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Når forsyningssikkerhed 
handler om menneskeliv
Det Nye Århus Universitetshospital kræver sikker og konstant energiforsyning. To redundante linjer 
med hver 5 koblingsstationer er ved at blive tilsluttet, så den elektriske infrastruktur er helt på plads, når 
supersygehuset står færdigt i 2020. El:CON El-anlæg står for koblingsstationerne til det gigantiske byggeri, 
hvor et godt samarbejde har lettet processen.

De første spadestik er for længst taget på 
byggepladsen i Skejby uden for Århus. 
Her skyder bygninger hele tiden op, og 
danner rammen om supersygehuset Det 
Nye Århus Universitetshospital (DNU). 
Som noget af det første er de elektriske 
mellemspændingsanlæg ved at være 
på plads i 10 koblingsstationer, der skal 
sikre, at forsyningssikkerheden er i top, 
så der altid er strøm til de livsvigtige 
funktioner på et moderne supersygehus. 
Systemet er bygget op med to hovedsta-
tioner og 10 mindre koblingsstationer, 
der løber i to redundante linjer på syge-
husområdet. Det er et resultat af et godt 
samarbejde mellem HOLTAB, Schneider 
Electric og El:CON El-anlæg, som har 
stået for teknik-entreprisen på mellem-
spændingen på DNU.

– Projektet har været joint venture, 
og vi har haft et godt samarbejde med 
Schneider Electric og El:CON El-anlæg, 
der står med ansvaret for at installere 
de mange koblingsanlæg. Det er altid 
spændende med et så stort projekt, hvor 

forsyningen skal være mere end 100 % 
sikker. Et hospital er i dag fuldstændig 
afhængigt af altid at have tilstrækkelig 
strøm. I sidste ende handler det jo om 
menneskeliv, siger Ebbe Klarskov An-
dersen, der er Country Manager i HOL-
TAB Denmark.

Det er HOLTAB, som har bygget 
stationerne og været med til at skræd-
dersy koblingsanlæggene på sin fabrik i 
Sverige. El:CON El-anlæg havde nemlig 
nogle helt specifikke krav til soklerne på 
de RM6-anlæg, som står i de sorte kob-
lingsstationer. I hver af stationerne står 
to koblingsanlæg med to kabelfelter, to 
transformerfelter og en ny sokkel, som 
er både forhøjet og feltopdelt. Distribu-
tionslinjerne er gearet til fremtidige ud-
videlser i takt med at sygehusbyggeriet 
udvikler sig.

Skræddersyet Sokkel

Et supersygehus kræver meget strøm for 
at fungere optimalt, og det betyder, at 

kablerne i de redundante forsyningslin-
jer er af en massiv kaliber. Det er nemlig 
300 kvadrat kabler, som løber mellem 
koblingsstationerne, og det kræver hårdt 
arbejde at montere kablerne. Derfor be-
tyder de skræddersyede sokler meget 
for teamet på den jyske byggeplads.

– Vi har fokus på at sikre de bedste ar-
bejdsbetingelser, og her spiller en forhø-
jet sokkel en stor rolle for vores arbejde, 
når vi skal koble anlæggene stationerne 
til. Det giver simpelthen mere plads til at 
tilslutte de store kabler på 300 kvadrat. 
Med soklerne er vores montagearbejde 
blevet optimeret, siger Kim Jørgensen, 
der er Team Elektriker hos EL:CON El-
anlæg.

De nye forhøjede sokler øger mon-
tagevenligheden og ved at være felt-
opdelt, bliver det også nemmere at ser-
vicere de enkelte felter, fordi det kun er 
nødvendigt at fjerne soklen ved det en-
kelte felt. Hver enkelt koblingsstation er 
koblet sammen med en transformer pla-
ceret i særskilte transformerrum, hvorfra 

Der er fuld gang i byggeriet af supersygehuset Det Nye Universitetshospital (DNU) i Århus. Ifølge planen skal det stå færdigt i 2020.
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eNeRGi

en Canalis-strømskinne fører strømmen 
sikkert ind til de elektriske hoved- og for-
delingstavler, som fra 2016 vil distribuere 
den livsvigtige strøm ud til det enkelte 
udstyr.

Plug’n’Play i 
mellemspændingsklassen

Den elektriske mellemspændingsdistri-
bution på DNU er et resultat af et godt 
samarbejde, hvor Schneider Electric og 
Holtab har hele tiden været i tæt dialog 
med teamet fra El:CON El-anlæg, der har 
hænderne dybt begravet i tilslutningen 
af koblingsstationerne.

– Det har været et super samarbejde, 
hvor vi tydeligt mærket, at det er profes-
sionelle folk, som er vant til at færdes i 
marken. De har fra start forstået vores 
ønsker og indrettet stationerne og an-
læggene lige efter vores ønsker, siger 
Kim Jørgensen om entreprisen.

I den anden ende af samarbejdet står 
Ebbe Klarskov Andersen fra HOLTAB og 
Jørgen-Heine Rasmussen fra Schneider 
Electric. De tog i fællesskab affære og fik 
skræddersyet soklerne på RM6-anlæg-
gene, så de passede til el-teamets ønsker 
og krav. Arbejdet med at forme soklerne 
blev udført på HOLTAB’s fabrik i Sverige, 
hvor selve stationerne også fik monte-
ret anlæggene, som blev konfigureret, 
inden de blev fragtet til Skejby. Det er 

MelleMspæNDiNG på 
DNU

To 60/10 kV hovedstationer sender 
strømmen ud i to redundante 
linjer med hver 5 koblingsstationer 
med RM6anlæg, der fører videre 
til transformere placeret i sygehu
sets særligt indrettede rum. Herfra 
kører strømmen gennem en 
Canalisstrømskinne og videre ud i 
de tekniske installationer.
•		El:CON	El-anlæg	står	for	

teknikentreprisen, der omfatter 
mellemspænding.

•		HOLTAB	har	bygget	koblings
stationerne og monteret RM6
anlæg fra Schneider Electric med 
særlig fremstillede sokler og 
integrerede tredjepartsproduk
ter til kortslutningsindikering i 
stationerne.

OM sChNeiDeR eleCtRiC: 
www.schneider-electric.dk og www.lk.dk

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider 
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og 
grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruk
tur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt 
i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det 
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for elmateriel, 
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de 
over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på 
at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.

Ebbe Klarskov Andersen fra Holtab har haft ansvaret for at skræddersy soklerne på an-
læggene efter specifikke krav fra El:CON El-anlæg. Det er sket i et tæt samarbejde med 
 Schneider Electric.

derfor noget nær en plug’n’play løsning 
inden for koblingsstationer, som El:CON 
El-anlæg arbejder med på byggeplad-
sen. Det sparer tid i installationsfasen og 
kan være noget, branchen vil se mere til 
i fremtiden.

– Når vi samler og konfigurerer an-
læggene samme sted, som vi bygger 
stationerne, så bliver det hele samtidig 
testet i rolige omgivelser, så slutkunden 
modtager koblingsstationer, der er klar 
til at blive kablet. Det kan spare tid og 
unødige test, forklarer Ebbe Klarskov 
Andersen.

Team Elektriker Kim Jørgensen har haft 
ansvaret for teknik-entreprisen på mellem-
spænding på det nye supersygehus. Han 
har været meget tilfreds med samarbejdet 
omkring koblingsstationerne.
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Spar penge på driften af 
hospitalsanlæg
Indledning

Der er mange penge at spare ved at 
kende driftstilstanden af kritiske maski-
ner, som f.eks. ventilatorer, kølekom-
pressorer og pumper. Virksomheden 
MACHINEPERFORMANCE i Lyngby har 
udviklet et ”cloud”-baseret koncept der 
kan:
•	 	Reducere/ eliminere nedbrud
•	 	Nedbringe service udgifter
•	 	Give en væsentlig bedre planlægning 

af vedligehold
•	 	Forlænge maskiners levetid.

