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Guidance for authors

IFHE DIgEST 2014

Contents – headings

Acoustics / noise reduction

Architecture / building design

Building management systems

Catering (equipment and services)

Construction (including modular build)

Decontamination

Emergency strategies

Energy (management, efficiency, power generation, ‘green’ technologies, 
reduction of emissions)

Facilities management (reflecting latest trends)

Fire safety

Indoor air quality

Infection control / isolation facilities

Information technology

Lighting

Maintenance

Medical gases

Operating theatres (design and maintenance)

Patient communication /  entertainment

Radiology (implications of  technology advances for facilities)

Security

Storage (optimising and new  approaches)

Sustainability

Training

Ventilation

Washrooms

Waste handling and streaming

Water systems

Wayfinding

the iFhE Digest 2014 will examine a 
wide range of topics covering the opti-
mal running of healthcare facilities.

authors considering contributing an 
article should, in the first instance, email 
a synopsis, in English, of about 200 
words to the editor at step Communica-
tions (ifhe.editorial@stepcomms.com). 
the synopsis should be received no 
later than 30 May 2013.

When the go-ahead for contributing 
has been given, the author must confirm 
that the article deadline (30 June 2013) 
will be met. Confirmation should be sent 
to ifhe.editorial@stepcomms.com

the full article must be written in Eng-
lish with a length of between 1,500 and 
2,500 words. Brand/company names 
should not be mentioned repeatedly.

article text should be typed using 
double line spacing with wide margins 
on each side of the page and with a 
space between each paragraph. the 
completed article, saved in a Microscoft 
Word document, should be sent to ifhe.
editorial@stepcomms.com with relevant 
illustrations – these should be high-reso-
lution jpeg images (minimum of 300 dpi 
and at least 75 mm wide) or contained 
within a Microsoft powerpoint file.

a biographical note, of about 100 
words, for each author should be sub-
mitted together with a high-resolution 
photograph of each author.

references must be listed in sequen-
tial order. if a published article is the 
subject of a reference, the surname and 
initials of each author must be included, 
along, as applicable, with the year of 
publication, the title of the article, the 
name of the publication (in full and 
italicised), the volume number, the 
part number (in brackets) and the page 
numbers. For example: tennant r., 
Marsh p.l., smitherson t.a. 2008 new 
approaches to hospital ventilation Inter-
national Journal of Hospital Ventilation 
19 (4) 145-148.
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oR IENTER INg

HOSPITALSByGGERIET  
På goDT OG  oNDT
AF FINN SøRENSEN, ARkITEkT m.A.A 

ANSvARLIg PARTNER FoR 

HoSPITALSPLANLægNINg I  

CREo ARkITEkTER A/S 

mEDLEm AF BESTyRELSEN I FSTA

når man skuer baglæns, så bemærker 
man sig som arkitekt, et historisk forløb, 
hvor der i perioder har været en massiv 
byggeaktivitet indenfor et eller andet 
område. De helliges katedraler. Kejserne 
og kongernes paladser, og senest, in-
denfor det forrige århundrede, har både 
de demokratiske og udemokratiske sat 
deres monumenter. Dén udvikling er 
ikke slut!

i lars løkkes kejsertid, var der igen 
behov for at manifesterer sig og skabe 
et eftermæle som en stor statsmand. En 
kommunalreform, og reorganisering af 
et, i stor udstrækning, nedslidt sygehus-
væsen var et tiltrængt og populært om-
råde, og så gik arbejdet i gang. hvor hel-
hjertet tankerne om kommunalreformen 
var, kan diskuteres, men planlægningen 
af moderniseringen af de danske hospi-
taler og – væsenet blev sat på skinner. 
overliggeren sat højt på alle områder 
med en køreplan, der ikke efterlod tvivl 
om vilje og handlekraft.

Der er tidligere både talt og skrevet 
meget om overliggerens højde i forhold 
til de midler der blev stillet til rådighed. 
senest i en artikel i december nummeret 
her i bladet af ingeniør Jan Christensen 
fra Balslev. Jan Christensen påpegede 

og dokumenterede, at de af regeringens 
ekspertudvalg udmeldte dimensione-
rende nøgletal for både brutto / netto-
faktor, samt de tilhørende økonomiske 
rammer, ikke vil give det nødvendige 
boost til vores sygehusbyggerier, idet 
disse rammebetingelserne ikke giver 
mulighed for et sygehusvæsen, der le-
ver op til de markedsførte visioner.

Der er evidens for, at der er flere afgø-
rende faktorer, der er nødvendige for at 
sikre driftsoptimeringer og – besparel-
ser, bl.a.:
•  investeringer i høj kvalitet med lave 

vedligeholdelsesomkostninger.
•  investeringer i bæredygtighedstiltag.
•  investering i automatiseringsløsnin-

ger.

Det er desværre ”de pinde” der først 
kommer i skudlinjen, når projektøko-
nomierne skal prioriteres i samråd med 
hospitalernes ledelser og byggeorgani-
sationer. Da der er sat et hierarki af hidtil 
ukendt omfang (Bygherrerådgivere, Det 
tredje Øje og sidst rigsrevisionen), til 
at sikrer at økonomien overholdes, må 
man formode, at det er disse pinde (og 
driftsøkonomien), der taber.

Sygehus Lillebælt Kolding



Men planen kører for fuld fart, eller 
mere end det.

på rådgiverside er aktiviteten mærk-
bar. aktiviteten er høj både med pro-
jektkonkurrencer og med projektering af 
de afsluttede projektkonkurrencer.

De enkelte regioners og hospitalers 
udbygningsplaner er for længst god-
kendte. Generalplanerne er på plads, og 
aktuelt er vel nok det størst sete antal 
projekter sat i søen indenfor en kort 
periode. Bl.a. følgende projekter er un-
der projektering eller i den opstartende 
byggefase:
•  DnU, Udbygning på skejby af aarhus 

Universitetshospital. Byggeri påbe-
gyndt

•  nyt Universitetshospital i odense. 
indledende projekteringsfase

•  Gødstrup. nybygning. indledende 
projekteringsfase

•  nyt Universitetshospital i aalborg. 
indledende projekteringsfase

•  Viborg sygehus Udbygning.  
Entrepriseudbud i gang

•  randers sygehus udbygning. Entre-
priseudbud i gang

•  rigshospitalet, projekt nordfløj og 
ny regional sterilcentral. indledende 
projekteringsfase

•  herlev hospital. indledende projekte-
ringsfase

•  slagelse hospital FaM og psykiatrisk 
afdeling. projekteringsfase

•  sygehus lillebælt Kolding. Entrerpise-
udbud i gang

•  sygehus syd aabenraa somatik. Byg-
geri i gang (psykiatri). indledende pro-
jekteringsfase

aktuelt er der, der ud over udskrevet 
bl.a. følgende projektkonkurrencer, som 
for tiden er under afvikling:
•  Køge hospital
•  hvidovre hospital
• Bispebjerg hospital
• Glostrup hospital
•  sct. hans hospital retspsykiatrisk 

 afdeling
• slagelse sygehus
• aabenraa sygehus etape 2.

Det er massive planlægnings- og an-
lægsarbejder, for over 40 mia. kr. der 
skydes i gang samtidig.

Det er påskønnelsesværdigt, at man 
politisk har prioriteret opdatering og 
fornyelse af hospitalerne højt. Det har 
længe været tiltrængt. Udbygningen 
kommer belejligt i en lavkonjunktur, 
hvor det er fornuftigt, at iværksætte 
fornyelse af samfundets bygningsan-
læg, og samtidig rette op den faldende 
beskæftigelse indenfor byggebranchen. 
Det er før gjort med succes.

innovation og nytænkning skal være 
i fokus, og uanset de forannævnte ram-
mebetingelser, så lægges der meget 
energi i nye ideer og løsninger. Bl.a. 
omkring nyt oUh og Gødstrup, hvor 
der er oprettet mock up laboratorier til 
afprøvning af nye ideer.

ingen roser uden torne. Mange af 
ideerne er gennemtænkte, men mange 
er uafprøvede i et længerevarende for-
løb i et klinisk miljø. ikke desto mindre 
bliver de implementerede i flere projek-
ter indenfor samme tid.

Nyt Aalborg  
Universitetshospital
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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.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
levereance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

FOREX A/S
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
forex@forex.dk
Tlf. 89 21 55 99

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 

Der kræves af kvalitetsfondsprojek-
terne en driftsmæssig optimering, uden 
der foreligger klare retningslinjer for 
hvordan denne optimering måles, og i 
forhold til hvilket tidspunkt de ny ibrug-
tagne hospitaler måles.

problemet med den store samtidige akti-
vitet indenfor områder er dog flere:
•  i de første år er der et større efter-

spørgsel af sygehusplanlæggere, – ar-
kitekter og – ingeniører, end der er til 
rådighed på markedet.

•  iværksættelsen af den massive aktivi-
tet giver først på et mangeårigt sigte 
beskæftigelse i entrepriseleddet. Ge-
neralplaner, forberedelse til projekt-
konkurrencerne, og afholdelse heraf 
tager omkring 2½ år. herefter skal der 
afholdes brugermøder, projekteres, 
afholdes entrepriseudbud m.v. så fra 
en plan om et nyt hospital fødes til 
de er entreprenører på banen, går de 
adskillige år.

•  når entrepriseudbuddene kommer 
i gang landet over, må det forudses, 
at byggemarkedet går fra at være i 
lavkonjunktur, til at komme på koge-
punktet, med påvirkning af prisniveau 
og inflationen generelt i samfundet. 
Det er tidligere i sådanne situationer 
set, at der kommer et statsligt byg-
gestop, for at dæmpe aktiviteten og 
styre økonomien.

•  sidst men ikke mindst, uanset hvor 
godt man gennemtænker nye ideer 
og løsninger, så vil der naturligvis 
være ideer og løsninger, der ikke står 
mål med forventningerne, man har 

stillet til disse. Der vil derfor ikke være 
mulighed for erfaringsopsamling fra 
reelle kliniske driftssituationer, og for 
korrektion af ideerne og løsningsfor-
slag. Bl.a. er det en rigtig samfunds-
investering at der udelukkende satses 
på enestuer, hvilket giver øgede an-
lægsudgifter og større driftsudgifter?

som aktør i byggebranchen er det rart 
med god aktivitet, og med de aktuelle 
hospitalsudbygninger er det for en sy-
gehusarkitekt og hospitalsplanlægger en 
spændende tid lige nu, uanset det høje 
tempo. på ønskesedlen står der dog:
•  Et mere langtidsholdbart tempo på 

realiseringen af den nationale plan for 
opdatering af hospitalerne.

•  Mindre snærende rammebetingelser 
for areal- og økonomistandarder, så 
der bliver overensstemmelse imellem 
visioner og mulighed for realisering af 
disse.

Rigshospitalet – nordfløjen



oRIENTER INg

PSykoLogISkE PRoCESSER
ER VIGTIGE FOR
EFFEKTIVE HOSPITALER
ForCE technologys afdeling for anvendt psykologi tænker indretning indefra og ud ved at sætte 
brugernes oplevelser og adfærd i centrum. hospitalerne designes, så både personale, patienter og 
pårørendes psykologi imødekommes optimalt. Det styrker arbejdsglæden, effektiviteten og helbredelsen

AF joURNALIST IB ERIk CHRISTENSEN 

CyPRESS kommUNIkATIoN

indretning af nye hospitaler er ikke blot 
et spørgsmål om at nogle arkitekter og 
ingeniører trækker deres streger på 
nogle plantegninger. Et godt hospitals-
miljø kræver også en dyb forståelse for, 
hvordan indretning og design påvirker 
brugernes indre oplevelser efterføl-
gende.

En arkitektonisk indretning kan være 
uhensigtsmæssig funktionelt og proces-
mæssigt for både personale og patien-
ter. Det er et vigtigt, men oftest overset 
arbejdsfelt, som ForCE technology 
som de eneste i Danmark besidder en 
helt særlig og stor psykologisk eksper-
tise inden for.

