eGeN BOrING
Vandet forbehandles biologisk i et sandfilter og renses i et omvendt osmoseanlæg, så hospitalet sikres rent 
frisk vand og stor forsyningssikkerhed

AF JournAlist, ib erik Christensen

Rigshospitalets er altid sikret rigelige 
mængder af rent, frisk renset vand også 
fra sin egen nødboring på hospitalsgrun-
den og er således uafhængig af, hvis der 
pludselig opstår afbrydelser i den of-
fentlige vandforsyning i København.

Det skyldes et vandbehandlingsan-
læg (sandfilter) fra Krüger Aquacare. 
Rigshospitalet har en række processer, 
der kræver særlig rent vand. Vandkvali-
teten fra den offentlige vandforsyning er 
god, men der kræves ekstra rent vand til 
disse processer, og hospitalet har derfor 
i mange år samarbejdet med Krüger 
Aquacare.

Det primære formål med filtret er at 
forbehandle vandet ved at filtrere salte 

og mineraler som jern og mangan fra 
vandet. Vandværket indeholder også et 
lag aktivt kul, der renser, stimulerer og 
fremskynder renseprocessen.

Efter passage af vandværkets sandfil-
trer er vandet så rent, at det kan pumpes 
over i to omvendte osmoseanlæg (re-
verse osmose/ RO-anlæg), der hver har 
kapacitet til at rense 10 kubikmeter vand 
i timen til en meget høj renhedsgrad, 
som bliver brugt overalt, hvor der kræ-
ves særlig rent vand.

Rigshospitalet opnår en besparelse 
ved at bruge vand fra deres egen bo-
ring frem for vand fra den offentlige 
vandforsyning. Udover at levere vand til 
omvendt osmoseanlæg, kan vandværket 

også fungere som nødvandværk i kri-
setilfælde, hvor offentlig vandforsyning 
ikke er tilgængelig, og levere vand til 
Rigshospitalet.

SIKRET TEKNISK RENT VAND

Oprindeligt havde Rigshospitalet et 
nødvandværk stående i kælderen i 
tilfælde af krig og katastrofer, hvor den 
offentlige vandforsyning risikerede 
at blive afbrudt. Det havde Krüger 
også leveret i sin tid sammen med et 
ionbytteanlæg. Da det skulle udskif-
tes, etablerede man sandfiltret, så det 
kunne bruges som forbehandling til 
RO-anlægget.

Salgsingeniør Søren Hoffmann fra 
Krüger Aquacare:

– Vandkvaliteten fra anlægget er 
under 20 microsiemens pr. centimeter, 
hvilket betyder, at det er teknisk rent 
vand. Det bruges på hele Rigshospitalet 
til autoklaver, laboratorier og tilsva-
rende, hvor almindelig drikkevandskva-
litet ikke er nok.

Skal vandet også være garanteret 
bakteriefrit, har Rigshospitalet udstyr 
til yderligere efterbehandling af vandet 
med UV-bestråling eller tilsvarende 
lokalt.

Anlægget på Rigshospitalet er et mel-
lemstort vandbehandlingsanlæg. Krüger 
Aquacare kan tilbyde mange andre 
løsninger, der dækker en bred vifte af 
individuelle behov og ønsker.

– Der er frit valg til at få designet an-
læg efter ønske. Krüger Aquacare har 
egne standardanlæg, men vi har mulig-
hed for at konstruere anlæg sammensat 
helt ud fra kundernes egne ønsker. An-

Rigshospitalets Nødvandværk

orienter ing
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Rigshospitalets centrale vandbehandlingsanlæg 10 m3 i timen

Søren Hoffmann

Laver 14 m3 vand i timen

Omvendt Osmose anlæg (2 stk.)

lægget på Rigshospitalet er specialde-
signet efter behovet for at rense vandet 
fra hospitalets egen boring, siger han.

ET GODT ANlæG DER SPARER 
AFGIFT
– Rigshospitalet sparer ved at bruge 
vand fra deres egen boring frem for 
vand fra den offentlige vandforsyning, 
da hospitalet slipper for vandindvin-
dingsafgift. Krügers anlæg producerer 
omkring 90 kubikmeter i døgnet.

Maskinmester Jens-Ole Hansen fra 
Rigshospitalet siger:

– Boringen leverer omkring 75 pro-
cent af brugsvandet, der går gennem 
vandbehandlingsanlægget, mens det 
resterende vand kommer fra Køben-
havns Energis vandforsyning. Boringen 
inde på hospitalsområdet er en nødbo-
ring, der i tilfælde af afbrydelser i den 
offentlige vandforsyning kan forsyne 
hospitalet.

– Når Krügers anlæg har fjernet en 
stor del af kalken og saltene, bruger vi 
fortrinsvis vandet i forbindelse med vore 
opvaskemaskiner, laboratorier, opvask 
i køkkenet og til dels også til laboratori-
erne. Ulempen ved vandet fra egen bo-
ring er, at der er mere kalk i vandet end 
det kommunale, men det er rensningen 
gearet til at klare.

Når Rigshospitalet indvinder eget 
vand, er det for at holde gang i boringen 
og den biologiske rensning i sandfiltret 
igang. Hele anlægget fra Krüger Aqu-
acare har fungeret godt, fastslår Jens-
Ole Hansen.