Samlet set giver konceptet en markant 
besparelse af ressourcer og tid og der-
med i sidste ende PENGE.

Undgå nedbrud

Ventilationsystemet er en vigtig opera-
tionel del af et hospital. Uden et velfun-
gerende ventilationsystem kan konse-
kvensen være at operationer må aflyses. 
Dette kan medføre store økonomiske 
tab. Afhængig af længden af nedbrud-
det og varigheden af den påtænkte ope-
ration, kan en aflysning let løbe op i ad-
skillige 100.000´ende kroner.

Pludselige og uventede nedbrud af 
ventilationsystemerne kan påvirke pa-
tientsikkerheden. Derfor er de fleste ho-
spitalers ventilationsystemer installeret 
med redundans således at sikkerheden 

øges. På trods af at systemerne til en vis 
grad er dublerede kan det, ved en plud-
selig opstået vedligeholdelsessituation, 
blive nødvendigt at lukke dele af ventila-
tionsystemet som en konsekvens heraf.

Ved nye installationer bør det nøje 
overvejes om investeringer i 100% re-
dundante systemer, der binder både 
kapital og plads, kan retfærdiggøres. 
Denne overvejelse skal gøres i forhold til 
en effektiv overvågning, der gør det mu-
ligt at fange langt de fleste fejltyper i god 
tid, dvs inden de bliver kritiske.

I dag sættes energisparende foran-
staltninger i højsædet og det betyder at 
nyere maskiner belastes tæt på græn-
sen af deres formåen. Dette forhold kan 
både give besparelser ved investering i 
mindre maskiner, og i form af et lavere 
energiforbrug. Dog øges behovet for 
overvågning yderligere, idet man ikke 
længere kan forvente, at maskinerne 
kører problemfrit i længerevarende pe-
rioder. Dette var førhen ofte tilfældet, 
da man kørte med overdimensionerede 
maskiner. 

Præventivt eller prædiktivt 
vedligehold?

Vedligeholdelse af hospitalers ventilati-
onsystemer er enten baseret på ”run to 
breakdown”, hvor man først servicerer 
når systemet er brudt ned, eller tidsba-
seret, i branchen kendt som begrebet 

”præventivt vedligehold”. ”Run to break 
down” kan være en yderst risikabel af-
fære, da man helt er afhængig af det re-
dundante system, der ofte er ligeså slidt 
som det der brød ned. Derudover kan en 
fejl der blot får lov til at udvikle sig gå hen 
og medføre endnu større skader.

Ved præventivt vedligehold skiller 
man maskinerne ad, efter en given tids-
plan, for at tjekke om de fungerer som 
de skal og skifter som regel lejer i forbin-
delse hermed. Det har imidlertid længe 
været kendt at ca. 60% af alle maskinfejl 
kan relateres til den forudgående ser-
vicering af maskinen, hvorfor flere og 
flere hælder til at ikke at skille en velfun-
gerende maskine ad, hvis den ikke er i 
stykker. Derudover ses ofte at de udskif-
tede dele intet fejler, hvilket er rent res-
sourcespild.

Hvis man vil undgå ovennævnte fæ-
nomener og samtidig sikre sig at maski-
nerne er pålidelige, både under driften 
og ved opstart, må man nødvendigvis 
basere sig på faktuelle informationer om 
maskinernes tilstand. Metoden og be-
grebet kaldes ”prædiktivt vedligehold”. 
Prædiktivt vedligehold indbefatter ma-
skinovervågning vha vibrationsmålinger 
og giver på baggrund af faktuelle infor-
mationer mulighed for at erkende fej-
len på et meget tidligt stadie, således at 
vedligeholdsoperationen bliver målret-
tet og proaktiv. Ved at forlænge revisions 
intervallet fra f.eks. en gang om året op 
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til hvert 5.-8. år, opnår man besparel-
ser dels i direkte vedligeholdsudgifter 
og dels i færre maskinfejl introduceret i 
selve vedligeholdsprocessen.

Vibrationerne i en maskine er en di-
rekte indikator for de indre kræfter, der 
udspiller sig i den. Ved at spore ændrin-
gerne af de indre kræfter i en maskine, 
kan man både finde små begyndende fejl 
før de udvikler sig fatalt og samtidig kan 
man ændre driften af maskinen. Dermed 
undgår man yderligere slitage på andre 
maskindele forårsaget af fejlen, hvilket 
kan forlænge maskinens levetid.

Vha vibrationsmålinger på kritiske 
ventilatorer, pumper og kompressorer 
kan man forudse langt de fleste fejl så-
som kugleleje fejl, opretningsfejl, bø-
jede og skæve aksler, kavitation, slidte 
remme, visse elektriske fejl samt uba-
lance, hvor sidst nævnte er en af de mere 
hyppige fejltyper.

Hvordan overvåges maskinerne i 
praksis?

PredictiveSuite™ er et moderne skyba-
seret overvågningssystem. Skyen eller 
clouden har via en black boks kaldet 
”The OrangeBox™” direkte forbindelse 
til maskinens sensorer og de rå maskin-
data. OrangeBox™ er den elektronik, 
der befinder sig tæt på maskinen og som 
med høj opløsning laver analyser af for-
skellige maskinfrekvenser, der gør det 
muligt for en specialist at opdage poten-
tielle maskinfejl før de bliver alvorlige. 

Overvågningen foregår uden brug af 
lokale computere, der i sig selv kræver 
ekstra vedligehold. For at minimere da-
tatrafikken bliver alle data lagret lokalt, 
dvs i OrangeBox™, og hentes kun frem 
når der er brug for dem. Dette betyder 
bl.a. at man kan anvende GSM routere til 
internetforbindelsen, da hospitalerne af 
IT-sikkerhedsmæssige grunde foretræk-
ker ikke at benytte deres egen internet 
opkobling. Det bør nævnes at Orange-
Box™ har en autonom tilslutningsmulig-
hed til et CTS anlæg, hvis dette ønskes.

Et vigtigt aspekt som tit er overset i 
denne type af systemer, er om syste-
merne overhovedet bliver brugt? Det 
er klart at de besparelser et system giver 
kun opnås, hvis man bruger systemet. 
Da evaluering af maskinfejl kræver en 
god forståelse af maskinvibrationer, og 
som hovedregel ikke er en viden der lig-
ger indenfor hospitalernes regi, anbefa-
les det at overvågningen bliver outsour-
cet til uafhængige specialister, der fra et 
centralt sted overvåger maskinerne.

Både MACHINEPERFORMANCE og 
deres samarbejdspartnere har disse 
kompetencer. De kan sørge for at den 
rigtige besked bliver sendt til rette ved-
kommende på hospitalet, i tilfælde af en 
opstået begyndende fejl på en maskine. 
Skulle internettet ”være nede” kan man i 
det lokale CTS system få alarmer og må-
leværdier direkte fra den OrangeBox™, 
så man også lokalt kan følge med i maski-
nernes tilstand.

PredictiveSuite™ – et 
abonnement baseret Cloud 
koncept

PredictiveSuite™ softwaren er ”Cloud”-
baseret, det vil sige at al software ligger 
på servere udenfor hospitalets IT-miljø, 
og der kræves ingen investering i ekstra 
computere, software eller opgradering. 
Da Cloud-systemet er baseret på ”soft-
ware as a service”, også kendt under 
navnet ”SaaS”, har MACHINEPERFOR-
MANCE taget det naturlige skridt også 
at lade systemets analyse og lagringsen-
hed, den førnævnte OrangeBox™, indgå 
i en abonnements ordning. Abonnemen-
terne ligner i struktur meget dem som 
kendes fra mobiltelefon branchen.