Erfaringerne fra en række danske 
projekter har dokumenteret, at ForCE 
technology kan afdække skjulte årsager 
til uhensigtsmæssigheder og svigt, som 
personalet og patienterne er ubevidste 
om årsagerne til. når de rettes kan ar-
bejdsglæde og effektivitet atter blom-
stre i fuldt flor og give alle en positiv 
oplevelse.

”Vi er de eneste der er nået så langt 
i Danmark. andre faggrupper som an-
tropologer og sociologer arbejder med 
i arkitekt- og ingeniørfirmaer og har 
opnået stor popularitet ud fra deres per-
spektiver, men mange af deres svar er 
etableret viden man kan slå op.”

Det siger psykolog, cand. psych., hu-
man factors specialist thomas Koester, 
teamleder i anvendt psykologi, der har 
oparbejdet en stor ekspertise i krydsfel-
tet mellem mennesker, teknologi, byg-
ninger og arbejdsprocesser.

”Jeg vil påstå, at vi graver et spadestik 
dybere med vor psykologiske viden om, 

hvordan mennesker reagerer og kom-
munikerer via psykologiske processer. 
Den psykologiske dimension er vigtig at 
få i spil i anbefalinger og vejledninger, når 
man ombygger og indretter hospitaler. ”

”Vores mål er at bidrage med psy-
kologisk viden og metoder, så vi kan få 
bygninger med apparatur, teknologi, 
anlæg og processer til at fungere bedst 
muligt i samspil med hospitalspersona-
let, patienter og deres pårørende.”

VElBEFinDEnE BåDE hos 
pErsonalE oG patiEntEr
ForCE technology har et bredt kend-
skab fra sit arbejde med en lang række 
sikkerhedskritiske industrier som skibs-
fart, jernbaner, kontrolrum i kraftværker, 
olie- og gasinstallationer i nordsøen. 
hospitaler falder naturligt ind under 
denne kategori da det er helt essentielt, 
at patienterne altid sikres den korrekte 
behandling, også i perioder med stort 
tidspres.

afdelingen blev grundlagt i Kgs. 
lyngby ved DtU i 1959 som en division 
der skulle betjene den maritime industri 
med tekniske rådgivning. i januar 2004, 
da loven om patientsikkerhed trådte i 
kraft, kom ForCE technology ind i ho-
spitalssektoren.

i starten arbejdede ForCE techno-
logy med processer der kunne sikre 
størst mulig patientsikkerhed og under-
viste i dette. siden udvikledes ydelserne 
til at omfatte de fysiske rammer, me-
dicinsk udstyr og medicinsk teknologi 
med rådgivning i optimalt design ud fra 
et psykologisk synspunkt.
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psykologien bruges i dag til at fore-
bygge fejl, indrette arbejdspladser 
optimalt etc. om det er en skibsbro, 
en operationsstue eller et kontrolrum i 
kraftværker, så er problemstillingen den 
samme: alle disse steder arbejder man 
under tidspres og de samme psykolo-
giske elementer går igen.

afdelingen for anvendt psykologi 
råder over fire psykologer og en syge-
plejerske. Den arbejder nu med at ind-
rette hospitaler, så personalet sikres de 
bedste arbejdsvilkår og patienterne den 
højeste sikkerhed mod fejlbehandling.

ForCE technologys arbejde er 
grundlagt på en filosofi om, at hvis 
patienterne synes hospitalet har et rart 
miljø, føler de sig mindre syge, bliver 
lettere at kommunikere med og be-
handle.

oVErBEVisEnDE 
tUrnaroUnDs
”ofte er man som patient og pårørende 
følelsesmæssigt ængstelig, bekymret og 
stresset. Det stiller krav til designet som 
arkitekterne ikke nødvendigvis besid-
der. Vi er psykologer og kan hjælpe ar-
kitekterne med at udluse fejltagelser og 
gøre hospitalet til et sted, patienter føler 
der er rart at være.

ForCE technology har mange over-
bevisende resultater. En af dem stam-
mer fra en afdeling på roskilde hos-
pitals ambulatorium for blodprøver, der 
led under et højt stressniveau og mange 
langtidssygemeldinger”.

”Vi var derude en enkelt dag: am-
bulatoriet havde et meget elementært 
design og en vægdekoration med et 
kubistisk mønster. Det lignede en pil der 
pegede til venstre. når patienterne gik 
ud, fulgte de ubevidst ”pilen” selv om 
udgangen var til højre.

De forvildede sig derved ned til kon-
torerne og laboratorierne, hvor persona-

let konstant blev afbrudt i deres arbejde. 
Der opstod mange fejl, mange opgaver 
skulle laves om, produktiviteten faldt 
drastisk og medarbejderne blev syge af 
stress.

Det var vægdekorationen, der gav pa-
tienterne en uhensigtsmæssig adfærd, 
som personalet hele tiden skulle ind og 
korrigere for. pilen på væggen pegede 
den forkerte vej. Da problemet blev 
løst, forsvandt forstyrrelserne og fejlene 
i laboratoriet.

personalet fik igen overskud og ar-
bejdsglæde. De var så meget en del af 
miljøet, at de ikke selv opdagede prob-
lemet. løsningen krævede at nogen 
kom udefra og opdagede årsagen til pa-
tienternes uhensigtsmæssige adfærd.

Et andet eksempel er et medicinrum 
på Fredericia sygehus der var indret-
tet, så personalet følte klaustrofobi og 
ubehag ved at opholde sig i rummet. 
Efter en ombygning som vi var rådgiver 
på gav de udtryk for, at det var blevet 
en anderledes behagelig oplevelse. De 
føler nu, at rummet understøtter deres 
arbejdsprocesser.

så mange kom fra andre hospitaler 
for at se rummet, at de måtte have en 
fast medarbejder til at vise det frem. 
Begejstringen var faktisk så overvæl-
dende, at det kom til danne model for 
god indretning af medicinrum på andre 
hospitaler”.

psYKoloGiEn sKal MED i 
DEsiGnEt

“Jeg synes, at vi har succes og opnået 
gode resultater. Mange projekter kunne 
nyde gavn af ForCE technologys kom-
petencer. hospitalernes første indfald er 
at kontakte arkitekter, når indretningen 
fungerer dårligt. i mange tilfælde kan vi 
yde dem en meget effektiv hjælp.

arkitekterne tænker udefra og ind. 
store bygninger skal fyldes med kon-
torer, skyllerum, sengestuer, opera-
tionslokaler etc. Vi går den modsatte 
vej og arbejder indefra og ud. Vi tager 
udgangspunkt i arbejdsprocesser og 
ser på, hvordan patienter og personale 
agerer.

Først til sidst beslutter vi, hvordan 
bygningerne skal indrettes og se ud. 
Det er indretning på brugernes præ-
misser. Vi skal helst ind så tidligt som 
muligt. når arkitekterne har slået deres 
streger, er det oftest for sent at ændre 
indretningen.

Der er stigende interesse for vort 
arbejde. Det amerikanske FDa der god-
kender medicinsk udstyr, har fremsat 
mange myndighedskrav, der gør vore 
ydelser stadig mere påkrævet, så det er 
et område i klar vækst.”



PRESSEmEDDELELSE

RIBE jERNINDUSTRI SATSER 
På INGENIøRRåDGIVNING
ny rådgivningsfunktion hos ribe Jernindustri gør det muligt for ingeniører at spare tid i projektfasen.

hvilke radiatorer er bedst at bruge i 
forskellige byggerier? hvor skal ra-
diatorerne placeres for at blive bedst 
udnyttet? hvordan sikrer man lavest 
mulige varme-forbrug? Det lyder måske 
enkelt, men ingeniører, som er med til at 
rådgive i byggeprojekter ved, at spørgs-
målene ikke er så nemme endda. ofte 
bruges der lang tid på at finde de mest 
optimale løsninger, som tager hensyn til 
energiforbrug, økonomi og arkitektur.

Men fremover kan ingeniørerne spare 
tid og ressourcer. ribe Jernindustri har 
nemlig opgraderet sin organisation med 
en ingeniør-rådgiver.

– Vores rådgiver kan tidligt i projekt-
fasen give ingeniørerne de informatio-
ner, de har brug for og rådgive dem om 
den mest optimale brug af varmekilder 
i deres byggeprojekter. ingeniørerne 
undgår dermed at bruge mange timer 
på selv at søge informationer frem og 
sortere i disse, fortæller lars Brandt, der 
er nordisk salgschef hos ribe Jernindu-
stri. populært sagt er ingeniørrådgiveren 
tragten, som sikrer, at ligegyldige infor-
mationer sorteres fra – tilbage er essen-
sen; det ingeniørerne har brug for.

Det er rené Kallmayer, der er an-
sat som ingeniørrådgiver. han har et 
indgående kendskab til hudevad og 
rio-produkterne, som firmaet fører. 
Med høj faglighed er han klar til at give 
ingeniørerne kompetent rådgivning, 
som styrker dem i deres arbejde. Mange 
kunder kender i forvejen rené, da 
han har været ansat i ribe Jernindustri 
som salgskonsulent. rené Kallmayer 
har et indgående kendskab til de to 
produktlinjer hudevad og rio, som 
begge er dansk designede radiatorer 
med fokus på kvalitet og funktionalitet 
og design. - Vi tror på, at i en branche, 
hvor der er mange nye informationer og 
energi-krav, er det nødvendigt med en 
rådgiver, som kan hjælpe de rådgivende 
ingeniører allerede tidligt i byggepro-

jekternes fase. og ingeniørerne har 
taget godt imod vores nye tiltag. Godt 
en måned efter lanceringen af den nye 
funktion kan vi konstatere, at mange har 
lagt billet ind på besøg af vores rådgiver, 
siger lars Brandt.

ind til videre fungerer ingeniørrådgi-
veren på det danske marked, men ribe 
Jernindustri er klar over, at mange dan-
ske ingeniører arbejder med nordiske 
projekter, og derfor er rådgiveren også 
klar til det. ansættelsen af ingeniør-
rådgiveren er i øvrigt et synligt bevis 
på, at ribe Jernindustri igen oplever 
fremgang. oprindeligt var planen, at 
ingeniørrådgiveren skulle ”gå i luften” 
i slutningen af 2013, men på grund af 
markedets udvikling, er ansættelsen ryk-
ket frem til begyndelsen af året.

– Vi kan se, at vi har et potentiale i 
markedet, og vi ønsker at give vores 
bidrag til, at ingeniørerne kan udføre 
deres rådgivende arbejde i forbindelse 
med byggeprojekter så nemt som mu-
ligt, siger lars Brandt. ribe Jernindustri 
har i forvejen en arkitektrådgiver ansat, 
som rådgiver om valg af radiator-pro-
dukter.

René Kallmayer

FAkTA:

Ribe Jernindustri har 165 års erfaring med design, udvikling og rådgivning – gen
nem alle år har fokus været på kvalitet og funktionalitet. Firmaet producerer, 
designer og rådgiver i dag om panelradiatorer. De to brands Hudevad og RIO 
udgør produktporteføljen. RIO er et standard radiatorprogram, som oftest 
bruges i store byggerier, mens Hudevad er designet med fokus på arkitektur og 
indretning. 

Du kan se mere om Ribe Jernindustri på www.rio.dk og www.hudevad.dk
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Waterborne Infection Master Class

The focus of this Master Class is 
Water Quality in Hospitals, with 
particular emphasis on waterborne 
nosocomial infections within 
healthcare premises and the 
provision of safe water for high 
risk patients.
Hospitals are treating a higher proportion of patients
who are immunocompromised or immunosuppressed, 
including those receiving solid organ or bone marrow 
transplants, chemotherapy, burn patients or are HIV 
positive, for which waterborne nosocomial infections
are increasingly recognised.

Topics include:
• Current guidelines
• Micro-organisms found in hospital water systems e.g.
- Pseudomonas spp.
- Legionella spp.
- Cryptosporidium spp.
- Myco-bacterium spp.
• Clinical relevance in haematology, oncology and ICU
• Prophylactic prevention and outbreak control                
   measures. 
Attendance and refreshments are free of charge.