Krüger Aquacare er specialiseret i 
systemer tilpasset hospitalernes krav 

samt levering af standardanlæg. Udover 
ovennævnte anlæg på Rigshospitalet har 
virksomheden en lang række referencer 
på anlæg leveret til hospitaler og farma-
ceutisk industri:

Inden for spildevand leverer Krüger 
anlæg specielt designet til, udover at 
rense for de traditionelle parametre som 
organisk stof, kvælstof etc., også at op-
fylde krav til eliminering af smittekilder, 
fjerne medicinrester og anlæg til desin-
fektion af spildevand fra isolationsstuer.

ønsker du at vide mere så kontakt en af 
Krügers afdelinger eller besøg hjemme-
siden: www.kruger.dk

http://www.kruger.dk


GULVe, Der kaN HOLDe tIL DeN VIrkeLIGe VerDeN –

MArMoleuM  & topshield2 
fra fOrBO fLOOrING
GUlVE, DER KAN HOlDE TIl DEN VIRKElIGE 
VERDEN

Gulve lever et hårdt liv. De bliver udsat for intens brug – nogle 
gange nærmest mishandling – uden at disse hårde arbejdsbe-
tingelser nødvendigvis opvejes af den foreskrevne rengøring 
og vedligeholdelse, der i praksis ikke altid sker med en optimal 
frekvens. De skal kunne modstå følgerne af dagligt slid, årsti-
dens vejrlig og snavs, der slæbes med ind i bygningen, ridser 
og pletter, der opstår efter uheld, alt imens det forventes at 
bevare sit gode udseende år efter år. Et nylagt gulv skal yde 
sit bedste gennem den lange levetid. Marmoleum, linoleum 
fra Forbo har bevist sit værd og er det moderne valg, når man 
ønsker et gulv, der holder både i dag, i morgen og i mange år 
frem.

NyT MARMOlEUM & TOPSHIElD2 KAN 
MODSTå SPORENE EFTER DAGlIG BRUG
Forbo Marmoleum er kendt for at kunne klare mosten på ste-
der med intens trafik som f.eks. hospitaler, skoler, kontorer og 
offentlige bygninger, hvor den daglige brug er karakteriseret 
ved høje krav til hygiejne, slidstyrke og nem rengøring og ved-

ligeholdelse. Snavs og jord, der kommer med ind i bygningen, 
hånddesinfektionsmidler, der spildes, og den økonomiske 
situations konsekvenser for rengøring og vedligeholdelse be-
tyder, at der i dag stilles endnu højere krav til gulves evne til at 
modstå følgerne af det daglige slid end før.

I 2005 introducerede Forbo Topshield som en unik finish 
udviklet til Marmoleum. I dag tilføjer vi en ny dimension til 
Marmoleums holdbarhed med introduktionen af Topshield2. 
Topshield2 er udviklet til at skabe et Marmoleum, der lever 
op til kravene ved daglig brug og er endnu mere modstands-
dygtig mod snavs, har mindre tendens til at blive slidt og kan 
bedre modstå ridser og pletter, og dermed et gulv, der kan 
klare at blive brugt dag ud og dag ind i årevis. Topshield2 er 
udviklet gennem en periode med intens forskning og afprøv-
ning i den virkelige verden. I modsætning til en PUR-finish, 
der vil vise tegn på slid og snavs, som efterhånden samler 
sig i bittesmå ridser, kan Marmoleum med Topshield2 blive 
frisket op og fornyet med en ny finish. Derfor er Marmoleum 
formentlig det gulv, der bedst modstår den virkelige verdens 
hårde forhold.

lEVER OP TIl DE UDFORDRINGER, GUlVE 
UDSæTTES FOR DAGlIGT – MED GARANTI
I sundhedssektorens moderne faciliteter udgør gulvene bog-
stavelig talt grundlaget for et rent og hygiejnisk miljø. Den 
daglige rengøring af gulvene skal kunne foregå nemt og ef-
fektivt. Brugen af kemikalier og desinfektionsmidler må ikke 
efterlade spor, og hvis det alligevel sker, skal sporene være 
nemme at fjerne. Marmoleum med Topshield2 har naturlige 
bakteriostatiske egenskaber og er udviklet til at opfylde de 
høje krav, der stilles i sundhedssektoren i dag. Det omfatter 
også transport af tunge genstande som hospitalssenge og i 
øvrigt være et sikkert underlag for hospitalspersonalet i deres 
daglige arbejde. Marmoleum bevarer sin karakter og sit flotte 
udseende, selv efter lang tid. En enkel rengøringsrutine ga-
ranterer et gulv, der bevarer sine levende farver og sikrer kon-
stant god hygiejne alle de steder, hvor det er påkrævet.

Vores test, som er bekræftet af tredjepart*, bekræfter, at 
Marmoleum med Topshield2 udviser bedre modstandsdygtig-
hed mod friktionsslid og er mindre modtagelig for snavs og til-
smudsning. Og så er Marmoleum med Topshield2 endda ”klar 
til brug”, for der er ikke behov for forbehandling eller påføring 
af polymerer. Marmoleum med Topshield2 giver også loka-
lerne et strejf af farver, der holder, takket være den nye finish, 
der fremhæver gulvets udseende.

produktinForMAtion
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Marmoleum med Topshield2 er som skabt til sundheds-
sektoren.
• Naturligt bakteriostatisk
•  Modstandsdygtigt over for hånddesinfektionsmidler
•  Forbedret generel modstandsdygtighed mod pletter
•  Nem og effektiv rengøring
•  Enkel vedligeholdelse.