Øget tilgængelighed

Det er vigtigt for hospitalerne at vide, at 
man kan regne med at ventilationsan-
læggene er til rådighed 24/7, at omkost-
ningerne til vedligehold bliver reduceret 
ved at ændre vedligeholdelses praksis, 
og at PredictiveSuite™ systemet kan ind-
føres uden at der kræves særlig uddan-
nelse af personale.

MACHINEPERFORMANCE’s 
salgsdirektør Allan de Neer-
gaard ved et kritisk ventila-
tionsanlæg hos DanChip på 
DTU
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Ultrafiltrering af brugsvand 
holder Legionella nede
På Sydvestjysk Sygehus anvendes et BIN-X-system til ultrafiltrering af 180 m3 vand i døgnet. Det er en 
mekanisk rensning uden kemi, som i ti år har kørt stabilt og langt under grænseværdierne for bakterier.

aF JOel GOODsteiN – FOtO BeNt MeDviND

Siden 2004 har Sydvestjysk Sygehus 
anvendt et BIN-X-system til såkaldt ul-
trafiltrering af det kolde brugsvand. 180 
kubikmeter vand henter sygehuset ind 
i døgnet til videredistribution rundt på 
sygehuset. Ultrafiltrering fra BIN-X er 
en rent mekanisk rensning, hvor vandet 
gennemgår en filtrering på 0,03 my. Der-
med fjernes alle bakterier fra vandet – og 
dermed også risikoen for blandt andet 
Legionella.

»Det primære formål er, at BIN-X-
systemet skal fjerne bakterier, men det 
fjerner også skidt og snavs og sand, der 

kommer ind med vandet,« siger Lars 
Brinck, som er teknisk souschef på syge-
huset – med en baggrund som maskin-
mester.

Det kolde, rensede vand bliver sendt 
ud til de kolde tappesteder og til var-
mevekslere rundt om på sygehusets 
afdelinger. Erfaringen på Sydvestjysk 
Sygehus er, at BIN-X-anlægget kører 
stabilt og sørger for at holde vandet bak-
teriefrit. To årlige serviceeftersyning og 
rensning af filtermembraner sørger for 
optimal filtrering og længst mulig leve-
tid for filterindsatserne. Leverandøren 
BIN-X vurderer, at levetiden for mem-
branerne er 4-5 år, hvis de bliver renset 
et par gange årligt.

»Ud over at BIN-X-systemet leverer en 
effektiv rensning, så er driftsomkostnin-
gerne faktisk faldet i årenes løb, måske 
nærmest halveret, efter at vi har lavet en 
aftale med BIN-X om en halvårlig rens-
ning af membranerne,« siger Lars Brinck.

Faldende pris på service

Sygehuset i Esbjerg anvender fire filtre-
ringsmembraner, og service og rensning 
kan dermed foregå, uden at filtreringen 
og vandforsyningen påvirkes. BIN-X-an-
lægget på sygehuset kan filtrere op til 36 
kubikmeter per time.

Lars Brinck ved BIN-X anlægget, der leverer 
en kapacitet på op til 36 m3 i timen.

Fortsættes side 12
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»Med fire selvstændige filtre kan vi 
tage et filter ud til service og rensning og 
køre videre med de tre andre membra-
ner,« siger Lars Brinck.

På sygehuset er der en stor buffer-
tank, hvor vandet opbevares efter rens-
ning, indtil det pumpes videre ud i rør-
systemet. Normalt opbevares 270-280 
kubikmeter vand i tanken, svarende til 
omkring halvandet døgns vandforbrug 
på sygehuset. Vandtanken skal sikre for-
syningen, hvis den eksterne vandforsy-
ning bliver afbrudt. Fire gange om året 
bliver der udtaget vandprøver til kvali-
tetskontrol.

»Der bliver målt tre steder – før og 
efter filtret, så vi kan vurdere rensnings-
kvaliteten fra ultrafiltreringen, og der 
bliver desuden målt efter tanken, så vi er 
sikre på, at det vand, der distribueres ud 
på hospitalet, er helt rent,« fortæller Lars 
Brinck.

Prisen for at rense vandet på Sydvest-
jysk Sygehus i de seneste ti år med BIN-
X-systemet er udregnet til 50 øre per ku-
bikmeter. Inklusiv indkøbspris og løbende 
service, herunder udskiftning af filtre.

»Det er en meget fornuftig pris og en 
stor besparelse i forhold til tidligere,« si-
ger Lars Brinck.

Altid Legionella i vand

Der vil altid være Legionella i vand, men 
normalt i så små forekomster, at bakteri-
erne ikke udgør en helbredsrisiko. Men 
i store rørbårne vandsystemer – som for 
eksempel på sygehuse – vil der være ri-
siko for opformering af Legionella-bak-
terien, særlig når vandet opvarmes. Den 
optimale væksttemperatur for Legionella 
er fra 35 til 46 °C.

»Der er ingen hokuspokus i vores BIN-
X-anlæg. Det er meget enkelt: Vandet 
passerer gennem en membran med en 
filtreringsgrad på 0,03 my, som bakte-
rier og virus ikke kan passere. Dermed 
er mængden af bakterier i vandet på 
nul – ved hjælp af en rent fysisk filtre-
ring,« forklarer George Binau, direktør i 
BIN-X, som oprindelig har udviklet Bin-
X-systemet. Det er det eneste system 
til rensning af drikkevand, som har fået 
en såkaldt VA-godkendelse fra ETA-
Danmark – efter en positiv udtalelse fra 
Miljøstyrelsen. Selv om BIN-X-systemet 
fjerner alle bakterier fra vandet, fjerner 
filtreringen ikke de naturlige mineraler i 
vandet. Vandets kemisk sammensætning 
ændres således ikke.

Kontinuerlig filtrering af varmt 
vand

I dag sidder der over 100 BIN-X-anlæg 
rundt om på landets sygehuse – nogle 
renser kun det kolde vand – som i Es-
bjerg – mens andre anlæg også omfatter 
det varme vand.

»Sygehusene anlægger forskellig stra-
tegi, når det gælder filtrering af vand 
med vores BIN-X-systemer. Nogle øn-
sker at helgardere ved at rense både det 
kolde drikkevand og det varme brugs-
vand,« fortæller Georg Binau.

Hvis et sygehus renser det varme 
vand med et BIN-X-system, er der tale 
om en cirkulationsrensning, som foregår 
kontinuerligt 24 timer i døgnet. BIN-X 
har målt op til 1,5 millioner Legionella i 
en håndvask på et sygehus. Det skal ses 
i forhold til, at ”advarselslampen” skal 
begynde at blinke ved 10.000 Legionella 
ifølge George Binau.

»Risikoen for at få Legionella opstår 
typisk, når man tager bad og indånder 
aerosoler – vanddampe – som kan inde-
holde bakterien. I værste fald kan man 
dø, men der kan også være tale om syg-
domsforløb på 4-6 måneder, inden man 
bliver rask, så det er naturligvis en risiko, 
som sygehusene skal tage meget alvor-
ligt,« siger George Binau.

leGiONella

Der er ikke officielle grænseværdi
er for Legionellabakterier. Statens 
Serum Institut anbefaler dog, at der 
ikke er mere end 1.000 Legionella 
pr. liter vand ved konstant tem
peratur. Såkaldte straksprøver kan 
indeholde 10 gange så meget, uden 
at det nødvendigvis er et sund
hedsproblem.