C O P E N H A G E N

Agenda
09:00 - 09:30   Registration and Coffee
09:30 - 09:40   Welcome by Chair: Dr Leif Percival Andersen, MD, Consultant, 
  Head of Dept. of Infection Control, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet
09:40 - 10:40   The last meters before the tap: Where drinking water is at risk.
  Prof H-C Flemming, University of Duisburg-Essen, Germany
10:40 - 11:00   Coffee break
11:00 - 12:00   The risk to neonates and augmented care patients from P.aeruginosa and 
  other waterborne opportunistic pathogens.
  Dr Tom Makin, Independent Consultant, Makin & Makin Consultancy Ltd
12:00 - 12:30   Water Treatment Solutions - “A preventative approach”
  Dr Catherine Whapham, Global Water Portfolio Manager - PALL Medical
12:30 - 13:30   Lunch & refreshments
13:30 - 14:15   Pseudomonads in Hospital Water - a review of the evidence. 
  Prof Kevin Kerr, Consultant Microbiologist, Harrogate District Hospital
14:15 - 15:00   Legionella and Pseudomonas in a New Hospital Water System. 
  Dr M Weinbren, Consultant Microbiologist, 
  University Hospital of Coventry and Warwickshire
15:00 - 15:30   Coffee break
15:30 - 16:15   Strategies and Guidelines to Reduce Endemic 
  Pseudomonas aeruginosa Infections on ICU 
  Prof. Dr. med. Matthias Trautmann - Institutsleiter, 
  Klinikum Stuttgart
16:15 -16.30   Questions and close from chair
We would like to take this opportunity to welcome you, 
and any of your team, to  this event.  As spaces are limited, 
please respond to this invitation as soon as possible.  
Full information and registration forms on our website: 
www.specialistmasterclasses.com
e: info@specialistmasterclasses.com/copenhagen.html
t: +44 (0) 0560129 2805 The seminars and catering are supported by educational grants from                                       Medical

Medical

pital denmark

‘Prevention - The only real cure’
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Hilton Hotel Copenhagen Airport | Denmark 
Info: office: +44 (0) 560129 2805
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BæREDygTIgT 
UNIVERSITETSHOSPITAL
Kan man tænke bæredygtighed ind i et projekt, der skal skabe et komplekst universitetshospital på størrelse 
med en dansk provinsby, og hvor der planlægges med 100.000 indlagte patienter og 900.000 patienter til 
ambulante behandlinger hvert år?

AF C.F. møLLER

Danmarkshistoriens største hospitals-
opgave, Det nye Universitetshospital 
i aarhus (DnU), skal bygges sammen 
med det eksisterende aarhus Universi-
tetshospital, skejby til et samlet hospi-
talskompleks på 375.000 m2.

projektet repræsenterer fremtidens 
krav og forventninger til et universitets-
hospital i Danmark, og teamet bag det 
nye hospital arbejder på at gøre det så 
bæredygtigt som muligt–både økono-
misk, socialt og miljømæssigt.

Det store hospitalskompleks er or-
ganiseret som en by med et hierarki af 
kvarterer, gader, pladser og torve som 
grundlag for en mangfoldig og levende, 
grøn bydel, hvor det er enkelt for bru-
gerne at orientere sig.

projektet er foregangsprojekt for 
udviklingen af ’helende arkitektur’ i 

sygehussektoren, bl.a. ved at anvende 
evidensbaseret design.

hospitalet er tegnet til fleksibelt at 
kunne imødekomme fremtidens krav til 
teknik, behandlingsformer og arbejds-
metoder.

og det vil betyde et væsentligt kva-
litativt løft for både patienternes ople-
velse og for personalets arbejdsforhold.

EViDEnsBasErEt DEsiGn

En række undersøgelser i de senere år 
har dokumenteret, at æstetikken og de 
fysiske omgivelser har betydning for 
helbredelsen. Det er fx dagslys, gode 
lydforhold, enestuer, løsninger som un-
derstøtter empowerment og god ergo-
nomi, kunst og grønne omgivelser.

Den viden hjælper sundhedsplanlæg-

gerne og arkitekterne med at finde svar 
på de praktiske indretningsspørgsmål. 
Det kaldes evidensbaseret design.

på DnU er evidensbaseret design 
brugt til at skabe helbredende miljøer, 
der fremmer fysisk og psykisk velbefin-
dende og helingsprocesser, understøt-
ter deltagelse fra de pårørende, gør 
personalet mere effektivt og reducerer 
stress og belastninger. De designmæs-
sige beslutninger er baseret på den 
bedste foreliggende viden fra forskning 
og projektevalueringer og vurderet i for-
hold til de unikke betingelser for DnU.

BEDrE arBEJDsMilJØ Via 
BrUGErinDDraGElsE
Gennem en omfattende brugerind-
dragelse af hospitalsansatte, patienter 
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og pårørende har vi indsamlet viden 
om arbejdsmiljøet. arbejdsmiljøhensyn 
indgår systematisk i planlægningen og 
projekteringen af hospitalet. Formålet er 
at minimere belastninger og risici og at 
fremme sikkerhed og sundhed, når ho-
spitalet tages i brug. Det primære fokus 
ligger på, hvordan afdelinger, funktioner 
og rum skal disponeres og indrettes.

En ambitiøs arbejdsmiljøpolitik 
fastsætter desuden målsætninger for 
arbejdsmiljøforholdene på selve byg-
gepladserne.

sKærpEDE KraV til 
aKUstiKKEn
støj og akustik er reguleret af det 
danske Bygningsreglement. Men vi 
har gjort en yderligere indsats på de 
områder, som ikke er direkte reguleret 
af Bygningsreglementet, eller hvor 
kravene skærpes i forhold til at skabe 
optimalt arbejdsmiljø og akustisk for-
bedrede behandlings-, rekreations- og 
opholdsmiljøer.

Vi har bl.a. skærpede krav til akustik-
ken i sengeafdelinger, behandlingsrum 
og offentlige arealer, og arbejder med 
reduktion af støj fra hospitalsudstyr i 
sengeafdelinger og behandlingsfunk-
tioner. Det sker fx ved at afskærme eller 
flytte støjende medicoteknisk udstyr og 
ved at vælge støjsvage kalde- og alarm-
systemer.

FrEMtiDssiKrinG oG 
FlEKsiBilitEt

Behandlingsformerne i sundhedsvæse-
net er i kontinuerlig rivende udvikling, 
og hospitalsvæsenet er underlagt krav 
om løbende optimering og effektivise-
ring af driften. Et væsentligt designmål 
er derfor at sikre, at Det nye Universi-
tetshospital i aarhus kan imødekomme 
fremtidens krav til teknik, behandlings-
former og arbejdsmetoder.

Vi har indarbejdet en række løsninger 
i projektet, der understøtter dette. For 
eksempel er bygningsstrukturen, instal-
lationerne, rumtyperne og udrustningen 
standardiserede, så de kan anvendes til 
alle tænkelige funktioner. Udvidelser er 
mulige overalt i bygningen, materialerne 
er bæredygtige og der er tænkt i ener-
gioptimerende løsninger. hospitalet er 
også forberedt til en digital fremtid med 
fuldautomatiserede varetransportsyste-
mer og fulddigitaliserede bestillingsru-
tiner.

EnErGiEFFEKtiVisErinG

hospitalet projekteres, så det lever op til 
energikravene i Det danske bygnings-
reglement Br2015 lavenergiklasse 1.

Vi har desuden udviklet et kombine-
ret varme- og køleproduktionsanlæg, 
der reducerer energiforbruget i den 
løbende drift, og udnytter overskuds-
varmen fra bl.a. belysning og medico-
teknisk udstyr til at dække kølebehovet.

Bygherre: Region Midtjylland

Bygherrerådgiver: NIRAS A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S, 
Alectia A/S, Søren Jensen Rådgivende 
Ingeniørfirma A/S

Arkitekt: C.F. Møller i samarbejde 
med Cubo Arkitekter A/S

Landskab: Schønherr Landskab A/S

Andre samarbejdspartnere:  
Nosyko AS (N), Lohfert & Lohfert AS

Adresse: Skejby, Aarhus, Danmark

omfang: 216000 m² nybyg,  
159.000 m² ombyg = 375.000 m²

grundareal: ca. 970.000 m², 797 sen
ge, 43 dialysepladser, 80 hotelsenge

år: 20072020
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Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

hospitalet kommer til at anvende 
ventilationsanlæg med såkaldte rotor-
vekslere til varmegenvinding (overførsel 
af varme fra udsuget luft til den indblæ-
ste). rotorvekslere sparer energi, fylder 
mindre, har en lavere anskaffelsespris 
og skaber bedre indeklima end alterna-
tiverne.

BærEDYGtiGhEDssCorE For 
DnU
spørgsmålet om, hvor bæredygtigt 
DnU kan og skal blive, er–udover 
ambitioner om bæredygtighed–også 
et spørgsmål om økonomi. Den anlæg-
søkonomiske ramme for projektet er 
blevet kraftigt reduceret, men uden at 
ændre på de behandlingsmæssige kapa-
citetskrav og rumstørrelser. Det har bl.a. 
medført reducerede midler til specifikke 
bæredygtighedsformål.

Vi har beregnet en bæredygtigheds-
score for projektet ud fra BrEEaM-sy-
stemet, der viser en score på 45-50%. til 
sammenligning skal offentlige sygehus-
byggerier flere steder i England med ud-
gangspunkt i denne målemetode opnå 
en score på 70% benævnt ”excellent” for 
at leve op til kravet om bæredygtighed.

Men da bæredygtighed på mange 
områder er en synliggørelse af alminde-
lig sund fornuft, driftsmæssige fordele 
og miljøhensyn, er bæredygtigheden 
overordnet sikret ved at udvise omtanke 
og omhu i planlægningen og projekte-
ringen og koster således ikke ekstra i 
anlægsudgifter. Fo
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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

Forskellen ligger i detaljen

Uanset om du har brug for filtre til kritiske områder, eller 

til almindelig rumventilation, så vil vores filterløsninger 

levere hvad du har brug for. Kontakt os, eller besøg vores 

hjemmeside, for nærmere information.

www.vokesair.com

Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 66 00

FORCE Technology  
Afdeling for Anvendt Psykologi
Vi rådgiver bygherrer, hospitalsejere og arkitekter 
om de psykologiske aspekter inden for 

•	 Hospitalsindretning- og arkitektur
•	 Indretning af medicinrum
•	 Adfærdsregulering gennem arkitektur og indretning

Vores mål er at opnå

•	 Bedre interaktion mellem menneske og arkitektur/miljø
•	 Øget komfort og velbehag
•	 Nem og intuitiv vejfinding
•	 Bedre processer og større effektivitet
•	 Bedre læring i læringsmiljøer
•	 Større tryghed og behagelige og gode oplevelser
•	 Design der understøtter adfærd, processer og effektivitet 
 
Vi har erfaring med arkitektur og miljø, herunder blandt 
andet med:  

•	 Nyt hospitalsbyggeri
•	 Ændring og ombygning af eksisterende hospitalsbyggeri
•	 Pladser, torve og rekreative miljøer

For yderligere information: 
Marie Koch, salgschef    mako@force.dk    
www.forcetechnology.com



v IRkSomHEDSPRoF IL

GøR SIG MERE GæLDENDE
I mEDICINSk HEALTHCARE
Virksomheden aGa a/s, linde healthcare fortsætter sin udvikling som total leverandør af medicinske 
gasser og tilbehør med en bred vifte af serviceydelser som – undervisning, support, rådgivning og 
opdatering. Fokus er at opnå den højeste sikkerhed for personale og patienter, samt agere partner for det 
danske sundhedssystem

Det er ikke altid at der bliver talt om pa-
tienter når emnet er medicinske gasser. 
patientsikkerhed er et stort fokusområde 
for aGa linde healthcare, der tilbyder 
hospitalerne stadigt flere serviceydelser 
og rådgivning ud over de medicinske 
gasser.

Medicinske gasser som ilt, lattergas, 
Co2 og medicinsk luft samt håndte-
ringen af dem er ifølge landechef i 
Danmark Michael steen amundsen en 
central del af hospitalernes drift og pa-
tientbehandling.

aGa linde healthcare har nu gen-
nem flere år udviklet sig til at være en 
førende partner for sygehusene og en 
kompetent leverandør af hjemmeilt og 
rådgivning direkte til patienter på deres 
hjemmeadresse.