* Marmoleum med Topshield2 blev sammenlignet med andre 
gulvmaterialer såsom vinyl, gummi og andre linoleumsgulve i 
en uafhængig test foretaget af WFK (Tyskland) og Sohit (Hol-
land). I alle tilfælde klarer Topshield2 sig ”betydelig bedre” 
med hensyn til at modstå tilsmudsning og pletter samt rengø-
ring.

TOPSHIElD2, DOBBElT BESKyTTElSE OG 
EKSTRAORDINæRE RESUlTATER
Da Topshield blev udviklet i 2005, introducerede Forbo det 
med den karakteristiske finish i to lag. Første lag fungerer 
som fleksibel og elastisk grunder. Grunderen er UV-hærdet, 
hvilket får den til at binde sig stærkt til linoleumsoverfladen. 
Andet lag er en robust overfladefinish, der virker smudsafvi-
sende, og som er modstandsdygtig over for ridser og pletter. 
Med Topshield2 er sammensætningen af begge lag blevet 
forbedret, og nu UV-hærdes også det øverste lag, hvilket giver 
endnu bedre resultater.

Det nye Topshield2 skaber et Marmoleum, der er klar til 
brug, og som ikke kræver forbehandling eller påføring af poly-
merer. Samtidig har Topshield2 den unikke egenskab, at over-
fladen kan repareres eller friskes op efter uheld eller efter flere 
års intensiv brug. Genopfriskningen eller fornyelsen af gulvet 
kan også udføres som en delvis renovering. Topshield2 er en 
yderst effektiv finish takket være teknologien med dobbelt 
UV-hærdning i to lag, der giver uovertrufne resultater og klare 
og levende farver, der holder i lang tid.

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

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

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

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

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

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


enCo
– eN OpLaGt saMarBeJDspartNer
El- og VVS-virksomheden ENCO får flere og flere opgaver på landets hospitaler. ”Baggrunden for vores 
succes er vel nok, at vi som et mellemstort firma tager imod alle slags opgaver uanset om det er opgaver til 
tocifrede millionbeløb eller langt mindre,” siger adm. direktør Jørn Kristoffersen

AF JournAlist, CAnd. sCient. birger pedersen

Udsnit af ny varmecentral under udførelse på Herlev Hospital

F irMAproF il
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El- og VVS-virksomheden ENCO A/S, 
der blev grundlagt i midten af forrige år-
hundrede, er en oplagt samarbejdspart-
ner, når det gælder opgaver på landets 
hospitaler og plejehjem.

Firmaet, der har hovedsæde på 
Erhvervsvej i Glostrup og afdelinger i 
lyngby, Gentofte og Næstved, beskæfti-
ger i snit ca. 150 medarbejdere. Det har 
i de senere år fået flere og flere almin-
delige VVS, el, sprinkler, køl og ventila-
tionsopgaver på bl.a. Slagelse Sygehus, 
Næstved Sygehus, Hvidovre Hospital og 
Herlev Hospital.

På Herlev er firmaets medarbejdere 
pt. i gang med en større ombygnings- 
og renoveringsopgave, som omfatter 
almindeligt VVS-arbejde, sprinkleranlæg 
og luftarter til operationsstuer og senge-
paneler.

”Baggrunden for vores succes er vel 
nok, at vi som et mellemstort firma tager 
imod alle slags opgaver uanset om det 
er opgaver til tocifrede millionbeløb el-
ler langt mindre, foruden at vi både har 
dygtige medarbejdere og mandskabs-
styrken til at udføre opgaverne,” mener 
ENCO´s administrerende direktør, Jørn 
Kristoffersen, som i 1993 overtog fir-
maet, der oprindelig hed Ernst Nielsen 
& Co. A/S.

Efter overtagelsen blev ønsket om 
stabilitet og faste samarbejdspartnere 
firmaets ledetråd.

Samme år blev firmaets sprinklerafde-
ling ISO 9001 certificeret og senere er 
kvalitetscertificeringen udvidet til også 
at omfatte VVS.

En styret vækst i Ernst Nielsen & Co. 
A/S samlede aktiviteter og en positiv 
udvikling i el-afdelingen betød, at denne 
i 2003 blev skilt ud i et selvstændigt 
aktieselskab under navnet Ernst Nielsen 
& Co. A/S – El med el-installatør Stig 
Weberg-Petersen som direktør og med-
ejer.

I forbindelse med den stigende til-
gang af nye opgaver, blandt andet på 
Syd- og Vestsjælland, oprettede firmaet 
i 2006 et afdelingskontor i Næstved, og 
siden er det gået stærkt.

BlANDT DE FøRENDE

ENCO er således i dag blandt de føre-
nde i Danmark, og løser som tekniken-
treprenører de voksende komplekse op-
gaver i tekniske fag- og storentrepriser 
samt i hoved og totalentrepriser.

”Vi er velfungerende og arbejder 
godt sammen tværfagligt, hvor alle 
aktivt deltager i alle byggeriets faser. 
Gerne helt fra forslagsstadiet med pro-
jektoptimering frem til den færdige in-
stallation og den vigtige efterservice.