Legionellabakterien kan fremkalde 
alvorlig sygdom og i værste fald 
medføre dødsfald. Den ene type 
risiko er Pontiacfeber, som er en 
influenzalignende sygdom, der går 
over af sig selv efter nogle dage. 
Den anden risiko er Legionær
sygdom, der er en alvorlig lunge
betændelse som påvirker lever, 
nyre og nervesystem. Sygdommen 
rammer oftest personer, der har et 
nedsat immunforsvar, for eksempel 
ældre samt folk med et stort alko
hol og/eller tobaksforbrug.

Kilde: 
Statens Serum Institut, www.ssi.dk

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

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

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

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk
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Norsk sygehus tager 
Inbound Logistics i brug
Norsk sygehus er begyndt at anvende Inbound Logistics for at sikre at nødvendigt medicinsk udstyr 
kommer hurtigt frem til afdelingerne som skal bruge det. På den måde har alle fuldt overblik over 
transporten og modtager kan spore sine leverancer og vide hvornår udstyret ankommer.

På St. Olavs Hospital i Trondheim, som 
er et af Norges største sygehuse, kunne 
logistikchef Roar Sommer ikke leve med 
at enkeltpersoner skulle stilles til ansvar 
for pakker som forsvandt under levering, 
blot fordi de havde kvitteret for modta-
gelsen.

Det er et meget stort sygehus og det 
skete flere gange at pakker forsvandt. I 
de fleste tilfælde dukkede pakkerne op 
igen, men fra tid til anden forsvandt pak-
kerne sporløst. I nogle tilfælde nægtede 
afdelingerne som skulle have modtaget 
pakkerne, at betale fordi de ikke havde 
modtaget noget. Det gik ud over bud-
gettet i logistik- og transportafdelingen, 
som selv måtte dække tabet.

Ingen forsvundne pakker 
længere

”Efter vi indførte intern sporing har vi 
ikke haft behov for at erstatte en eneste 
pakke. Det kan stadig ske at pakkerne 
bliver væk, men så kan vi spore dem i 
systemet og nemt finde dem igen”, siger 
Roar Sommer.

Alt hvad der bestilles af varer og ud-
styr til St. Olavs Hospital går i gennem 
sygehusets transport- og logistikcenter. 
Her lagerføres 3.000 forskellige for-
brugsartikler som sendes til de forskel-
lige centre på bestilling. Alle bestillinger 
af materiel og udstyr som de forskelle 
afdelinger laver eksternt, kommer ind i 

dette logistikcenter. Eftersom sygehuset 
har investeret i robotvogne som fragter 
metalskabe med bestilte forbrugsartikler, 
behøver man ikke sporing på disse. Det 
gør man til gengæld på direkte bestilte 
pakker som kommer med post, budbil 
eller godstransportører.

100-150 pakker om dagen

I løbet af en dag modtages mellem 100 
og 150 pakker som bliver scannet og 
forsynet med en intern etiket. Så snart 
den gamle etiket bliver scannet og knyt-
tet sammen med den nye, genererer sy-
stemet automatisk en e-mail eller SMS til 
modtager om at pakken er modtaget og 
på vej ud.

To gange om dagen køres egne pak-
keskabe du til de otte afdelinger ved sy-
gehuset. Pakker som ankommer efter at 
sidste transport er kørt kl. 14.00, bliver 
liggende til næste dag.

”For os er det vigtigt at vi har oversigt 
og kontrol. I helt specielle tilfælde kan 
hurtig og rigtig levering udgøre forskel-
len mellem liv og død. Ved at indkom-
met gods kan spores, kan vi i specielle 
tilfælde også få det ud som hastegods”, 
siger Rune Bjørnnes og Baard Ervik, som 
er enhedsledere ved to af sygehusets af-
delinger.

Foto: Christian Roth Christensen

Logistikchef Roar Sommer (t.v.) får fuld støtte fra sektionscheferne Baard Ervik (i midten) 
og Rune Bjørnnes i at det indgående logistiksystem er nødvendigt for sygehuset.
Foto: Christian Roth Christensen
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industrien. 
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Medarbejder i postmodtagelsen, Raymond Støen scanner indkomne pakker og får al infor-
mation om pakken og hvor den skal hen. Foto: Christian Roth Christensen

Har altid svar

Raymond Støen som arbejder i ekspedi-
tionen i logistikcenteret ved hvor beha-
geligt det er at den indgående logistik 
kan spores.

”Jeg får hver dag opkald fra afdelin-
gerne med spørgsmål om hvor pakkerne 
bliver af. Jeg kan hurtigt se om det er an-
kommet, ekspederet af os men ikke hen-
tet af transportøren eller om de er sendt 
ud. I nogle tilfælde er pakkerne leveret, 
men modtaget af vedkommendes kol-
lega. Det er sjældent at vi ikke kan give 
svar”, siger han.

Med otte forskellige afdelinger og 
8.500 ansatte er St. Olavs Hospital en 
stor arbejdsplads. En stor organisation 
som denne stiller krav om god logistik. 
Det mener man at have styr på med 30 
ansatte i selve logistikcenteret og de 50 
som er ansat ude i centrene.

God logistik uden investeringer

Logistikcenteret ved St. Olavs Hospital 
brugte EDI-programmet CONSIGNOR til 
udsendelse af pakker og valgte derfor at 

videreføre aftalen til også at udskrive eti-
ketter og spore pakker internt. CONSIG-
NOR har i tillæg sin egen ScanApp som 
kan downloades til smartphones og bru-

ges som en scanner. Således krævede 
det ingen fysisk investering at komme i 
gang.
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Dialog skaber nyt bæredygtigt glastag
Arkitekterne og bygherrerne kræver stadig mere bæredygtige og raffinerede produkter når de skal indgå i 
de nye hospitalsbyggerier. Ovenlysproducenten Vitral lyttede til arkitekterne og sprænger nu rammerne for 
bæredygtige glastage med et helt nyt produkt.

Staten og det offentlige skærper hele ti-
den kravene til bæredygtigt og digitalt 
byggeri. Bygherrerne efterspørger det, 
og arkitekterne og de rådgivende priorite-
rer det mere end nogensinde. Bæredyg-
tighed er efterhånden det altafgørende 
konkurrenceparameter. Ovenlys- og glas-
tagsproducenten Vitral ville imidlertid 
være sikker på, at de læste markedet helt 
rigtigt og valgte derfor at gå i direkte dia-
log med arkitekterne, for at høre deres 
ønsker til fremtidens nye glastag.

Hvad vil arkitekterne have?

Vitrals adm. direktør Christian Bech for-
tæller – Da vi alligevel var i gang med at 
udvikle fremtidens nye glastag, mente vi, 
det var en god idé, at spørge arkitekterne 
først. Så vi gik ud i en stor undersøgelse og 
spurgte – Hvad er det egentlig, I vil have? 
Her lød svaret: – I gør det sådan set okay… 
I skal bare gøre det smartere, større, total 
design-fleksibelt og frem for alt endnu 
mere bæredygtigt. – Det gjorde vi så!

Efter at have været igennem en udfor-
drende udviklingsproces er virksomhe-
den nu klar med lanceringen af det nye 
glastagssystem A98. Navnet refererer 
dels til panelets materiale, som er alu-
minium, og dels til vinduesprofilens lave 
højde, som kun er 98 mm. Ambitions-
niveauet har fra starten været sat højt. 
Christian Bech udtaler – Vi havde sat 
os for at sprænge alle rammer for bære-
dygtige glastage, og det er lykkes. Med 
en U-værdi på bare 0,79 W/m2 K – for 
et færdigsamlet panel – og 0,5 W/m2 K 
for selve ruden, har vi med A98 skabt lidt 
af en bære-dygtig revolution, siger Chri-
stian Bech og fortsætter – Og til dem der 
gerne vil bruge glastaget som et aktivt 
energiproducerende element, tilbyder vi 
at integrere solceller i glaspanelerne – en 
udvikling vi tror, der vil tage fart i løbet af 
de næste par år.