– Vi har bevidst et meget bredt syn 

på sygehuse og patienter og derfor an-
sat både teknikere, ingeniører, lægemid-
delkonsulenter og sygeplejersker, der 
besøger og rådgiver afdelingerne, siger 
Michael steen amundsen.

i forbindelse med anvendelse og 
håndtering af medicinske gasser, ser 
aga linde healthcare sig i en vigtig rolle 
som ekspert og rådgiver, da medicinske 
gasser er et lægemiddel og skal håndte-
res efter gældende regler fra sundheds-
styrelsen (GMp & GDp reglerne)

Det er væsentligt at sygehusene op-
retholder og bliver opdateret på denne 
viden, da reglerne blandt andet skal 
sikre patienterne. Derfor bruger aGa 
linde heathcare megen tid på undervis-
ning og rådgivning af personalet på de 
tekniske og kliniske afdelinger, så risici 
for patienter minimeres og behandlin-
gen optimeres.

Eksempelvis skal medicinsk oxygen 
i flasker leveres på en bestemt måde jf. 
GDp reglerne til sygehusenes varemod-
tagelse, så det sikres, at de ikke udsæt-
ter patienter med eksempelvis åbne sår 
eller nedsat immunforsvar for unødig 
smitterisiko.

Flaskerne skal ved levering være for-
seglede, så personalet med sikkerhed 
kan identificere brugte flasker. Der er 
masser af betingelser, leverandører af 
medicinske gasser og hospitaler skal leve 
op til. Det handler om at sikre den rette 
håndtering af medicinske gasser, til gavn 
for personalets og patienternes sikker-
hed, understreger han.

risiKoanalYsEr

En af de services aGa linde healthcare 
tilbyder hospitalerne, er en analyse af 
deres gasinstallationer og – systemer. 
Det afklares om der er fuld overens-
stemmelse med gældende regler og 

Tværsnit af et hospital med alle 
afdelinger/områder hvor AGA 
Linde Heath Care tilbyder at 
hjælpe sine kunder

AF joURNALIST IB ERIk CHRISTENSEN 

CyPRESS kommUNIkATIoN
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standarder, samt om der kan optimeres/
effektiviseres.

Der er fokus på effektiviseringskravet 
til hospitalerne, påpeger Michael steen 
amundsen:

– Derfor tilbyder vi en række service-
aftaler, hvor vi servicerer og overvåger 
installationer i tæt samarbejde med 
hospitalets tekniske afdeling, så de får 
bedre tid og ressourcer til deres pri-
mære drift.

Vi holder os gode til det tekniske, 
håndteringen af medicinske gasser, og 
tilbyder at holde personalet opdateret 
iht. gældende regler, så arbejdsmiljø og 
patientsikkerhed optimeres på sygehu-
sene.

EFFEKtiV E-lEarninG

Medicinske gasser er lægemidler, der 
skal håndteres som sådan:

– Det er derfor vigtigt at hospitalerne 
har kendskab til det omfattende regel-
sæt, vi ved, at personalet har travlt og 
er under stort arbejdspres. Derfor inve-
sterer vi megen energi i at formidle reg-
lerne og i at støtte personalet med opda-
teret produkt-og behandlingsviden.

Vi forsøger at bidrage til, at persona-
let effektivt holder deres viden ajour. 
Derfor har vi udviklet et e-learning mo-
dul i korrekt håndtering af medicinske 
gasser, der fleksibelt kan gennemgås på 
ca. halvanden time.

Derudover tilbyder vi med jævne 
mellemrum korte undervisningsdage, 
vel vidende at personalet ofte ikke har 
tid til at deltage i heldagskurser. her op-
daterer vi dem med nye, effektive værk-
tøjer, rådgiver og tilbyder ydelser der 
hjælper hospitalerne på områder, hvor 
de mangler viden og skal gøre noget for 
sikkerheden for personale og patienter.

senest er der indenfor reglerne for 
håndtering af lægemiddelgasser kom-
met vigtige ændringer, så ansvaret for 
håndteringen er ændret mellem læger, 
teknisk personale, depoter, sygeplejer-
sker og farmaceuter. Det er afgørende 
for sikkerheden og effektiviteten at 
denne viden formidles og implemente-
res lokalt på sygehusene, siger Michael 
amundsen.

tæt partnErsKaB oG ØGEt 
liVsKValitEt
Udover at levere medicinske gasser til 
de store afdelinger på hospitalerne, råd-
giver og leverer aGa linde healthcare 
også til børneafdelinger, og tilbyder 
smertebehandling til børn. på den måde 
kan man undgå unødvendige smerter, 
angst og anæstesi. Det kan være børn 
der har slået sig, bandager der hænger 
i sår, mindre smertefulde indgreb og 
tilsvarende.

lattergasblandingen liVopan™ og 
tilhørende behandlingsrådgivning og 
undervisning bruges til smertebehand-
ling. produktet og behandlingen er ble-
vet modtaget meget positivt af førende 
læger på landets børneafdelinger.

– Vi er også en af de absolut førende 
udbydere af hjemmeilt til patienter, der 
behøver behandling i hjemmet. Vi forsy-
ner, servicerer og besøger flere tusinde 
patienter om året, i et tæt samarbejde 
med de lungemedicinske afdelinger på 
sygehusene.

Dermed sikres en sammenhængende 
behandling for den enkelte patient, til 
stor gavn for patienternes livskvalitet og 
for hospitalernes udfordring med øko-
nomi og sengekapacitet.

VErDEnsoMspænDEnDE 
GrUppE
linde healthcare er en business unit, 
inden for the linde Group, som har 
hovedkontor i Mûnchen i tyskland, 
62.000 medarbejdere og en omsætning 
på over 110 milliarder kr. om året. Der 
investeres betydelige ressourcer inden-
for forskning og udvikling. Den danske 
organisation linde healthcare hører 
under aGa a/s. linde healthcare er en 
af verdens største leverandører af me-
dicinske gasser samt tilhørende services 
og rådgivning og er repræsenteret i over 
100 lande i alle verdensdele.

Fremtiden byder på tættere samar-
bejde mellem aGa linde healthcare 
og de enkelte hospitalsafdelinger, 
kommuner, rådgivende virksomheder 
og Danske regioner, er Michael steen 
amundsen helt overbevist om:

– Vi ønsker at blive betragtet som en 
kompetent partner til dem vi samarbej-
der med – eksempelvis i forbindelse 
med etablering/ombygning af de nye 
store sygehuse, offentlige private part-
nerskaber (opp), patientsikker hjem-
meiltbehandling i primærsektoren og i 
forskningsprojekter om eksempelvis nye 
behandlingsformer, siger Michael steen 
amundsen.

Michael Steen Amundsen, Head of 
health care-Denmark & Iceland



oRIENTER INg

mUNTERS REDUCERER 
FUgTPRoBLEmER  I  EUROPAS 
FøRSTE ÷80 °C FRySEHUS
nyt 350 m2 frysehus på odense Universitets hospital er det første ÷80 °C lager til opbevaring af 
vævsprøver i Europa. hospitalet sikres en energibesparelse på ca. Kr. 2 mio om året.

AF CoUNTRy mANAgER, kIRSTEN ToLSTRUP

odense Universitets hospital (oUh) har 
for nylig indviet et ”ultra-lavtemperatur-
frostrum” til langtidsopbevaring af vævs-
prøver. Det ca. 350 m2 store frostrum er 
designet til ÷80 °C rumtemperatur og 
Johnson Controls Køleteknik har stået 
for den samlede leverance.

CEntralt FrYsEhUs til 
VæVsprØVEr
Vævsprøver, celleprøver, blodprøver 
etc., der bl.a. anvendes til forskning 
har hidtil været opbevaret i mere end 
100 kummefrysere spredt ud over ho-
spitaler i hele region syddanmark. alle 
nedfrosne vævsprøver mv. for region 
syddanmark samles nu i det centrale 
frysehus på oUh.

Efter etableringen af frysehuset, vil 
kummefrysere kun findes på de respek-
tive afdelinger, hvor de anvendes til ind-
frysning af nye prøver og til opbevaring 
af de prøver der pt. arbejdes med.

langtidsopbevaring af prøverne vil 
fremover ske i det nye frysehus, der 
dermed overflødiggør langt de fleste 
kummefrysere. Da kummefryserne har 
haft et relativt højt energiforbrug og 
man derudover skulle fjerne varmen 
fra kummefryserne efterfølgende via et 
energikrævende ventilationsanlæg, er 
der beregnet en energibesparelse på ca. 
kr. 2 mio. om året ved at anvende det 
nye frysehus. Yderligere undgås fremti-
dige investeringer i nye kummefrysere.

tEKnisKE UDForDrinGEr

Den 110 °C store temperaturforskel 
mellem fryserummets ÷80 °C og op til 
+30 °C udenfor om sommeren, har væ-
ret anledning til mange tekniske overve-
jelser og udfordringer. Bl.a. er alle sider i 
fryserummet er opbygget af stålpaneler i 
en længde, der ikke bøjer og som arbej-
der ens når rummet nedkøles.

For at undgå permafrost under rum-

met anvendes varmen fra køleanlægget 
bl.a. til opvarmning af bygningens gulv-
varme system.

Da indholdet i rummet er uerstatteligt 
er der stor fokus på at sikre at tempera-
turen på ÷80 °C altid kan holdes. Der er 
derfor installeret et nødkøleanlæg samt 
en nødgenerator og batteri backup hvis 
der skulle opstå et svigt i elforsyningen.

KolD lUFt MØDEr VarMErE 
lUFt oG KonDEnsproBlE-
MEr opstår
Udover temperaturforskellen ville for-
skellen på vandindholdet i den koldere 
og varmere luft også give anledning til 
problemer.

når døren åbnes kommer kulden væl-
tende ud fra ÷80 °C rummet og møder 
den ÷5 °C kolde luft i det ca. 50 m2 store 
forrum.

For at minimere problemer med is og 
rimdannelser forårsaget af det højere 

SåDAN FUNgERER SoRPTIoNSAFFUgTNINg:

Munters’ sorptionsaffugtningsteknik 
er baseret på svenske Carl Munters’ 
opfindelse af den ekstremt fugtabsorbe
rende silicagelrotor, som han opfandt og 
patenterede i 50’erne.

Rotorprincippet, som senere er ko
pieret af producenter over hele verden, 
arbejder udfra princippet om materialers 
evne til at absorbere og afgive fugt.

Sorptionsprincippet adskiller sig fra 
den almindelig kendte kondensaffugt

ningsteknik bl.a. ved ikke at arbejde med 
en indbygget køleflade. Dette gør, at en 
sorptionsaffugter er helt uafhængig af 
omgivelsestemperaturen og kan affugte 
effektivt selv i minusgrader. Desuden 
slipper man med en sorptionsaffugter 
også for miljøbelastende kølemidler og 
kompressorer.

Selve rotormaterialet fremstilles og 
videreudvikles stadig på Munters’ egne 
fabrikker i Sverige og USA.

Rotorstrukturen kan sammelignes 
med strukturen i en bikube og struktu
ren tjener det formål at skabe en så stor 
overflade som muligt. Den fugtabsor
berende imprægnering opsuger fugten 
fra luften, mens rotoren drejer langsomt 
rundt. Typisk ca. 610 omdr./timen.