Til støtte herfor har vi en velkvalifi-
ceret stab af professionelle ingeniører 
og teknikere, der i specifikke tilfælde 
henter yderligere assistance fra bl.a. 
teknologiske institutter samt rådgivende 
ingeniør- og arkitektfirmaer.

En række store såvel som mindre 
komplekse bygge- og serviceopgaver er 
også løst i partnering og partneringlig-
nende entrepriser.

Partnering bygger som bekendt på 

gensidig respekt og tillid, hvor parternes 
særinteresser koordineres for det fæl-
les mål – at gennemføre den stillede 
opgave så godt, sikkert og billigt som 
overhovedet muligt.

Det er vort klare mål, at være blandt 
de mest konkurrencedygtige og kva-
litetsbevidste virksomheder indenfor 
vore ansvars- og arbejdsområder – også 
når bedømmelsen gælder vort serviceni-
veau,” fastslår Jørn Kristoffersen.

SERVICE

”Vedligehold af de tekniske VVS-, el- og 
sprinklerinstallationer i både beboelses-
ejendomme, offentlige institutioner og 
industrivirksomheder kan også løses af 
ENCO´s serviceafdeling. Desuden kan 
ventilation og køling indgå i en koordi-
neret total serviceaftale, administreret af 
vores virksomhed.

På nærmere aftalte vilkår vil vi således 
tilbyde at gennemgå de tekniske instal-
lationer, og herefter udarbejde en total 
tilstandsrapport samt forslag til eventu-
elle energibesparende ændringer, med 
tilbudspris og beregnet årlige besparel-
ser. I forbindelse med serviceaftaler kan 
der indgås aftale om døgnvagt for hurtig 
løsning af akutte driftsproblemer, døg-
nets 24 timer – året rundt.

ENCO vil således også i fremtiden 
ved hjælp af stabilitet, dygtige medar-
bejdere og god kvalitetssikring leve op 
til vores mål om et højt serviceniveau og 
et godt samarbejde med vores kunder,” 
siger Jørn Kristoffersen.

Adm. dir. Jørn Kristoffersen



design din strAtegi 
– OG fOrstå DeN
Når succesfaktorer og mål ikke bliver opfyldt, er det ledelsens opgave at afdække, hvad der er galt.  
Ét af de mest udbredte værktøjer til at skabe overblik er strategikortlægning og brugen af strategi kort.  
De afdækker tydeligt, hvordan organisationens succesfaktorer hænger sammen.

AF proFessor per nikolAJ bukh, lektor kArinA skovvAng Christensen og ph.d.-studerende Anne kirstine svAnholt

lige som private virksomheder har of-
fentlige institutioner ofte en strategi for 
at kunne opfylde de krav og opgaver, 
lovgivning, kommuner og borgere efter-
spørger. Men hvis institutionens strategi 
ikke virker, er det ledelsens opgave af 
afklare, hvad der er galt. Det kan f.eks. 
være: Hvorfor stiger taksterne mere på 
vores institution end på andre, når vores 
strategi netop er at bringe udgifterne 
ned? Eller: Hvorfor er der utilfredshed 
blandt de pårørende, når der lægges 
vægt på samarbejde?

Den udfordring får ofte ledelsen til 
at fokusere på, hvor nødvendigt det er, 
at strategien implementeres effektivt i 
organisationen. Men også på, hvorvidt 
strategien er egnet til at nå virksomhe-
dens faglige og finansielle mål? For at 
forstå, om og hvorfor virksomheden 
afviger fra den strategiske plan, må 
ledelsen have overblik over, hvordan 
driften og de strategiske indsatser fører 
til realisering af målsætningerne. Det 
overblik er også nøglen til en proaktiv 
styringsindsats: For hvis man allerede på 
planlægningstidspunktet kan gennem-
skue, at strategien ikke er realistisk, kan 
der korrigeres i tide.

STRATEGIKORTlæGNING ER 
ANKERPUNKTET
Ét af de mest udbredte værktøjer til at 
give det overblik er strategikortlægning, 
som gør sammenhængene mellem kriti-
ske succesfaktorer eksplicit. Mange væl-
ger at lave den første strategikortlæg-
ning i forbindelse med en ny strategi. 
Men det er meget effektivt at starte med 
at strategikortlægge den eksisterende 
strategi, idet det både giver en integra-
tion mellem strategi og aktiviteter i de 
enkelte afdelinger og en forståelse for 
behovet for nødvendige forbedringer 

og ændringer i relation til strategi, ar-
bejdsmåder og økonomistyring.

Principperne i at designe et strate-
gikort forstås nemmest i praksis. Derfor 
viser vi et udsnit af et strategikort fra en 
fiktiv døgnbehandlingsinstitution – med 
fokus på to strategiske temaer: Ved-
varende stoffrihed og Sund økonomi 
samt en række mål med årsags-effekt 
relationer.

HøJ GENNEMFøRElSE OG 
KVAlITET HæNGER SAMMEN
Først skal det bemærkes, at de faglige 
og økonomiske mål i den konkrete in-
stitution opfattes som sideordnede og 
er vist øverst. Høj gennemførelse måles 
ved andelen af brugere, der gennemfø-
rer deres behandlingsforløb som plan-
lagt. Sammenhængen til strategikortets 
tema Vedvarende stoffrihed handler 
derfor om, at jo flere, der gennemfører 
deres behandling, jo flere vil opnå stof-
frihed.