Lysindfald i storformat

Virksomheden har også været ambitiøs 
både med hensyn til produktets dimen-
sioner og designfleksibilitet.

Christian Bech uddyber – Vores un-
dersøgelse viste, at arkitekterne gerne 
vil have glastage, som fremstår lette og 
elegante og med så stort lysindfald som 
overhovedet muligt. Vitral er kendt for 
sine slanke sprosser og lave profiler, men 
for at skabe et endnu større lysindfald 
skabte vi mulighed for at udvide pane-
larealet helt op til 3 m2.

Derudover er oplukke-mekanismen i 
A98 skjult i panelets karm. Og som noget 
helt nyt er åbnings-motorerne også inte-
grerede i panelerne, hvilket er endnu en 
funktionalitet, der sikrer et ensartet og 
æstetisk udtryk. Endelig kan produktet 
leveres i mange forskellige faconer for-
uden som skrålys, rytterlys og pyramider 
og med en lang række kombinationer af 
gavle, keler og grater.

A98 er testet, produceret og samlet på 
Vitrals ISO-certificerede fabrik i Litauen 
og har opnået alle gængse certificeringer, 
herunder DS/EN14351-1. Produktet op-
fylder kravene til BR2020. A98 er frem-

stillet med ”dobbelte pakningsplaner”, 
hvilket medfører total vandtæthed selv 
under ekstreme vejrforhold. De mange 
glasvarianter består af velisolerede tre-
lags termoruder med multicoatinger og 
fyldt med ædelgasser.

Lovende respons fra markedet

Hos Vitral glæder man sig over, at man 
valgte at spørge arkitekterne om, hvad 
de ønskede sig af et nyt glastag.

– Vi registrerer en næsten eksplosiv 
interesse for bæredygtigt indeklima med 
naturligt lys, siger Christian Bech og 
fortsætter: – Arkitekterne ser åbenbart 
så mange æstetiske og miljømæssige 
fordele forbundet med anvendelsen af 
bæredygtige ovenlys og glastage, og han 
uddyber: – Vores glastagssystemer lig-
ger som de mest downloadede produk-
ter på BIMobject.com i februar måned. 
Det synes vi, taler for sig selv”.



GROHE ER DIN
HEALTHCARE
PROJEKTPARTNER

Høj kvalitet og gennemtænkt teknologi og design med mennesket i 
centrum.

GROHEs projektafdeling udarbejder komplette sanitære løsninger, som 
opfylder både patienter og lægers behov.

Infrarød fjernbetjening
Hurtig og nem indstilling af 
GROHEs infrarøde armaturer.

GROHE nr.: 36 206 000

Infrarød håndvaskarmatur
GROHE Eurosmart Cosmopolitan E 
med automatisk skyl, som reducerer 
risiko for Legionella.

GROHE nr.: 36 327 000

Infrarød håndvaskarmatur
GROHE Eurosmart Cosmopolitan E 
kan fast låses i 7 forudindstillede 
autoskyl-programmer.

GROHE nr.: 36 333 000

GROHE
TRYGHED OG KVALITET

•	 Sikkerhed	med	TÜV-test

•	 Kvalitetstest	udover	
branchestandarder	(20	år)

•	 5	års	produktgaranti

•	 15	års	reservedelsgaranti
•	 Made	in	Germany

Hovedparten af sortimentet pro-
duceres i Tyskland. Alt produceres 
under strenge kvalitetskrav.

UFORPLIGTENDE
360° ANALYSE

•	 GROHE	Vand-/	Energi	Tjek™
Grundig analyse af besparelsespotentiale

•	 GROHE	Risiko-analyse™
Sikkerhed, hygiejne og ergonomi

•	 GROHE	Vand-/	Energi	Rapport™
Årlig besparelse/grøn investering = 
tilbage betalingstid

•	 GROHE	EcoJoy™	produktoplæg
Jævnfør kriterier fra Nordisk Svane-
mærkning og Grøn Nøgle

GROHE 
PROJEKTAFDELING

GROHE A/S
Walgerholm 11
3500 Værløse

Telefon:  44 65 68 00
Fax:  44 65 02 52
E-mail:  grohe@grohe.dk
Web: grohe.dk



MeDiCO

Nye pacemakere er på 
størrelse med et riskorn
Bittesmå pacemakere kan nu opereres 
direkte ind i hjertet og har foreløbig gi-
vet bedre hjertefunktion for tre patienter 
i Aalborg.

Patienter med hjertesvigt har nu fået 
en ny mikromakker til at hjælpe med at 
holde hjerterytmen kørende.

Lægerne på Aalborg Universitetsho-
spital har for nylig taget en ganske lille 
trådløs pacemaker i brug, som foreløbig 
har hjulpet tre patienter, fortæller profes-
sor, overlæge dr.med. Peter Søgaard fra 
Kardiologisk Afdeling.

»Vi kan se på de første tre patienter, 
som alle oprindeligt havde et konven-
tionelt, men ikke fungerende system, 
at den elektriske aktivering af hjertet er 
blevet bedre, og det var rigtig rart at se,« 
siger overlægen og fortsætter:

»Forud var gået dyre eksperimentelle 
studier, men én ting er at teste i dyr, 
spændingsniveauet var højt, da første 
patient fik anlagt systemet,« siger Peter 
Søgaard.

Han har selv været i USA og fået kon-
takt med leverandøren, EBR Systems, 
i Californien, som har udviklet pacema-
keren, der blot havde fundet vej ind i ti 
patienter, da Aalborg gik i gang med de 
næste tre i februar.

Den nye pacemaker er ifølge Peter Sø-
gaard på størrelse med et riskorn og har 
den fordel, at pacer-enheden placeres 
direkte i hjertemusklen i venstre hjerte-
kammer, hvorved man får mulighed for 
at ramme det rette punkt i hjertet med 
det samme.

Den lille sender i hjertet bliver ført ind 
i hjertekammeret via et kateter, og når 
den rette position er identificeret, fikse-
res systemet ved, at små pigge folder sig 
ud og sørger for, at den forankres i hjer-
temuskulaturen.

Efter få uger vil den være indkapslet i 
væv og blive en naturlig del af kroppen, 
og på grund af størrelsen – og tilliden til 
dueligheden over længere tid – skal den 
heller ikke opereres ud igen. Bliver der 
bøvl med den, må man føre en ny ind, 
fortæller Peter Søgaard.

Enheden aktiveres via en ultralyds-
sender, som bliver indopereret mellem 

to ribben i brystet. Ultralydsbølgen om-
dannes i den lille modtager til den strøm, 
som aktiverer hjertet. Ultralydssende-
ren, som er i størrelsesordenen 1 x 1 x 
0,5 cm, har eget batteri, der holder i seks 
år. Herefter kan det skiftes.

Den nye pacemaker er specielt bereg-
net til at hjælpe patienter med abnorm 
elektrisk aktivering af venstre hjertekam-
mer og ledsagende hjertesvigt.

Hos disse patienter lægges en pace-
maker sædvanligvis ind med tre lednin-
ger til hjertet via venesystemet. Den ene 
ledning anlægges i højre hjertehalvdels 
forkammer, mens den anden placeres i 
hjertekammeret på højre side.

Den sidste ledning føres via hjertets 
venesystem til ydersiden af det venstre 
hjertekammer. Denne sidste ledning er 
den vigtige i forhold til at korrigere den 
abnorme elektriske aktivering af det ven-
stre hjertekammer og dermed forbedre 
hjertets pumpefunktion.