I en afgrænset og isoleret zone føres 
en opvarmet og modsatrettet luftstrøm 
igennem rotoren. Denne varmere luft 
kan indeholde mere fugt og vil derfor 



vandindhold i denne varmere luft, er der 
i forrummet installeret en Munters sorp-
tionsaffugter type Ml1100. affugteren 
sørger for at luften i forrummet holdes 
så tør som overhovedet muligt (ønsket 
dugpunkt ÷30°C) og dermed begrænser 
kondensdannelser (der i frostrummet 
vil ses i form af sne i luften, is og rim 
på gulve og på køleanlæggets fordam-
pere).

sorptionsaffugteren fjerner så bety-
delige mængder fugt, at køleanlægget 
skal afrimes mindre hyppigt og dermed 
sikres en bedre energieffektivitet. Des-
uden forhindrer affugtningsanlægget is-
glatte og farlige gulve ligesom den kolde 
luft føles mindre kold i forhold til en på 
samme tid både kold og fugtig luft.

oUh har med det nye frysehus 
markeret sig på verdenskortet med en 
avanceret, energiøkonomisk og driftsik-
ker løsning, der med stor sandsynlighed 
vil vise vejen for andre hospitaler verden 
over.
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opsuge fugten fra rotoren. Den varme, 
og nu våde luft, føres ud af affugteren og 
til det fri.

Affugtere i dag er udstyret med for
skellige typer varmegenvindingszoner, så 
den mængde varme, der skal tilføres for 
at regenerere rotoren begrænses mest 
muligt og affugtningen dermed bliver 
mere energieffektiv.

Mens den varme våde luft føres til 
det fri føres den affugtede luft til lokalet, 

der ønskes affugtet. Ofte fordeles luften 
via kanalsystem til hele lokalet, i andre 
tilfælde føres luften ind i produktionsan
læg, f.eks. frysetunneller.

Selve affugteren kan placeres enten 
i det affugtede lokale eller udenfor, 
ligesom regenereringsluften kan være 
udeluft eller en recirkuleret luftstrøm. 
Dette afhænger bl.a. af applikationen og 
hvor tør den affugtede luft skal være.

Munters koncernen er i dag en 

af verdens ledende leverandører af 
energieffektive luftbehandlingsløsninger 
(affugtning, befugtning, køling) med egne 
selskaber i 30 lande. På sorptionsaffugt
ningsområdet er Munters verdens føre
nde leverandør med mere end 300.000 
installationer på verdensplan. Fødevare 
og medicinalindustrien er de største 
aftagere men også museer, forsvaret, 
transportsektoren og forsyningssektoren 
er store kundegrupper.



STyR ENERgIFoRBRUgET 
FRA LæNESTOLEN
Mere end 5.000 private og offentlige ejendomme, virksomheder og institutioner bruger i dag EnergiDatas 
internetbaserede energistyring program ”MinEnergi” til at overvåge energiforbruget og sikre minimalt 
forbrug med maksimal effekt. aKtiV styring indført på psykiatrien region sjælland

AF joURNALIST, CAND. SCIENT. BIRgER PEDERSEN Krisen kradser, den glade tid med over-
forbrug af enhver art er slut. Der skal 
spares, hvor der spares kan.

Det gælder heldigvis også på energi-
området, hvor enhver virksomhed eller 
institution med respekt for sig selv gør 
alt for at sætte en effektiv stopper for 
unødvendigt energispild. til glæde for 
både naturen, miljøet og beholdningen i 
pengekasserne.

Et af de firmaer, der er helt i front på 
energibesparelsesområdet er Energi-
Data i Køge.

Mere end 5.000 både private og of-
fentlige ejendomme, virksomheder og 
institutioner bruger i dag EnergiDatas 
internetbaserede energistyringsprogram 
”MinEnergi” til at overvåge energifor-
bruget og sikre minimalt forbrug med 
maksimal effekt, til at reducere energi-
omkostningerne og til at reducere Co2- 
udledningen, skåne miljøet og opnå en 
grønnere profil

EnErGistYrinG For allE

MinEnergi er Danmarks første rent in-
ternetbaserede energistyringsprogram, 
og programmet byder på utallige op-
sætningsmuligheder – lige fra en enkelt 
bruger med en enkelt ejendom med en 
enkelt måler, der indberettes manuelt, til 
omfattende integrerede fjernaflæsnings-
løsninger for hundredvis af ejendomme 
med automatisk logning af kvartersvær-
dier.

EnergiData udviklede i 1998 Dan-
marks første internetbaserede ener-
gistyringsværktøj på baggrund af 
mere end 15 års praktisk erfaring med 
energistyring via traditionelle pC pro-
grammer. Med internettets udbredelse 
var det oplagt at udnytte dette medies 
muligheder til indsamling og formidling 
af forbrugsregistrering og nøgletal på 

en brugervenlig måde, og MinEnergi er 
i dag markedsleder mht. funktionalitet, 
hastighed og brugervenlighed.

nyeste skud på stammen er aKtiV 
energistyring med MinEnergi i/o, hvor 
der er endnu større muligheder for be-
sparelser.

psYKiatriEn rEGion 
sJællanD
psykiatrien region sjælland, Køge, har 
som et eksempel benyttet sig af sidst-
nævnte.

psykiatrien havde primo 2012 konver-
teret et dampanlæg med nyt varmean-
læg og opnået mere end en halvering af 
varmeudgiften. samtidig ønskede man 
yderligere en automatisering af varme- 
og ventilationsanlæg, som enten kunne 
ske via centralt Cts, eller som valget 
faldt på, en mere enkel installation, 
som blev energistyringssystemet ”Min-
Energi” med automatisk dataopsamling 
og EnergiData´s aktivestyring.

”Vi kan nu se deres forbrug på time-
niveau og dermed kan vi se, hvornår der 
bruges energi til fx opvarmningen,” for-
tæller maskinmester og energikonsulent 
niels Kristensen fra EnergiData.

”De forventede besparelser for 
installeringen af aktivstyring ligger i 
omegnen af 25 % og vi regner med, at 
installationen i Køge betaler sig tilbage 
på under 3 år,” tilføjer niels Kristensen.

Man overraskes over de besparelser, 
der rent faktisk er at hente ved bevidst 
energistyring. Faktum er, at op til 25 % 
af energiforbruget i Danmark i dag for-
modentlig er uopdaget spild, og det er 
et helt unødvendigt merforbrug, når der 
findes lette løsninger til at undgå det!

MinEnergi i/o er et helt nyt koncept, 
hvor den almindelige energistyring nu 
udvides med aktiv funktionalitet, der re-
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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

innovativ velfærdsteknologi

+45 3131 3499

elt betyder, at den energiansvarlige kan 
tænde, slukke og regulere energianlæg-
get fra lænestolen.

anlæg, der styres af det nye Min-
Energi i/o modul, kan være central-
varmepumpe, brugsvandscirkulation, 
belysning, ventilation, køling osv. Via 
det nye styresystem udviklet til Min-
Energi i/o har den energiansvarlige nu 
endnu mere styr på tingene. og det 
betyder endnu større besparelser! Der 
er eksempler på opnåede besparelser 
på over 45 %, men typisk forventes en 
besparelse på 25-30 %.

tYpisKE inVEstErinGEr/
BEsparElsEr
i modellen nedenfor er angivet løsnin-
ger med traditionel og aktiv styring for 
en typisk børneinstitution.

Graferne viser en typisk situation ved 
etab le ring af timebaseret fjernaflæsning 
med traditionel og aktiv (i/o funktion) 
styring i Min Energi.

som det fremfår af modellen, så giver 
i/o 100.000 kr. i merbesparelse. så 
selvom grund investeringen i aktiv ener-
gistyring er større, så er besparelserne 
også betydelig højere end ved løsnin-
gen med traditionel energistyring.

EnergiData tilbyder skræddersyede, 
energibesparende løsninger til mange 
kundegrupper inden for alle områder – 
fra energimærkning og rådgivning om 
energibesparende foranstaltninger til 
totale energistyringsordninger

EnergiData er opbygget på maskin-
mester, energikonsulent og grundlæg-
ger peter appels egne omfattende 
erfaringer med energistyring, energi-
mærkning og energioptimering i praksis 
fra de tidlige 1980ere og frem til Energi-
Datas grundlæggelse i 1995.

Firmaet specialiserede sig i den lov-

pligtige Energimærkningsordning (Elo) 
samt i energistyring for alle typer byg-
ninger og anlæg.

sEKs GanGE præMiErEt

sideløbende med udviklingen af Min-
Energi har EnergiData opnået stor 
ekspertise og anerkendelse på ener-

gimærkningsområdet og har som det 
eneste firma i Danmark modtaget prisen 
for ”Månedens Energimærkning” seks 
gange.

præmieringen foretages af energi-
mærkningssekretariatet på teknologisk 
institut for gode eksempler på realise-
rede energibesparelser.



PRoDUkTINFoRmATIoN

SUNDT INDEKLIMA –
BEDRE TRIvSEL

Emissionerne fra et nora® gummigulv 
ligger på det laveste niveau for elastiske 
gulvbelægninger, og gulvene er da også 
bl.a. tildelt certificaterne fra Blue angel 
(ral Uz 120) og Green Gard.

Udviklingen har medført mere luft-
tætte bygninger for at spare på varme-
energien og bidrage til et bedre Co2 
regnskab. Denne udvikling gør det vigti-
gere end nogen sinde før at kigge på de 
anvendte byggematerialers emissioner, 
da udskiftningen imellem udendørs- og 
indendørs luft er mindre end tidligere, 
og som sentinel-haus i tyskland påpe-
ger, er indendørs luft i forvejen 4X så 
forurenet som udendørs luft.

Det medfører, at vi som producent, 
ikke kun skal tænke på ressourceforbrug 
og miljøpåvirkninger under produktio-
nen og i produktets livscyklus, men at 
gulvet også skal have den lavest mulige 
emission af skadelige stoffer i brugspe-
rioden.

Det er også vigtigt at tænke på emis-
sioner fra vaske- og vedligeholdelses 
produkterne.

skadelige emissioner fra et gulv kan 
medføre ubehag som hovedpine, al-
lergi, manglende koncentrationsevne og 
generelt utilpashed.

akustisk er kravene også skærpet, 
så planlæggerne skal finde løsninger, 
der kan leve op til de nye krav. Et nora® 
gummigulv kan dæmpe trinlyden fra 
6 og op til 20 db. Det er den højeste 
dæmpning, der findes for et vaskbart 
gulv og en dæmpning, der holder i hele 
gulvets levetid. i mange tilfælde kan et 
nora® gummigulv spare en yderligere 
indbygning af en lyddug i konstruktio-
nen. 

når talen falder på arbejdsmiljø, er 
gulvets fjedrende egenskaber vigtige for 
at skabe et fysisk arbejdsmiljø, der er så 
skånsomt for ben og fødder som muligt; 
her kan nora® gummigulve bidrage med 
et elastisk gulv, der giver optimal stå- og 
gangkomfort.

AF PALLE SUNDDAL nora® gummigulve bidrager til et sundt 
indeklima på flere niveauer. Gulvene 
har meget lave emissioner af skadelige 
stoffer, samtidig med, at både akustik, 
gangkomfort og æstetik bidrager til et 
sundt og behageligt indemiljø, for bedre 
trivsel.
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Source: Sentinel-Haus Institut

skridsikkerheden er som standard 
rh9, men vi har gulve, der går op til 
rh 11. rh9 er tilstrækkeligt til langt de 
fleste situationer, også operationsstuer, 
og selv om skridsikkerheden er rh9, 
vil friktionen i gulvet i forbindelse med 
manuel vask opleves som skånsomt for 
albuer og led.

Designmæssigt har nora® gummi-
gulve også taget den store tur, og kan i 
dag tilbyde et produktprogram, der kan 
gå ind i kravene til æstetikken i moderne 
byggerier. Det gælder både farver, 
overflader og mønstre. Vi har bl.a. mod-
taget: red Dot design award 2012 for 
vores innovation af kvaliteten noraplan® 
unita, hvor vi blander granit ind i gum-
migulvet.

til hospitalerne har vores kvalitet 
 noraplan® sentica slået godt igennem, 
og er i dag monteret på en del hospitaler 
i Danmark. noraplan® sentica ligger i 38 
farver og kan leveres som 2 – 3 og 4 mm 
(akustik), som afledende og i fliser eller 
som banevarer.

nora® gummigulve kan også leveres 
som specialfarver og mønstre, fra relativ 
små kvantiteter, og kan tilbyde indskæ-
ring af symboler, tekster, markeringer i 
gulvet med meget høj præcision.

hvis du ønsker yderligere information 
om de mest sunde gulve på markedet, 
så kontakt nora® gummigulve for et in-
formationsmøde.