Ifølge strategikortet vurderer ledel-
sen, at høj gennemførelse hænger sam-
men med kvaliteten i behandlingsforlø-
bene. ledelsen har derfor valgt at sætte 
fokus på deres Behandlingsprogram, 
der løbende skal videreudvikles med 
udgangspunkt i evidensbaseret viden 
om, hvad der virker i behandlingen. Et 
højt fagligt niveau hos medarbejderne 
er derfor kritisk for institutionen. Derfor 
har ledelsen valgt at fokusere på Gode 
faglige kompetencer.

Fokus på brugernes situation efter de 
forlader institutionen er også væsentligt, 
hvis de skal forblive stoffri. Derfor har 
ledelsen en målsætning om Mange i job 
eller uddannelse, der måles ved andelen 
af brugere, der efter endt behandling 
er kommet i beskæftigelse eller uddan-
nelsesforløb. Det kræver, at forløbene 

suppleres med et udslusningsforløb, 
hvilket ledelsen har sat fokus på under 
procesperspektivet. Det stiller også 
krav om et godt samarbejde med kom-
munerne i forhold til at sætte foranstalt-
ninger i gang, som kan føre til job eller 
uddannelse.

De to målsætninger Høj gennemfø-
relse og Mange i job eller uddannelse 
er samtidig relaterede til det strategiske 
tema Sund økonomi, da de medvirker 
til at øge kommunernes efterspørgsel 
efter institutionens pladser. Det hænger 
sammen med, at kommunerne har en 
naturlig interesse i at benytte de mest 
behandlingseffektive institutioner.

En øget efterspørgsel har indflydelse 
på, at institutionen opnår en God be-
lægning, der måles ved belægnings-
procenten, og dermed hvor effektivt 
kapaciteten udnyttes. God belægning 
påvirkes desuden af, hvor tilfredse de 
henvisende kommuner er med samar-
bejdet i forhold til f.eks. frister for status, 
opfølgning, revisitationer etc.  Endelig 
er der også fokus på rettidighed som en 
kritisk succesfaktor, der har indflydelse 
på at skabe høj tilfredshed blandt kom-
munerne.

REDSKAB TIl DIAlOG OG 
KOMMUNIKATION
Strategikortet er et dialog- og kom mu ni-
ka tions redskab. Det hjælper til at afklare 
sammenhænge og giver en fælles forstå-
else for strategien. Men det er ledelsen, 
der med holdning, involvering  og vilje 
til at ville stra te   gien, afgør, om det bli-
ver en succes at arbejde med den i den 
enkelte institution.

For de fleste offentlige organisationer, 
virksomheder og institutioner vil det 
give god mening at få større klarhed 
over visse sammenhænge i organisatio-
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Optimal komfort og energiforbrug
ved alle rummets brugsmønstre

IQIF kølebaffel med moto-

riserede indblæsnings dyser 

for 0…100 %   regulering af 

primærluftmængden - hvilket 

styrer rummets CO2-niveau, 

samtidig med at rumtempera-

turen styrer køleeffekten. 

Saving Energy, 
Economy and 
Environment

Revolutionerende dyser
Reguleringen sker ved modulerende dyse-
størrelse, afhængig af rummets belastning. 
Der vælges mellem lukket - energidrift - 
normaldrift  og forceret drift, så der altid 
garanteres et højt komfortniveau og 
energioptimal styring.
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lukket

energidrift

normaldrift

forceret drift  Læs mere om 
energi- og komfortfordele på clco.dk

nen, f.eks. hvordan det faglige arbejde 
spiller sammen med kravet om en sund 
økonomi. Det betyder også, at det bliver 
endnu mere vigtigt for dem, at der er 
konkrete formål med de initiativer, de 
igangsætter. Der er behov for en fæl-
les forståelse for strategien, og der skal 
arbejdes i samme retning med imple-
mentering og udførelse samtidig med, 
at udviklingen skal følges løbende.

Det er vigtigt for at kunne foretage ju-
steringer i tide eller gøre sig overvejelser 
om, hvorvidt en indsats overhovedet har 
den tilsigtede effekt, så organisationen 
samtidig kan sikre, at der ikke anvendes 
unødvendige ressourcer eller sættes for 
mange initiativer i gang uden egentlig 
sammenhæng til den overordnede stra-
teg.

strAtegi kortlægning

De grundlæggende teknikker i en strategikortlægning blev udviklet for mere end 
20 år siden for at skabe tværgående sammenhæng i store private virksomheders 
processer. siden er metoden taget i brug i både statslige styrelser, kommuner og på 
institutioner. Metoden er grundigt beskrevet i bogen fokus på strategier af robert 
s. kaplan og David p. Norton (2001, Børsens forlag). artikler om strategikortets 
udvikling og anvendelse i praksis af forfatterne til denne artikel kan downloades på 
www.pnbukh.com.

eksperterne i  strAtegikortlægning

per nikolaj bukh, cand.oecon., ph.d. og professor på aalborg Universitet. forfat-
ter til mange artikler og bøger. Har været rådgiver for offentlige virksomheder om 
strategi, benchmarking og design af økonomistyrings- og ledelsessystemer. Læs 
mere på www.pnbukh.com
karina skovvang Christensen, cand.oecon., ph.d. og lektor ved Institut for øko-
nomi, aarhus Universitet. Hendes primære forskningsområder er motivationsteori, 
organisatorisk adfærd, innovation, videnledelse og strategisk ledelse. Har udgivet 
flere bøger og artikler.
Anne kirstine svanholt, cand.scient.soc. og ph.d.-studerende i randers kommune. 
forsker i økonomistyring på de specialiserede socialområder. tidligere områdechef 
i socialforvaltningen, københavns kommune og udviklingskonsulent i Hørsholm 
kommune.