Ledningen til det venstre hjertekam-
mer kan imidlertid være kompliceret at 
placere i den korrekte position, fortæller 
Peter Søgaard, og fejlplacering af netop 
denne ledning er en væsentlig årsag til, 
at omkring en tredjedel af denne type 
patienter ikke reagerer positivt på be-
handlingen.

At den konventionelle pacemaker pa-
cer fra hjertets yderside, giver desuden 
en forsinkelse på omkring 40 millisekun-
der, før signalet når hjertets inderside. 
Det kan give problemer i forhold til op-
timal synkronisering af den elektriske 
stimulation og dermed for hjertefunktio-
nen.

At den nye pacemaker pacer systemet 
direkte på hjertets inderside, harmone-
rer bedre med den normale elektriske 
aktivering.

Peter Søgaard mener dog ikke, at det 
nye system vil erstatte traditionelle pace-
makere lige foreløbig, da ultralydssti-
mulation ikke er optimal i de højresidige 
kamre.

»Hos patienter med hjertesvigt og 
behov for elektrisk stimulation af det 
venstre hjertekammer kan jeg imidlertid 
sagtens se denne nye metode som pri-

mært valg og ikke bare en behandling, 
som reserveres til dem, der ikke reagerer 
på konventionel behandling,« siger Peter 
Søgaard.

Han understreger, at den nye pace-
maker arbejder sammen med de traditio-
nelle ledninger i højre hjertehalvdel og 
derved dobbeltsikrer man patienterne.

I nærmeste fremtid vil Aalborg Univer-
sitetshospital implantere den nye pace-
maker i yderligere tre patienter.

Kilde: Ingeniøren
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Nanoglimt afslører kræft
celler, før de spreder sig
Amerikanske forskere har dækket guldnanopartikler med dna-strenge og ført dem ind i dyrs og 
menneskers celler. Herfra giver de glimt fra sig, hvis de opdager syge celler.

Kræft er en lumsk størrelse, for ofte kan 
den have spredt sig godt og grundigt, før 
patienten får de første symptomer.

Nu håber en række forskere imidlertid 
at kunne opdage de farlige celler så tid-
ligt, at de ikke når at bevæge sig videre 
og blive livsfarlige, skriver American 
Chemical Society.

Hemmeligheden ligger i små lysglimt, 
udsendt af guldnanopartikler.

»Vi har taget verdens måske vigtigste 
molekyle, dna, ændret det til at være cir-
kelformet og modificeret det til at detek-
tere specifikke molekyler inden i celler. 
Disse strukturer går ind i celler helt na-
turligt og lyser op, når de opdager syg-
domsfremkaldende molekyler,« fortæller 

ph.d. Char Mirkin, kemiker på Northwe-
stern University i staten Illinois.

»Vi ser på, om vi kan bruge nanoglimt 
til at komme frem til en ny form for bryst-
kræftdiagnostik, og de første resultater 
er påfaldende,« siger han.

Teknikken bygger videre på forskning, 
som Char Mirkin igangsatte allerede i 
1990’erne. Her blev de ’sfæriske nukle-
insyrer’, SNA’er, til. De er typisk lavet af 
guldnanopartikler, dækket med tætpak-
kede, korte dna-strenge.

Disse nanopartikler skal herefter en 
tur ind i kroppen og se efter farlige celler, 
og de første laboratorieundersøgelser 
har vist, at partikerne sagtens kan finde 
ind i celler, fortæller Char Mirkin.

»Nanoglimt kan detektere, hvor en-
kelte kræftceller befinder sig i et stort 
hav af celler. Det er vigtigt, for når kræft 
spreder sig, er der ofte tale om, at blot 
få celler løsriver sig fra tumoren og går 
i blodet,« siger han og understreger, at 
teknologien også kan bruges til at op-
samle de farlige celler for bedre at få syn 
for, hvilken behandling der vil egne sig.

Teknologien er allerede prøvet af i 
dyr, og nu er forskergruppen i gang på 
mennesker. Chad Mirkin mener selv, at 
kommercielle test, baseret på nanopar-
tiklerne, snart vil være til rådighed

Kilde: Ingeniøren
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JRV udvikler mere sikret 
sugekabinet
Jo mindre håndtering, desto større sikkerhed, er filosofien bag en ny og optimeret model af sugekabinettet 
MediSafe fra producenten JRV A/S

aF JOURNalist iB eRiK ChRisteNseN,  

CypRess KOMMUNiKatiON

JRV A/S, der udvikler og producerer 
sugekabinettet MediSafe, har udviklet 
en ny variant, der gør det muligt at bort-
skaffe farligt affald inden fra selve kabi-
nettet.

Kanyler, ampuller og andre skarpe 
genstande fra den kliniske drift udgør 
en potentiel risiko for personalet under 
håndteringen. For at minimere risikoen, 
har JRV integreret en simpel og effektiv 
bortskaffelsesfunktion i selve kabinettet.

Den indebærer, at kanyler, ampuller 
og andre skarpe og spidse genstande 
ikke behøver at blive trukket ud af ka-
binettet og håndteret udenfor med den 
forøgede risiko det indebærer for at per-
sonalet ved et uheld kommer stikke eller 
skære sig.

– Vort kendte sugekabinet er blevet 
videreudviklet således, at vi har inte-
greret kabinettet med en kanylespand, 
så sikkerheden for brugernes medicin-

håndtering bliver så sikker som muligt, 
siger salgsdirektør Martin Olsen fra JRV 
A/S.

JRV har i en årække arbejdet med at 
forbedre arbejdsmiljøet for personalet 
i sundhedssektoren ved effektiv bort-
skaffelse af forurening og stoffer der kan 
skade helbredet. Filosofien er, at bort-
skaffelsen skal ske så tæt på kilden som 
overhovedet muligt.

Den sker netop i den nye udgave af 
MediSafe, hvor en spalte i kabinettets 
bundplade gør det muligt at droppe de 
brugte kanyler, ampuller og tilsvarende 
affald i samme øjeblik det er brugt, så 
hænderne ikke skal håndtere dem yder-
ligere.

Mindre håndtering øger 
sikkerheden

JRV udviklede for nogle år siden Me-
diSafe som et regulært sugekabinet, der 
skulle beskytte personalet mod påvirk-
ning af formalin i forbindelse ved bla. 
biopsier og andre prøver. Siden blev ka-

binettet videreudviklet, så hospitalerne i 
stor stil anvender det til medicinhåndte-
ring.

Når affald dumpes ned gennem spal-
ten i kabinettets bundplade, opsamles 
det i en specialdesignet kanylespand. 
Den er konstrueret så man kan skifte den 
via et udtræk. Når spanden er fuld, luk-
kes den med et låg der sikrer mod stik-
skader og gør den klar til destruktion.

Mens personalet før skulle tage kany-
ler, ampuller m.m. ud af skærmen for at 
smide dem i en spand, klares alt med den 
nye model inde i kabinettet med et abso-
lut minimum af håndtering, så alle risici 
reduceres makismalt.

– Det er super smart at man kan lave 
hele proceduren i kabinettet. Der er risici 
for at komme til skade, hvis man holder 
det i hånden og trækker det ud af kabi-
nettet og håndterer det yderligere i for-
bindelse med bortskaffelsen, siger Mar-
tin Olsen.

Kabinetbunden beskytter personalet 
og sikrer at de ikke risikerer at komme 
i berøring med spandens indhold. Når 
den er fyldt, kan den let trækkes ud på 
skinnerne, hvorefter en ny isættes og 
skubbes ind.