Tlf. 4343 9393
mail: info-dk@nora.com



F IRmAINFoRmATIoN

Bv AqUA OG gULDAgER 
SAMMEN OM RENT VAND
AF: joURNALIST, IB ERIk CHRISTENSEN Virksomhederne indgår partnerskab for 

at tilbyde kunderne den bedste og mest 
komplette vandbehandling, en hurti-
gere, mere total og enkel service i kraft 
af deres ”one-stop-shopping”

BV aqua a/s og Guldager a/s har 
indenfor vandbehandling hver især 
deres klare styrker, og når de lægger 
kræfterne sammen, bliver de en af 
markedets største udbydere af vand-
behandling, der dækker fra helt små 
flasker til store centralanlæg på hospi-
talerne.

Virksomhederne er selvstændige 
selskaber, men kunderne kan fremover 
opleve, at de to virksomheder sælger 
hinandens produkter, når de henvender 
sig, og at BV aqua bruger servicetekni-
kere fra Guldager.

BV aqua står meget stærkt på de 
mindre og miljørigtige Brita-filtre til 
typisk behandling af vand til kaffema-
skiner, der har kapacitet til at rense fra 
1.000 op til 12.000 l vand. Filtrene er 
effektive og bæredygtige, da hele filtret 
genbruges 100 procent.

specialisten Guldager udvikler, pro-
ducerer og rådgiver om blødgørings-
anlæg. Virksomheden, der er kendt for 
sine store og effektive anlæg til vand-
behandling, skal nu også forhandle BV 
aquas højteknologiske filtre, mens BV 
aqua kan formidle ordrer på Guldagers 
store anlæg.

Det er et partnerskab, hvor de 
komplementerer hinanden til gavn for 
kunderne. Guldager er en af branchens 
ældste og mest erfarne med et stort 
velfungerende servicenet med 30 ser-
viceteknikere, så kunderne er sikret 
en hurtig, landsdækkende service den 
næste dag.

Vi er gået i samarbejde og bliver 
tilsammen en af de største udby-

dere af vandbehandlingsanlæg 
herhjemme, siger direktør henrik 

Valét, der er hovedaktionær i BV 
aqua.

stØrstE spillEr på 
MarKEDEt

– Vi udnytter hinandens styrker for at 
blive i stand til at servicere kunderne 
endnu bedre og tilbyde dem mere. 
Fremover behøver kunderne kun at 
ringe til en af os for at få adgang til hele 
paletten af udstyr til vandbehandling.

Vi har en del samarbejdspartnere, 
men til store kunder og ude i yderområ-
derne kan vi være meget mere effektive 
med Guldager som partner. Vi kan kon-
takte den nærmeste servicetekniker og 
være ude hos kunderne allerede næste 
dag, mens andre leverandører bruger 
3-4 dage.

Det er en samlet styrke, at vi bliver så 
store på servicedelen. tilsammen kan vi 
lave alt vandbehandling som at beskytte 
rør mod korrosion, filtrere mod legionel-
labakterier og fjerne kalk. Vi har leveret 
vandbehandling til isterningemaskiner, 
autoklaver, kaffemaskiner og lignende 
små maskiner, mens Guldager især har 
været stærke på de store anlæg.

Det er en glæde for os, at Guldager 
har valgt at forhandle vor produktserie 
fra Brita professionel Gmbh, der er et 
miljørigtigt filter som vi er eneforhandler 
af i norden. ingen andre tilbyder filtre, 
der kan genbruges fuldstændigt, siger 
henrik Valét.

Brita filtrene er Va godkendte og 
består også af varianter, der er godkendt 
til koldt drikkevand i fødevarekvalitet. 
De kan fjerne kalk, tungmetaller og sikre 
brugerne mod farlige legionellabakterier 
i brugsvandet. 

i modsætning til ældre filtersystemer 
er effekten ved at anvende Brita filtre 
væsentligt lettere at kontrollere. De kan 
sikre en konstant og ensartet kvalitet af 
brugsvand og når filtrene er ”brugt op” 
kan de recirkuleres.

BV aqua startede i 2000 da henrik 
Valét og kolleger brød ud fra deres firma 
i kaffebranchen.

De havde opdaget effekten ved 
Brita filtrene, der fjernede alle pro-
blemer med indvendig korrosion i kaf-
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femaskiner som følge at, at vandet var 
afkalket for meget.

Det førte til opbygning af BV aqua 
omkring agenturet og forhandling af 
Brita filtrene i hele norden. BV aqua 
sidder i dag på en stor del af markedet til 
kaffemaskiner i Danmark

ForVEntninGErnE Er storE

Vi har et stort fokus på miljøet og er de 
eneste, der kan tilbyde miljørigtig og 
korrekt håndtering af filtrene til genan-
vendelse, så de ikke bliver kasseret som 
skrald som andre filtre. her gør vi virke-
lig en forskel, siger henrik Valét.

Det er små vandbehandlingsanlæg 
BV aqua leverer, men til gengæld sæl-
ges der mange af dem. Genbrug af de 
4-5 kg tunge filtre får betydning, når 
der skal skiftes et sekscifret antal alene i 
Danmark på årsbasis.

BV aqua ønsker at optræde så miljø-
rigtigt som muligt, understreger henrik 
Valét:

– Vi mener det er fremtiden alle 
vegne, at vi skal tænke på hvordan vi 
behandler miljøet og sikre, at filtrene 
ikke destrueres som affald og at de 
tungmetaller, filtrene tilbageholder, ikke 
kommer ud i naturens kredsløb. på det 
område er andre ikke så langt fremme.

Vi har efterlyst en ensartet lovgivning 
i Miljøministeriet, men det er op til hver 
enkelt kommune om de vil genanvende. 
Der er ingen lovgivning på området, 
men vi har haft et samarbejde med vor 
egen kommune og en miljøkonsulent 
koblet på.

henrik Valét stillet store forventninger 
til samarbejdet:

– Vi skal via vort samarbejde kunne 
yde kunderne den rigtige løsning uanset 
problemernes karakter. takket være 

samarbejdet kan vi nu tilbyde de store 
kunder hele viften inden for vandbe-
handling nærmest uanset, hvad behovet 
er. Kunderne vil altid få en optimal løs-
ning.

Vi er hele tiden nødt til at forbedre 
vor service. her kan Guldager komme 
og løfte overliggeren yderligere, så vi 
kan servicere kunderne bedre. Jeg for-
venter flere kunder, større markedsan-
del, hurtigere service og, at vi er repræ-
senteret flere steder.

BV aqua og Guldager bliver sammen 
en mere attraktiv og stærkere samar-
bejdspartner for hospitalerne. Markedet 
er stigende, da flere bliver mere bevid-
ste og ønsker at sikre, at vandets kvalitet 
er i orden også sundhedsmæssigt. Flere 
virksomheder stilles overfor krav om at 
levere miljøgodkendte produkter.



PRoDUkTINFoRmATIoN

GULVE SKAL OGSå VæRE 
BæREDygTIgE
linoleumsgulve er både slidstærke og miljørigtige. Det beviser en lang række internationale 
miljøcertificeringer. Derfor er linoleumsgulvene fra Forbo det foretrukne valg til skoler, hospitaler 
og andre offentlige institutioner.

AF joURNALIST CAND. SCIENT. BIRgER PEDERSEN

Danskerne er gennem de senere år 
blevet væsentlig mere bevidste omkring 
miljøprofilen på de produkter, vi anven-
der og omgiver os med i det daglige, 
både hvad angår produktion, forbrug 
og bortanskaffelse. Gulvbelægning er 
ingen undtagelse Men hvilke krav bør 
man kunne få opfyldt, når man skal 
vælge ny gulvbelægning til eksempelvis 
hospitaler, plejehjem, kontorer, skoler 
og andre offentlige institutioner?

Udover at gulvbelægningen skal være 
med til at skabe et rum, der er beha-
geligt at opholde sig i og medvirker til 
et godt indeklima, skal det også kunne 
modstå følgerne af det daglige slid og 
årstidernes vejrlige skiften samtidig 
med, at det skal leve op til institutioner-
nes høje krav til hygiejne, nem rengø-
ring og minimal vedligeholdelse.

sidst men ikke mindst skal et mo-
derne gulv helst være fremstillet af 
bæredygtige råmaterialer, som er mil-
jøvenlige og energibesparende. En af 
de virksomheder, der er længst fremme 
med hensyn til bæredygtighed er Forbo 
Flooring i Glostrup. Forbo er leverandør 
af linoleumsgulvbelægninger til den 
danske sundhedssektor.

”og det er et meget klogt valg,” siger 
virksomhedens tekniske chef, thomas 
Kjær.

Forbo linoleum, kaldet Marmoleum, 
kombinerer nemlig den miljøvenlige 
tanke med de økonomiske værdier og 
krav om holdbarhed og alsidighed i 
farvevalg og design, som moderne arki-
tekter arbejder ud fra. Kunderne vælger 
med andre ord Marmoleum gulvbelæg-
ningen ud fra både funktionelle, æsteti-
ske og miljømæssige årsager.

Marmoleum er ganske enkelt det 
mest miljørigtige produkt, når det gæl-
der gulve. Det skyldes, at 97 procent af 
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produktet er baseret på naturlige, hur-
tigt fornybare råmaterialer; linolie, har-
piks, træ- og kalkstensmel blandet med 
naturligt farvepigment. og så foregår 
linoleumsproduktionen desuden med 
det lavest mulige energiforbrug,” fortæl-
ler thomas Kjær fra Forbo, som samtidig 
kan glæde sig over den lange stribe af 
miljøcertificeringer, firmaets linoleums-
gulve har fået.

sVanEMærKEDE GUlVE

Marmoleum er et af de mest prisbeløn-
nede og miljøvenlige gulvbelægninger. 
Blandt de mange miljøcertificeringer, 
som linoleumsgulvene har opnået, er 
det eftertragtede nordiske svanemærke, 
som er en af verdens mest anerkendte 
certificeringer.

Kriterierne for at få tildelt svanemær-
ket stiller særlige krav til indholdsstof-
ferne i gulvet, både i forhold til råvarer 
og det færdige produkt, samt til selve 
produktionen. Et svanemærket gulv må 
ikke indeholde sundheds- og miljøska-
delige stoffer. navnlig må det ikke inde-
holde antibakterielle produkter, nano-
metaller eller nano-mineraler. Vælger 
man et svanemærket gulv, så har man 
truffet et miljømæssigt forsvarligt valg.

Foruden det eftertragtede svane-
mærke har Forbos Marmoleum-kol-

lektion også opnået den eftertragtede 
C-t-C øko-certificering. Cradle-to-
Cradle certificeringen, som på dansk 
oversættes til vugge-til-vugge, er endnu 
en vigtig anerkendelse af Marmoleum. 
ifølge en lCa-undersøgelse (life Cycle 
assessment), foretaget af universitetet 
i leiden (holland), er Marmoleum det 
mest bæredygtige elastiske gulvmate-
riale i verden.  

af andre internationale miljømærknin-
ger, som Marmoleum har opnået, kan 
nævnes:
•  Ecolabelling trust, new zealand, som 

er en frivillig og uafhængig miljø-
mærkning, der har til formål at redu-
cere miljøbelastningen fra produkter. 

•  nature plus, tyskland er et europæisk 
miljømærke, der tester produkternes 
egenskaber, hvad angår miljø, sund-
hed og funktion. 

•  Uz 56, Østrig, der vurderer produkter 
ud fra deres indhold af halogener, 
tungmetaller, bakterie- og svampe-
dræbende additiver og udledninger. 

•  sMart, Usa, som er en amerikansk 
miljømærkningsmetode, der vurderer 
bæredygtige materialer. Byggema-
terialer bliver vurderet i forhold til 
livscyklussen for produktet. Forbo 
linoleum har modtaget den højeste 
rating, platin. 