http://www.pnbukh.com
http://www.pnbukh.com


en ener INDeNfOr 
sIkkerHeDsGULVe
Altro, der er en af verdens førende 
producenter og leverandører af sikker-
hedsgulve, lancerer nu Altro Uno – en 
ener indenfor sikkerhedsgulve. Altro 
Uno er et nyt 2 mm homogent PUR sik-
kerhedsgulv med en fantastisk slidstyrke 
og robusthed, som gør det særlig veleg-
net at lægge på offentlige områder med 
stor trafik fx på offentlige gangarealer, i 
venteværelser samt i trænings-, behand-
lings- omklædningsrum m.m.

ET RENGøRINGSVENlIGT OG 
MIlJøRIGTIGT VAlG
Altro Uno indeholder Altro Easyclean 
Maxis PUR™, som giver gulvet en 
enestående PUR holdbarhed og sik-
rer en livslang rengøringsvenlighed 
samt en minimal tiltrækning af snavs. 
PUR teknologien gør samtidig gulvet 
modstandsdygtigt overfor pletter og 
kemikalier, og på lang sigt betyder det 

både økonomiske besparelser såvel som 
besparelser i forhold til anvendelsen af 
rengøringsprodukter og vand, hvilket 
gør Altro Uno til et miljøvenligt valg. En-
delig sikrer PUR teknologien, at gulvet 
bevarer sin farveægthed igennem hele 
produktets levetiden.

ligesom med de øvrige Altro sikker-
hedsgulve indeholder Altro Uno også 
Altrosan™, som er en integreret bakte-
riostat, der hæmmer bakterievæksten og 
gør gulvet særlig velegnet at bruge de 
steder hvor hygiejnen er i højsæde som 
fx på hospitaler, lægeklinikker m.m.

VARME OG NATURlIGE 
FARVER GIVER DESIGNFRIHED
Altro Uno fås i et tidløst, enkelt og na-
turligt farveudvalg, der gør det muligt 
at skabe en varm og imødekommende 
stemning selv på store offentlige ste-
der. Gulvets blide struktur og matte 

overflade giver det et friskt og mindre 
industrielt udseende sammenlignet med 
mange andre sikkerhedsgulve. Samtidig 
gør det brede udvalg af farver det nemt 
at finde en farve, der enten matcher det 
øvrige design eller kan fungere som en 
spændende kontrast.

Endelig er Altro Uno med sine 2mm 
nemt at installere, og gulvets fleksibilitet 
gør det nemt at håndtere, således at 
man kan skabe det bedste resultat.

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

produktinForMAtion

http://www.altro.dk


DORMA teknik – af gode grunde

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

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

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

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

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

Godkendt til flugtveje 
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Stærke el-løsninger

Hospital Drift & Teknologi - 3-2006

Hospital 2006

1

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

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

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

Fjern luftbårne bakterier 
og vira fra luften

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

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

Støjsvag og 
helt ozonfri

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

http://www.dorma.dk
http://www.ub-let.dk
http://www.vacumex.dk
http://www.lh-rorbyg.dk


AF lektor, ingelise Andersen

Mph – Master Of 
pUBLIc HeaLtH
– fLeksIBeL MasterUDDaNNeLse på 
køBeNHaVNs UNIVersItet
Master of Public Health (MPH) er en 
masteruddannelse, der specielt henven-
der sig til personer, der arbejder med 
folkesundhed, og som ønsker at have en 
videnskabeligt funderet viden om folke-
sundhed på universitetsniveau.

I Danmark har man kunnet læse MPH 
siden 1996. I et internationalt perspektiv 
er MPH en veletableret og anerkendt 
uddannelse, og i mange lande er en 
MPH et krav, hvis man vil arbejde med 
samfundsmedicin eller folkesundhed.

En dansk MPH er på 90 ECTS, sva-
rende til 1½ års fuldtidsstudium. Hidtil 
har uddannelsen været 2-årig, sådan at 
første år var på fuld tid, mens andet år 
var halvtidsstudium.

EN FlEKSIBEl UDDANNElSE

Denne model har passet både arbejdsgi-
vere og studerende fint. Men i takt med 
at forholdene på arbejdsmarkedet har 

ændret sig, er der opstået større krav 
om fleksibilitet hos såvel arbejdsgiver 
som arbejdstager. MPH har tilpasset 
sig denne udvikling, og Københavns 
Universitet udbyder nu MPH som en 
fleksibel uddannelse i moduler, hvor ud-
dannelsen kan tages over kortere eller 
længere tid. Uddannelsen er endvidere 
tilrettelagt, så det er muligt at begynde 
både i forårs- og efterårssemestret.

Den globale økonomiske krise har 
ikke mindsket arbejdsmarkedets behov 
for at have en opkvalificeret kompetent 
arbejdsstyrke, men krisen er medvir-
kende til, at stadig flere finder det uhen-
sigtsmæssigt at medarbejdere er væk 
fra arbejdspladsen et helt år. Derimod 
kan de fleste arbejdspladser indrette sig 
efter, at en medarbejder videreuddan-
ner sig 1-1½ dag om ugen. Samtidig skal 
arbejdspladsen ikke vente et år på, at en 
medarbejder kommer tilbage med nye 
kompetencer men kan løbende få glæde 
af den nye viden, deres medarbejdere 
kan berige arbejdspladsen med.