JRV har designet MediSafe til to for-
skellige typer af spande på standardmål, 
en traditionel gul kanylespand og en hvid 
spand, begge med et rumindhold på ca. 
5 liter med låg så det kan behandles som 
farligt sygehusaffald.

Stor fleksibilitet i adgangen

Mange af de medicinrum som sugekabi-
netterne placeres i er forholdsvis trange, 
så JRV har udviklet en model, der tilby-
der brugerne dobbelt tilgang til kabinet-
tet, således at personalet kan indføre 
hænder og arme i kabinettet fra begge 
sider.

Den nye model af MediSafe med sik-
ker bortskaffelse efterlever alle de tidli-



hOspital drift & arkitektur 3   21 

When Performance matters

Medical Power Supplies and Accesories 

1 & 3-faset Medico transformere
■ Standard & kundedesign

■ Testet & godkendt iht.  

  EN61558-2 &  IEC60601-1

■ Kapslingsgrad IP00, IP23 & IP54

Tlf.: +45 43 28 00 11 I sales.dk@noratel.com I www.noratel.com

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

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

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

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

REFERENCER:

aRBeJDsMilJø

gere normer som stilles af Arbejdstilsy-
net med hensyn til krav om udluftning og 
alarm. Det kan være dampe eller støv i 
forbindelse med piller og medicin.

MediSafe fås med låger, som er den 
udgave Rigshospitalet har valgt, hvor 
man har udskæring til hænderne, mens 
andre modeller har en åben skærm med 
fri adgang. Med låger kræves et luftskifte 
på 115 m3/timen.

Uden låger med fuld åbning kræves 
454 m3/time, hvilket kan være et pro-
blem visse steder. Der er ikke indbyg-
get ventilator i kabinettet, så det er det 
eksisterende ventilationsanlæg, der skal 
tilkobles og klare suget. 

Dimensionerne er de samme som den 
hidtidige udgave af MediSafe, 600 mm 
bred, 400 dyb og 500 høj, der passer til 
de medicinbakker hospitalerne bruger, 
men blandeboksen kan på bestilling le-
veres i andre dimensioner af JRV der som 
dette ønskes.

Samarbejde fører til fremskridt

– Jeg har ikke set et tilsvarende sugeka-
binet andre steder. Det er designet efter 
en forespørgsel fra Rigshospitalet. Ud-
viklingsarbejdet er foregået i et tæt sam-
arbejde med personalet og kabinettet er 
allerede solgt til hospitalet.

Det er super, at vi har mulighed for at 
udvikle disse produkter sammen med 
sygehusene. Vi har haft et rigtigt godt 
og konstruktivt samarbejde med Rigs-
hospitalet, som er gode til at inddrage 

underleverandørerne til at innovere nye 
løsninger.

Generelt kan jeg kan kun tale for, at 
hospitalerne fokuserer på deres leve-
randører og udnytter de virksomheder, 
der kan udvikle sådanne produkter. 
Medicinske afdelinger på hospitalerne 
er oplagte til kabinettet, men det kan 
sagtens bruges på laboratorier og i 
forskningen.

Forventningerne til kabinettet er 
store. Behovet eksisterer mange steder, 
hvor man arbejder med denne form for 
håndtering. Vi håber at få det ud på ho-

spitalerne i Sverige sammen med vore 
samarbejdspartnere.

Det er en simpel udvikling, men noget 
som har mulighed for at bidrage positivt 
til vækst og produktfremme samt eks-
port, som Danmark har så hårdt brug for. 
Jeg ser helt klart en eksportmulighed i 
dette produkt, siger Martin Olsen.

– Vi synes også at andre skal høste 
gavn af forbedringen. Vi tror der kan 
blive stor efterspørgsel på denne type 
kabinetter både i Danmark samt i udlan-
det.
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Overholdelse af FSD’s 
rekommandation når 
tanken skal flyttes
Da Nyborg Sygehus i år skulle i gang 
med en større ombygning, opstod der 
behov for at få flyttet tanken med me-
dicinsk oxygen til en ny placering. John 
Meistrup, der er Funktionsleder i Facility 
Management for Nyborg og Ringe syge-
huse, vidste at dette indebar andet og 
mere, end bare at flytte tanken.

John Meistrup har deltaget på FSD’s 
konference om gasser og ved derfor at 
FSD i 2012 har udgivet en revideret ud-
gave af ”Rekommandation for medicin-
ske gasser”, der er en praktisk vejledning 
skrevet med udgangspunkt i de gæl-
dende love og regler på dette område.

Denne rekommandation indeholder 
retningslinjer og henvisninger til de gæl-
dende standarder (DS/EN ISO 7396-1/
A1:2010), der skal følges i forbindelse 
med ændringer i et sygehus’ centralgas-
anlæg.

Rådgivning fra gasleverandør

For at sikre, at alt kom til at foregå efter 
forskrifterne, kontaktede John Meistrup 
sygehusets gasleverandør – Strandmøl-
len A/S.

Strandmøllen var derfor tidligt med 
i processen og kunne fra start fungere 
som rådgiver, både omkring placering og 
konstruktion af den nye tankgård, samt 
den nødvendige opgradering af central-
gasanlægget.

For Nyborg sygehus viste det sig at 
være den helt rigtige beslutning, idet 
John Meistrup efter afslutningen af pro-
jektet udtaler ”Jeg har i hele forløbet 
haft fuld tillid til, at Strandmøllen kunne 
håndtere opgaven, og jeg har ikke følt 
behov for at følge med i detaljerne.”

Udover vigtigheden af at følge love og 
retningslinier, var det også et ufravige-
ligt krav fra sygehuset, at tankflytningen 
kunne foregå uden at sygehusets drift 
blev påvirket. ”Dette blev klaret uden 
problemer af nogen art.” udtaler John 
Meistrup videre. Strandmøllen sørgede 
for at sikre forsyningen til centralgasan-
slægget ved at opstille flaskebatterier 
mens flytningen stod på.

”Det er vigtigt at have en gasleveran-
dør man har tillid til” udtaler John Mei-
strup og henviser til Strandmøllen A/S. 
Da Strandmøllen kom med i projektet 
sørgede de for alt fra projektering, valg 

af komponenter fra QMT, der alle er CE-
mærkede og overholder ISO 7396-1, til 
selve installationen.

Patientsikkerhed før noget andet

Som leverandør af medicinske gasser 
og tankanlæg lægger Strandmøllen stor 
vægt på patientsikkerhed. Den løbende 
dialog med hospitalerne om, hvordan 
gasinstallationerne kan forbedres, tager 
ofte udgangspunkt i FSD’s rekomman-
dation for medicinske gasser. Særlig fo-
kus er der på forsyningssikkerhed, som 
sikres ved at have tre forsyningskilder 
– en primær, en sekundær og en reser-
veforsyning.

Partnerskab skaber endnu større 
tryghed for sygehusene

For at skabe endnu større tryghed for 
kunderne, indgik Strandmøllen i starten 
af 2014 et partnerskab med den svenske 
virksomhed QMT, der er specialister i 
levering af udstyr til medicinske gasin-
stallationer. Dette samarbejde giver ikke 
blot Strandmøllen adgang til et komplet 
produktsortiment, men også til værdifuld 
teknisk sparring og mulighed for at på-
virke udviklingen af nye produkter, der 
passer til vores danske kunders behov. 
Strandmøllen har lagt vægt på at finde en 
samarbejdspartner der kender de lokale 
nordiske markeder.