FAkTA om LINoLEUm

•		Linoleum	blev	opfundet	for	150	år	siden	af	englænderen	Frederick	Walton.
•		97	%	af	indholdet	i	linoleum	er	naturligt	forekommende	råmaterialer :	Linolie,	

harpiks, træ og kalkstensmel blandet med naturligt farvepigment.
•		72	%	af	råmaterialerne	stammer	fra	landbrugsprodukter	og	planter,	som	er	

hurtigt voksende, og som aldrig bliver en knap ressource.
•		Linoleum	har	en	levetid	på	25-30	år	med	den	rigtige	rengøring	og	vedligehol

delse.
•		Med	afsæt	i	bæredygtige	råvarer	samt	miljøvenlig	og	energibesparende	frem

stillingsproces er linoleum svanemærket og cradle2cradlecertificeret.

FAkTA om 
mARmoLEUm

•		Forbo	Marmoleum	er	den	mest	
bæredygtige af alle elastiske 
gulvbelægninger.

•		I	Marmoleum-kollektionen	findes	
nu flere end 300 forskellige 
farver og designs.



Dokumentation og 
kvalitetssikring med enkelt 
overvågningssystem

UVUrDErliGE VæVsprØVEr

”Der er ingen tvivl om, at vi har fået et 
kvalitetsløft med Saveris i forhold til at 
dokumentere og sikre korrekt opbeva-
ring af medicin, blod, vævsprøver og 
forsknings materiale,” udtaler Bjarne 
Vinther, el-montør i teknisk afdeling på 
regionshospitalet Viborg. Det midtjyske 
hospital fik installeret den første del af 
sit omfattende saveris system tilbage i 
2010.

saVEris lØsninGEn

på regionshospitalet består løsningen i 
dag af mere end 70 loggere med måle-
opgaver, som spænder over et måleom-
råde fra -80 °C til +25 °C. ”Løsningen er 
gradvist blevet udvidet siden den første 
del af systemet blev indkøbt i 2010, og 
vi planlægger yderligere udvidelser,” 
forklarer maskinmester Mads holm 
lundgren, der har mange idéer til nye 
områder, hvor saveris ville lette kontrol 
og dokumentation for det store hospital.

BrUGErVEnliGt sYstEM

ansvaret for overvågningssystemet lig-
ger hos hospitalets tekniske afdeling, 
hvor Bjarne Vinther en gang om måne-
den udskriver en automatisk genereret 
pdf rapport til de afdelinger, som har en 
eller flere dataloggere placeret. ”Det er 
intet problem at udarbejde de nødven-
dige dokumentationsrapporter,” fortæl-
ler Bjarne, og forklarer, at ansvaret i 
løbet af 2013 bliver lagt ud til de enkelte 
afdelinger. 

Fast proCEDUrE MoD 
aFViGElsEr
”Siden vi har fået systemet implemen-
teret har vi ikke oplevet, at der er sket 
nedbrud, uden at vi er blevet informeret 
via Saveris systemet, så der er ingen 
tvivl om, at systemet både giver en god 
tryghed og er medvirkende til, at vi 
opfylder den strenge kvalitetskontrol, 
der naturligt er, når man har med opbe-
varing af så vigtigt materiale at gøre,” 
forklarer Mads holm lundgren, der er 
maskinmester i den tekniske afdeling på 
femte år.

hvis en fryser eller et køleskab plud-
selig afviger fra de grænser, der ligger 

PRoDUkTINFoRmATIoN

TRåDLøST DATALoggERSySTEm 
På REGIONSHOSPITAL VIBORG
”Der er ingen tvivl om, at vi har fået et kvalitets løft med Saveris” lyder det fra en tilfreds Bjarne Vinther,  
el-montør på regionshospitalet Viborg.

Datalogger slår alarm, hvis temperatur - 
grænsen afviger fra normalen.

Dataloggere er placeret på mange af 
hospitalets afdelinger, her på Immuno-
logisk Ambulatorium.

Høj sikkerhed omkring opbevaring i de 
mange frysere, der indeholder forsk-
ningsmateriale.

De mange loggere er typisk sat op til at 
logge temperaturen hvert kvarter.
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Regionshospital Viborg.
Det 93.500 m2 store hospital 

er en del af Hospitalsenhed 
Midt, som er en fællesbe-

tegnelse for hospitalerne i 
Viborg, Silkeborg, Hammel 

og Skive. Regionshospitalet 
Viborg er det største af de 

fire og beskæftiger godt 
2500 medarbejdere.

inde i systemet, er der en helt fast pro-
cedure på hospitalet, som går i gang 
med det samme. ”Vi har sat systemet 
op, så der straks sendes en sms via 
vores CTS system til hospitalets døgn-
bemandede oplysning. De tager heref-
ter kontakt til Teknisk Afdeling, som ta-
ger aktion på alarmen med det samme,” 
fortæller Bjarne Vinther. som en ekstra 
sikkerhed sendes samtidig med sms’en 
til Cts systemet ligeledes altid en sms til 
teknisk afdeling.

KValitEtsKontrol

alle danske hospitaler skal leve op til 
”Den Danske Kvalitetsmodel”, som 
opstiller mål i forhold til god kvalitet. 
saveris systemet er et led i at opfylde 
de mål, som hospitalet er underlagt. 
hospitalet er akkrediteret i 2011 og skal 
recertificeres i løbet af 2014. ”Inden da 
er det vores forventning, at systemet er 
udbygget, så vi også får indført samme 
kvalitetskontrol med eksempelvis hospi-

talets godt 150 medicinskabe,” afslutter 
Mads holm lundgren, og understreger 
igen, at han ser mange muligheder med 
det fleksible overvågningssystem.



PRoDUkTINFoRmATIoN

TO GULVSySTEMER éT og 
SAmmE FARvEUDvALg
altro har nu gjort det endnu nemmere at vælge den helt rigtige gulvbelægning, der ikke alene matcher 
behovet for sikkerhed, hygiejne og bæredygtighed men også farvemæssigt matcher bygningens øvrige 
design og indretning. Med udgangspunkt i ét og samme farveudvalg får man endvidere mulighed for at 
vælge mellem et system der limes, og et der kan lægges uden brug af lim.
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altro udvider og ensretter farveudvalget 
for både altro Walkway™ 20/VM 20 og 
altro Xpresslay™, der fremover tilbyder 
hele 23 flotte farver. samtidig udvider 
man begge systemer med en ’plus’ 
udgave, hvor man har fjernet indholdet 
af kisel karbid, som giver det velkendte 
gnistrende look. altro Walkway plus 
og altro Xpresslay plus har således et 
friskt, ikke-gnistrende og ikke-industrielt 
look i 19 nye farver, der skaber et mo-
derne udtryk selv på store offentlige 
områder. samlet set kommer de to nye 
systemer til at indeholde og dele et far-
veudvalg på hele 42 farver, dermed kan 
altro nu tilbyde det største farveudvalg 
på markedet for ægte1 sikkerhedsgulve. 

MED EllEr UDEn liM

når man ud fra det store farveudvalg 
har lagt sig fast på netop den eller de 
farver, der passer bedst, behøver man 
først herefter tage stilling til om sikker-
hedsgulvet skal monteres på traditionel 
vis med lim, så vælger man altro Wal-
kway™ 20/VM 20 / plus, eller om det 
skal lægges løst, så vælger man altro 
Xpresslay™/ plus. og der er intet til 
hinder for at man kan kombinere de to 
gulvsystemer. Det nye farveudvalg er 
endvidere designet til at komplimentere 
de andre sikkerhedsgulve fra altro, her-
under altro aquarius, altro suprema ii 
og altro Unity.

1  Med ægte sikkerhedsgulve menes gulve der 
indeholder hårdpartikler hele vejen igennem 
gulvets tykkelse og som dermed opnår score 
på r10 eller derover igennem hele gulvets 
levetid. 

oM altro WalKWaY™  
20/VM 20

altro Walkway er et yderst populært og 
slidstærkt 2 mm sikkerhedsgulv, der gi-
ver skridsikkerhed igennem hele gulvets 
levetid. Yderligere fordele inkluderer in-
tegreret pUr, der giver øget rengørings-
venlighed og gør gulvet modstandsdyg-
tigt overfor spild af kemikalier.

samtidig har altro Walkway en mar-
kant skridsikkerhed og scorer fra 36 og 
derover ved pendultesten – ikke kun 
når gulvet lægges men igennem hele 
gulvets levetid. Det findes også i en 
statisk dissipativ udgave. altro Walkway 
plus deler alle disse egenskaber og fås 
ydermere i ikke-gnistrende og ikke-
industrielle farver, der gør, at gulvet kan 
anvendes på helt nye måder.

oM altro XprEsslaY

altro Xpresslay systemet er verdens 
første lim-fri sikkerhedsgulv, hvilket gør 
det til en fantastisk bæredygtig løsning. 
Gulvet indeholder genbrugsmaterialer, 
er 100% genanvendeligt efter montering 
og kan efter endt brug afmonteres og 
genbruges et nyt sted. altro Xpresslay 
er et særdeles holdbart og skridsikkert 
2mm sikkerhedsgulv med pUr rengø-
ringsvenlighed, som er ideel til stærkt 
trafikerede områder. Det installeres med 
altro looselay ™ dobbeltklæbende 
tape, som er specielt sammensat til at 
arbejde sammen med undersiden af 
gulvet.

altro Xpresslay kan monteres, hvor 
traditionelle klæbende sikkerhedsgulve 
er uhensigtsmæssige såsom historiske 
og fredede bygninger. Det er også 
ideelt til midlertidige installationer som 
fx udstillinger eller ved sportsbegi-

venheder, da gulvet let kan fjernes og 
genbruges.

altro Xpresslay plus deler alle disse 
egenskaber og har ydermere ikke-
gnistrende og ikke-industrielle farver, 
der gør, at gulvet kan anvendes på helt 
nye måder.

altro Xpresslay systemet har opnået 
den højeste resultat – a+ – under BrE’s 
miljøvurdering af sikkerhedsgulve. Fyl-
destgørende detaljer er tilgængelige på 
www.thegreenguide.org.uk

om ALTRo –  
www.ALTRo.Dk

Altro er verdens førende pro
ducent og leverandør af gulvbe
lægninger. Virksomheden leverer 
hygiejniske, sikre, praktiske og 
samtidig dekorative løsninger til 
alle indendørs miljøer – uden at gå 
på kompromis med funktion eller 
design. Det brede produktsorti
ment indeholder traditionelle og 
moderne, teksturerede og glatte 
belægninger, som alle er tilgæn
gelige i en bred palet af farver. 
Altro’s kunder er at finde indenfor 
sundhedsplejen, detailhandelen, 
restaurationsbranchen samt fritids, 
uddannelses og medicinalvaresek
toren. Altro er førende indenfor 
bæredygtig produktion, og er den 
første producent af sikkerheds
gulve, der har mulighed for at 
genbruge sikkerhedsgulve indenfor 
egen virksomhed.



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!

Optimal hygiejne & � eksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

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

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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

Få et tilbud på miljørigtig vandbehandling i dag

Vi har en løsning - du har et valg!
 Læs mere på www.bvaqua.dk  

Miljørigtig vandbehandling

ISO 9001 certificeret genbrugskoncept

MAQUET Danmark A/S

Firskovvej 23

2800 Lyngby, Danmark

Phone: +45 4694 4216

Fax: +45 4468 1566

www.maquet.com

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

THREE MAQUET DIVISIONS
ONE GOAL -
OPTIMAL WORKPLACES

The MAQUET brand has three Divisions: Critical Care, Cardio-

vascular and Surgical Workplaces. These represent a full

product portfolio for medical workplace equipment, clinical

solutions and comprehensive therapeutic concepts for ICU and

OR as well as for the areas of emergency rescue and

emergency admissions immediately preceding the process

chain.

MAQUET — The Gold Standard.
michael.groenbaek@maquet.com

MAQUET Danmark A/S
Industriparken 44B
DK 2750 Ballerup
Phone  +45 4694 4216
Mobile  +45 2672 4851
michael.groenbaek@ 
maquet.com
www.maquet.com
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PRoDUkTINFoRmATIoN

mERE PLADS OMKRING 
PATIENTERNE MED 
FOLDESKæRME
En test af silentias foldeskærme viste så mange fordele, at hele neurologisk afdeling på herlev sygehus 
nu har udskiftet alle gardinskærme med foldeskærme. Udover bedre hygiejne giver silentias skærme mere 
plads omkring sengene – og sparer en masse upraktiske skridt i hverdagen.