Det kan også ud fra en økonomisk 
betragtning være mere overskueligt at 
læse MPH i moduler. Både som arbejds-
giver og som privatperson, er det mere 
overkommeligt at betale et modul ad 
gangen frem for en hel uddannelse. P.t. 
koster det kr. 10.000 at tage et modul på 
7,5 ECTS. Et MPH-modul kan fx være 
en mulighed, når der i forbindelse med 
MUS-samtaler planlægges efter- og 
videreuddannelse. Den samlede uddan-
nelse koster i 2012 kr. 122.500.

HVORFOR EN 
MASTERUDDANNElSE?
Et stadigt mere komplekst arbejds-
marked har brug for en veluddannet 
arbejdsstyrke. Disse kompetencer kan 
opnås via en række masteruddannelser, 
hvis force er at videreuddanne velud-
dannede mennesker inden for speci-
fikke områder. Antallet af udbudte ma-
steruddannelser er i takt hermed vokset 
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fra 13 i 1998 til ca. 100 i 2011. En ny 
opgørelse fra Undervisningsministeriet 
viser, at Danmark er det land i Europa, 
hvor flest voksne efter- og videreuddan-
ner sig.

Men hvad er det der gør, at MPH-
uddannelsen kan overleve/skiller sig ud 
fra resten af masteruddannelserne på et 
marked som bugner med nye tilbud?

En af styrkerne ved MPH-uddannel-
sen, som mange af de færdiguddannede 
MPH’ere peger på, er at man er velud-
dannet med en MPH, da uddannelsen 
er et halvt år længere end øvrige ma-
steruddannelser. 

En anden styrke er at uddannelsen 
giver viden både i bredden og dybden. 
Folkesundhedsvidenskab er et multi-
disciplinært område, der indeholder 
emner fra såvel samfunds- som sund-
hedsvidenskab. Dette giver de obliga-
toriske fag indblik i. Men derefter er der 
mulighed for at få en specialiseret MPH-
grad i enten Epidemiologi, Forebyggelse 
og Sundhedsfremme eller Organisation 
og Styring.

Der er således rige muligheder for at 
anvende en MPH inden for sundheds-
væsnet, både i forhold til undervisning, 
sundhedsvæsnets organisation og le-
delse, forebyggelse og forskning.

HVAD SIGER MPH’ERNE?

Hvis man spørger et par færdiguddan-
nede MPH’ere, så er der i høj grad brug 
for de kompetencer, som man tilegner 
sig på MPH-studiet. Speciallæge og 
MPH’er, Anders Koch, påpeger, at der 
de seneste par år har vist sig at være 
et tiltagende marked for forebyggelse 
og sundhedsfremme, som netop er 
nogle af kerneområderne på MPH-
uddannelsen. Sygeplejerske og MPH’er, 
Charlotte Handberg, så også et stigende 
behov i samfundet for folk med kvalifi-
kationer inden for folkesundhed, så der-
for var det naturlige valg for hende også 
at læse til MPH.

En MPH giver et indgående kendskab 
til sundhedsvæsenets organisation, 
ledelse og økonomi, hvilket har givet 
mange MPH’er interessante jobs. ”Uden 
en MPH kunne jeg ikke bestride det 
job jeg har i dag” siger chefkonsulent 
i Sundhedsstyrelsen Steen Dalsgård 
Jespersen, der med afsæt i sin master-
afhandling har specialiseret sig i imple-
mentering af ledelsesteknologier som fx 
akkreditering.

Om uddannelsesforløbet siger ergo-
terapeut og MPH line lindahl: ”Der er 
generelt en rigtig god sammensætning 
af emner på uddannelsen”. Men hun 
var dog specielt glad for faget epide-
miologi. ”Det var et relativt nyt emne, 
som åbnede en helt ny verden for mig”. 
line lindahl, var f.eks. involveret i et 
forskningsprojekt inden hun startede på 
sin master og syntes på daværende tids-
punkt, at MPH’en var en god måde at få 
indsamlet data på og passede godt ind i 
det forskningsprojekt, hun var tilknyttet. 
Hun er nu ph.d.-studerende – en vej 
som nogle MPH’ere vælger.

INTERNATIONAlT 
SAMARBEJDE
MPH er en internationalt anerkendt 
uddannelse som afføder stor respekt. 
Dette giver mulighed for at rejse til ud-
landet og arbejde med folkesundhed. 
Det internationale kendetegn viser sig 
også ved, at Københavns Universitet via 
Europubhealth, som er et Erasmus Mun-

dus projekt, samarbejder med andre 
europæiske universiteter om at uddanne 
MPHer fra hele verden. De internatio-
nale studerende undervises og skriver 
deres masterafhandling i Danmark.

FOlKESUNDHED ER På DEN 
POlITISKE DAGSORDEN
Gennem den periode MPH har eksiste-
ret har forebyggelse i Danmark udviklet 
sig fra ”de glade amatørers domæne” til 
et dybt professionaliseret område, som 
har befolkningens og politikernes be-
vågenhed. Det kommer til udtryk i den 
tidligere regerings sundhedsprogram-
mer ”Sund hele livet” fra 2002 og ”Sund-
hedspakken” fra 2009, oprettelsen af 
et Nationalt Forebyggelsesråd og en 
minister der nu både varetager sundhed 
og forebyggelse. Dette understreger 
blot, at der er brug for kompetente vel-
uddannede personer til at arbejde med 
folkesundhed.

Se nærmere om uddannelsen på  
www.mph.ku.dk.

http://www.mph.ku.dk


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

www.a-skadeservice.dk

vIrknIng

reSultAter

Administration · Industrivej 11 · 4632 Bjæverskov

ketox:  

Langtidsdesinfektion

Tørre vægge,  ingen skimmelsvamp

Luft, rum, genstande,  væge/loft – holdes rent

Langtidsdesinfektion

Minimering af  

smittespredning

Mindre sygefravær  

af personale

Energibesparelse på  

ventilationsrensning

Færre indlægningsdage

Produkter

kefa:  

Tørre vægge og loft,  

ingen skimmelsvamp

Clean Air:  

Luft uden bakterier, vira, 

skimmelsvamp og lugt

InformAtIon

Langtidsdesinficering  

0/24

BrAnCher
Hospitaler

InstitutionerFødevareindustrien

Ren-luft miljøer

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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

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

· Ingen serviceaftaler.

· Flexcool® er VA-godkendt.

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

· Bruger kun naturligt køle-
   middel - uden miljøbelastning.

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

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

● Sikrer optimale og kontrol-
lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

http://www.Mail:
mailto:tormax.info@txd.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk
http://www.a-skadeservice.dk
http://www.fl
mailto:info@kuvatek.dk
http://www.kuvatek.dk
http://www.fl
http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk
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Tryghed

i mere end

én forstand!

• Patientkaldeanlæg

• Patientunderholdning

• Personsikringsanlæg

• Personsøgning

• Trådløs telefoni

Nydamsvej 49
DK-8362 Hørning

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

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

 

c a r e - c a l l

ArbeJdsMilJø

indretning

hygieJnekAldeAnlæg

kAldeAnlæg

køling

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

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

vAndbehAndling

VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner
HOH	Water	Technology	A/S
Tlf.:	43	600	500	•	Fax:	43	600	900
hoh@hoh.dk	•	www.hoh.dk
www.vandbutikken.dk	

svAgstrøMs-Anlæg

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


Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Fra idé 
til drift
Bygherrerådgivning og 
projektering inden for alle 
funktioner. Læs mere på 
www.grontmij-carlbro.dk

rådgivning

MediCinskAbe

pAneler skylleruMsudstyrkoMMunikAtion

AutoklAver

skylleruMsudstyr

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

A/S Electro-Service 

Autoklaver 

Ultralydsrensere 

Desinfektionsmaskiner 

Endoskopvaskere 

Serviceorganisation 

Validering jf. normer 

Forbrugsmaterialer 

www.electroservice.dk 

Tlf: 66 17 68 16    Salg: 42 12 88 00  

info@electroservice.dk  

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

el-trAnsportere

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

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

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


www.health-rehab-scandinavia.com

SCAN FOR
MESSEINFO

Health & Rehab Scandinavia 2012 er Nordeuropas 
største fagmesse inden for social- og sundhedssektoren

Kom og se fremtidens sengestuer

SCANDINAVIA

HEALTH
& REHAB

Bella Center
22.-24. maj 2012

Health & Rehab Scandinavia har i samarbejde med 
Danske Regioner rettet fokus på de kommende 
sygehusbyggerier, som kommer til at løbe over de 
næste minimum 10 år. 

På messen opbygges 1:1 modeller (mock up´s) af 
sengestuer samt badeværelser på de nye super-
sygehuse i Gødstrup, Herlev, Kolding og Skejby. 

Det er første – og sikkert også eneste – gang, at 
der bliver mulighed for dels at sammenligne dels at 
drøfte/videndele samt ved selvsyn at konstatere, 
hvilke forskelligheder og prioriteringer der er plan-
lagt i supersygehusene.

Tag del i debatten og deltag i konferencen om 
supersygehusene. Her vil politikere fra danske
regioner drøfte udfordringer og muligheder i de 
kommende byggerier - sammen med det sund-
hedsfaglige personale, arkitekter, fagfolk, dansk 
og udenlandsk erhverv.

Billede venligst udlånt af Rådgivergruppen DNU I/S

Gratis entré på messen 
– spar tid ved online-registrering 
– hent din billet på 
www.health-rehab-scandinavia.com

Sygehus–
konference 

24. maj 

http://www.health-rehab-scandinavia.com
http://www.health-rehab-scandinavia.com


Nærvær Kald Nødkald Hjertestop Disponibel

Lindpro introducerer kaldeanlægget FlexCall

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

BARE KALD - SÅ ER VI DER!

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

A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il: 
Sc

A
n

pu
bl

iS
h

er
 | 

Fo
rla

ge
t 

Jo
hn

 V
ab

ø 
A

/S
 e

m
ilie

ki
ld

ev
ej

 3
5,

 2
93

0 
Kl

am
pe

nb
or

g 
| w

w
w

.sc
an

pu
bl

ish
er

.d
k

Magasinpost MMp 
iD-nr. 46707

http://www.lindpro.dk
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