”skærmene fra silentia er for det første 
nemme at trække ud og ind. De fylder 
mindre end gardinfoldeskærmene, så vi 
får mere plads omkring patienten. Vig-
tigt er også, at de er meget nemme at 

rengøre,” forklarer Mona B. andersen, 
sygeplejesekretær på neurologisk af-
deling på herlev sygehus. hun var med 
til at teste silentias foldeskærme, da 
akutmodtageafdelingen i efteråret 2011 
skulle udvides.

ForDElEnE rYGtEDEs til 
KollEGErnE
”De traditionelle gardinfoldeskærme 
fyldte så meget, at de blev kørt væk fra 
afdelingen, når de ikke var i brug. så 
hver gang vi skulle bruge en gardinfol-
deskærm, måtte vi gå mange skridt på 
gangene eller ind på de andre afdelin-
ger for at finde en skærm – hvis der i 
det hele taget var en ledig skærm. Det 
er både spild af tid for personalet og 
besværligt at skubbe rundt med skær-
mene, så vi ville gerne have en bedre 
løsning, når vi nu skulle udvide afdelin-
gen,” lyder det fra Mona B. andersen 
om baggrunden for at teste silentias 
skærme.

Fordelene ved de nye skærme rygte-
des til kollegerne i de andre afdelinger, 
så i november 2012 skrottede neurolo-
gisk afdeling alle de tids- og pladskræ-
vende gardinskærme, og har nu, som 
de første på herlev, udelukkende væg-
hængte foldeskærme. 

silentia har således leveret 23 fol-
deskærme i 1,85 meters højde og 2,25 
meters længde, en størrelse, som giver 
en god afskærmning omkring patien-
terne. alle skærmene er vægmonterede 
og placeret, så de hverken er i vejen for 
loftlifte eller andet udstyr.

Foldeskærmene er monteret, 
så de hverken er i vejen for 

loftlifte eller andet udstyr.



- 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

FlEKsiBlE oG ErGonoMisKE 
sKærME

silentias foldeskærme er ergonomisk 
designet i letvægtsmateriale med in-
tegreret håndtag og fleksible hjul. De 
er lette at trække ud, og når skærmen 
skubbes sammen, finder den automatisk 
tilbage i de rette folder.

De glatte overflader opfylder strenge 
hygiejnekrav og tåler derfor de desin-
ficeringsmidler, der benyttes på hospi-
taler. hjulene kan nemt trækkes af og 
vaskes i opvaskemaskine.

nU Er sKærMEnE liGE VED 
hånDEn
på den neurologiske akutmodtageaf-
deling kommer der mange forskellige 
patienter – mænd og kvinder, unge og 
ældre, og det er vigtigt for personalet, at 
de kan skærme patienterne af, så de og 
deres pårørende får ro. testen viste hur-
tigt, at skærmene passede rigtigt godt 
ind i hverdagens rutiner.

”Vi oplevede med det samme, at 
skærmene fungerer fint i forhold patien-
terne og vores udstyr på afdelingen. 
nu har vi dem lige ved hånden, og skal 
ikke mere spekulere på at få fundet en 
skærm. Der er stadig plads til vores loft-
monterede lift, og når skærmene ikke er 

i brug, er de skubbet helt ind til væggen 
og fylder ikke noget. og så er skærmene 
er en hel del pænere end vores blom-
strede gardinskærme, som let fik revner 
og pletter. nu har vi rene, enkle linjer på 
stuen,” fortæller Mona B. andersen.

Vil DU ViDE MErE?

Klik ind på www.silentia.dk, hvor du kan 
hente en brochure om alle produkterne 
eller se en film, der på blot fire minutter 
giver et godt overblik over hele silentia-
systemet. på hjemmesiden kan du også 
tilmelde dig silentias nyhedsbrev. 

har du spørgsmål, så send en mail til 
info@silentia.dk eller ring på telefon 
39 90 85 85.

om SILENTIA

Silentias skærmsystem er en patenteret afskærmningsløsning, som er udviklet 
for at gøre livet lettere på hospitaler til glæde for både patienter og personale. 
Det svenskproducerede system har siden introduktionen i 1990 fået stor succes 
over hele verden. Den danske afdeling af Silentia drives af Henrik FriboSønder
gaard, som står for rådgivning, levering, montering af skærme og instruktion til 
medarbejdere.

5 FoRDELE 
vED SILENTIAS 
FoLDESkæRmE

1.  Fås i tre varianter : foldeskærme, 
gavlskærme og faste skærme

2.  Skærmenes overflader lever 
op til strenge hygiejnekrav og 
tåler de desinficeringsmidler, der 
benyttes på hospitaler.

3.  Skærmene fås i mange vari
anter og dimensioner. De kan 
monteres på væg, gulv og på 
eksisterende udstyr – eller være 
mobile på hjulvogn.

4.  Skærmene kan leveres i mange 
farver eller med tryk eller logo 
alt efter ønske.

5.  Skærmene har rene linjer i 
harmoni med arbejdsmiljøet 
og giver god afskærmning for 
patienten.

Testen på akutmodtageafdelingen viste hurtigt, at foldeskærmene 
fra Silentia passede rigtigt godt ind i hverdagens rutiner.



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

Internetbaseret
energistyring

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

 Overvåger og rapporterer forbrug

 Nemt og overskueligt

 Åbent system med besparelsesgaranti

Sygehuse kan opnå kæmpe  
besparelser på energibudgettet  
med MinEnergi.dk

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

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

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

SJÆLLAND JYLLAND
Vangeleddet 45-47 Hjortsvangen 36
DK-2670 Greve DK-7323 Give
Tlf.: 43 90 90 66 Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 43 90 91 04 Fax: 75 73 90 16
Mail: info@txd.dk Mail: info@txd.dk

I mere end 35 år har 
vi åbnet døre i hele Danmark

TORMAX DANMARK A/S

TORMAX DANMARK A/S
Tormax Danmark a/S
Sjælland
Vangeleddet 45-47
dK-2670 Greve
Tlf.: 43 90 90 66
Fax: 43 90 91 04
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

jylland
Hjortsvangen 36
dK-7323 Give
Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 75 73 90 16
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

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



 NYT FRA FSD

FSD mEDLEmmERS  FøDSELSDAgE 2013
NAVN DATO ANSÆTTELSESSTED ÅR

per Quist 04-05-2013 pensionist 70

Jørgen lindegaard 21-05-2013 oUh svendborg sygehus 50

søren Fritzel 18-06-2013 hvidovre hospital 60

Jens Molter pedersen 27-06-2013 regionshosp. næstved 50

Jørgen søndergaard 14-08-2013 hvidovre hospital 50

anders hvass 27-08-2013 pensionist 70

steen larsen 01-09-2013 pensionist 75

Flemming Yttesen 02-09-2013 pensionist 70

preben hansen 08-09-2013 Frederiksberg hospital 60

preben Byberg 06-10-2013 rigshospitalet 60

Kjeld Krogh hansen 17-10-2013 pensionist 75

Bianca ter haar 29-10-2013 holbæk sygehus 50

Morten raaby 12-11-2013 regionshosp. Viborg 50

poul Ertzinger 14-11-2013 sygehus sønderjylland 60

henrik Kudal 25-11-2013 Kbh. Universitet panum 60

Mogens Gertz pedersen 07-12-2013 pensionist 70

niels Marcussen 14-01-2014 pensionist 70

Modtager du ikke dit medlemsblad?

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

Rettelser og oprettelser meddeles til hs@scanpublisher.dk
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ARBEjDSmILjø

INDRETNINg

køLINg

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

SkyLLERUmSUDSTyR

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Desinfektionsmaskiner

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

mEDICINSkABE

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

AUTokLAvER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

SkyLLERUmSUDSTyR

BELySNINg

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

Landsdækkende
dag-til-dag levering

• E-butik
• 10.000 varenumre
• Konsulentservice



vENTILATIoN

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

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

BELySNINg

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

PANELER SkyLLERUmSUDSTyR SkyLLERUmSUDSTyR

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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

DRIkkEvANDSkøLERE
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk

✓

✓

✓

✓

✓

✓

EL-TRANSPoRTERE

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

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



VI STÅR GERNE PÅ
HOVEDET FOR DIG

Amager Hospital • Amaliekli-
nikken A/S • Arresødal Privat-
hospital A/S • Bispebjerg Ho-
spital • Bornholms Hospital • 
Brørup Sygehus • City Privat 
Hospital • Danske Privathospi-
taler Odense A/S • Erichsens 
Privathospital • Esbønderup 
Sygehus • Fertilitetsklinik-
ken Trianglen • Frederiksberg 
Hospital • Gentofte Hospital • 
Glostrup Hospital,Psykiatri • 
Haderslev Sygehus • Helsin-
gør Hospital • Herlev Hospital • 
Herlev Privathospital • Hillerød 
Hospital • Hjertecenter Varde • 
Hobro Sygehus • Holbæk Sy-
gehus • Hospitalet Valdemar 
A/S • Hvidovre Hospital • Hørs-
holm Sygehus • Hårlev Pleje-
hjem • Kalundborg Sygehus • 
Kirurgisk Klinik Århus • Kolding 
Sygehus • Københavns privat-
hospital • Københavns Univer-
sitetshospital • Køge Sygehus 
• Lægehuset Havnepladsen • 
Odense Universitetshospital 
• PANUM Instituttet • Patien-
tombuddet • Plejecenter Søn-
derbo • Privathospitalet H. C. 
Andersens • Privathospitalet 
Mølholm A/S • Privathospita-
let Møn A/S • Privathospitalet 
Valdemar A/S • Psykiatriho-
spitalet Nykøbing Sjælland 
• Regionshospital Horsens • 
Regionshospitalet Brændstrup 
• Regionshospitalet Herning 
• Regionshospitalet Odder • 
Regionshospitalet Randers • 
Rigshospitalet • Ringsted Sy-
gehus • Roskilde Sygehus • 
Skive Sygehus • Slagelse Sy-
gehus • Solbjerg Klinik • Sund-
hedshus Vanløse • Svend-
borg Sygehus • Sydvestjysk 
Sygehus Esbjerg • Sygehus 
Himmerland • Sygehus Nord • 
Sygehus Syd • Sygehus Søn-
derjylland • Sygehus Thy/Mors 
• Teres Hospital • Universitets-
hospitalet for store husdyr • 
Vejle Sygehus • Ålborg Syge-
hus Syd/Nord • Åreknudeklinik-
ken og Kirurgisk Center - Næ 
• Århus Universitetshospital 

Atek er en del af Coromatic Group er nordisk markedsleder når det gælder sikring af en organisations fortsatte drift, datacenter og stabile 
strømforsyning. Som leverandør af totalløsninger spænder vores ekspertise fra datacentre og serverrum til sikker strømforsyning og 
kablingsnetværk samt omfattende serviceydelser. Gruppen har 335 medarbejdere på 15 kontorer i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 
www.atek.dk • www.coromaticgroup.com



  
 Vallensbækvej 35 DK-2605 Brøndby
Telefon:  (+45) 4326 9400 www.holm-halby.dk
Telefax:  (+45) 4326 9410 info@holm-halby.dk

Komplet produKtområde:

marKedets bedste  
siKKerhedsbænKe

 1-2 og 3-filter steril 
 og sikkerhedskabinetter
 Certifikat på EN12469 

 og DIN12980
 TÜV godkendelser på alle kabinetter

 Kabinetter til GMO-LAB
 Højeste sikkerhed ud over 

 gældende standard 
 Det mest støjsvage kabinet 

 på markedet
 Optimal vejeløsning i sikkerhedskabinet
 GMP løsninger
 Danmarks største og mest 

 erfarne leverandør på LAF området
 Ergonomi
 Stor tilbehørspakke 

 Løsninger tilpasset til jeres opgave

Læsmere om 
sikkerheds-
bænke her