Stor tilfredshed med det 
gennemførte projekt

John Meistrup udtrykker stor tilfredshed 
med selve flytningen og ikke mindst, at 
den gennemførte opgradering af cen-
tralgasanlægget til dagens standard har 
medvirket til at højne patientsikkerhe-
den på Nyborg Sygehus.John Meistrup foran en af de nye centraler på Nyborg sygehus.



hOspital drift & arkitektur 3   23 

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

samarbejde med respekt

Danmarks førende leverandør af  
isolerings- og ventilationsprodukter

Se mere på oeland.dk

Isolering

Rør

Ventilatorer

Kanaler

kvalitet skaber tryghed 
Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—
DORMA dørlukkersystem TS 93

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

DORMA skydedørsautomatik ES 200

DORMA Danmark A/S
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 NYT FRA FSD

Som tidligere omtalt ved flere lejligheder, har en 
gruppe arbejdet med at opdatere FSD’s gamle 
rekommandation om ventilation på OP-stuer.

Gruppen er nedsat af FSD og FSTA. Gruppens 
medlemmer er frivillige som har tilbudt sin del-
tagelse efter en annoncering på hjemmesiden, 
bladet og årsmødet 2012.

Gruppen er nu kommet så langt med arbejdet, 
at der forelægger et oplæg til en ny vejledning.

Gruppen vil gerne, før den udsendes i en ende-
lig udgave, fremlægge ”oplægget” i en hørings 
periode, hvor interesserede kan hente oplægget 
på FSD’s hjemmeside. 
www.sygehusmaskinmestre.dk

Høringsudgaven forventes lagt op på  FSD’s 
hjemmeside den 13. maj.

Herefter vil der være en hørings periode på 2 
uger, afsluttende med et 2 timers høringsmøde 
i Aarhus, sted oplyses i følgebrev til høringsud-
gaven.

Vi håber at rigtig mange har lyst til at bidrage 
med et høringssvar, således at den endelig ud-
gave kan opnå en høj grad af aktualitet og accept 
fra de involverede parter.

Arbejdsgruppens formand
Kaj Hyldgaard
kho@RN.dk
Tlf. 30 46 05 70

aF KaJ hylDGaaRD



viRKsOMheDsNyt

Nyt partnerskab på det 
danske marked
Qmt er leverandør af medicinske gassystemer og udstyr til sygehuse, laboratorier og farmaceutisk industri. 
De er specialister inden for rørsystemer og udstyr til distribution af medicinske og højrene gasser. For at 
imødekomme de danske kunders behov, har Qmt indgået partnerskab med Strandmøllen A/S

Ny i Danmark med mange års 
erfaring

Qmt er ny på det danske marked, men 
har i mere end 30 år været leverandør 
af udstyr i Sverige og Norge, hvor de 
på deres felt er markedsledende. Qmt 
har udført flere store projekter både på 
sygehuse og på laboratorier. Referencer 
fra det nordiske marked omfatter både 
store nybygninger, renoveringer og om-
bygninger af bestående anlæg. Dette 
betyder at Qmt har stor kompetence til 
at sikre de danske kunders systemer og 
produkter efter de gældende standarder 
(ISO 7396-1). Derudover er alle Qmt’s 
produkter CE-mærkede.

Qmt og Strandmøllen

Hidtil har Qmt kun været repræsenteret 
i Danmark via forhandlere og distributø-
rer. Men virksomheden har nu indgået 
partnerskab med Strandmøllen A/S og 
har i den forbindelse valgt at ansætte en 
salgsansvarlig til håndtering af det dan-
ske marked. Dette giver mulighed for, at 
virksomheden kan sælge deres produk-

ter via Strandmøllen i forbindelse med 
ombygning, mindre nybygninger og op-
gradering af hospitalernes eksisterende 
centralgasinstallationer. Ved større pro-
jekter leverer Qmt direkte til hospitaler 
og VVS-firmaer.

Strandmøllen kommer til at fungere 
som Qmt servicepartner i Danmark, og 
deres servicemontører er blevet uddan-
net af Qmt, og er dermed certificerede 
til at servicere alle Qmts CE-mærkede 
produkter.

Qmt har ansat Edmund Christiansen, 
der er velkendt inden for håndtering af 
lægemiddelgasser og tilhørende central-
gasudstyr. Han vil have ansvaret for salg 
og rådgivning på det danske marked. 
Edmund Christiansen har mange års er-
faring på dette område og har blandt an-
det været meget involveret i ombygnin-
gen af ringledning/stigledninger, samt 
nødforsyningsenheder på alle afdelinger 
på Rigshospitalet til bage i 2004 og 2005. 
Derudover var det Edmund Christiansen 
der bistod med rådgivning af teknisk af-
deling på Medicinerhuset på Ålborg Syd 
i forbindelse med ændringsprojektet i 
2006.

Nye produkter på det danske 
marked

Et produkt der har været efterspurgt på 
det danske marked, er Qmt filterenhed. 
Den er specielt udviklet til brug ved om-

bygninger, hvor man tilslutter nye anlæg 
til bestående, og har et ønske om at det 
nye anlæg fortsat kan leve op til gæl-
dende standarder, med hensyn til partik-
ler. Filterenheden kan anvendes både til 
oxygen og luft, og kan leveres med DN 
15 til DN 54 tilslutninger beregnet til et 
forbrug fra 100 m3/time optil 940 m3 pr 
time.

Edmund Christiansen, Qmt Danmark.

Qmt filterenhed

Mød Qmt og Strandmøllen på FSTA

På årets FSTA kongres den 22.-24. september, vil Qmt og Strand-
møllen præsentere produkter og services.



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

www.friskvand.dk 

Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
● Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer  
● Opfylder brandmyndighedernes krav 

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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

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

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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Ny storafdeling på DIH 
er indrettet med Silentias 
foldeskærme
Dronning Ingrids Hospital i Nuuk har bygget en ny storafdeling for Anæstesi, Intensiv, Operation, 
Sterilcentral og Dagkirurgisk sektion. Afdelingen er indrettet med Silentias foldeskærme, og det var krav til 
hygiejne og kvalitet, der var afgørende for valget af Silentia.

Den nye storafdeling på DIH har fået 
foldeskærme til 20 sengepladser, heraf 
fire neonatal-pladser. Med en afstand 
på 3.500 km fra Grønland til Silentia i 
Danmark krævede det en lidt anderledes 
kundeservice for at finde den bedste løs-
ning.

Derfor har der været tæt dialog over 
telefonen mellem Henrik Fribo-Sønder-
gaard, direktør i Silentia, og administre-
rende overlæge Niels Kieler Jensen fra 
DIH, der har stået i spidsen for ombyg-
ningen og valg af leverandører. Ud fra 
hans kravspecifikation og opmålinger har 
Henrik Fribo-Søndergaard udarbejdet 
skitseforslag og rådgivet om den bedste 
løsning til den nye storafdeling på DIH.

Rigtig god service fra Silentia

”Jeg har fået rigtig god service fra Hen-
rik, som endda tilbød at sende ekstra 
montagebeslag med i vores ordre uden 
beregning, så vi ikke skulle mangle no-
get, når de nye skærme skulle monteres. 
Det er bestemt ikke mange leverandører, 
der tænker på den store afstand, og at 
reservedele derfor kan være mange uger 
undervejs fra Danmark til Grønland. 
Gennem vores store ombygningsprojekt 
har Silentia været blandt de to bedste 
leverandører,” siger Niels Kieler Jensen.

Praktiske skærme på en afdeling, 
hvor der sker lidt af hvert

Af både praktiske og hygiejnemæssige 
hensyn ønskede Niels Kieler Jensen ikke 
gardinforhæng eller gardinskærme på af-
delingen. Han var derfor ikke i tvivl om at 
vælge Silentias skærme til den nye stor-

afdeling, som er en travl afdeling med 
kritiske, akutte sygdomme.

”Jeg har set Silentias skærme på Me-
dicinsk afdeling og ved derfor, at de er 
hygiejniske og praktiske. Skærmene er 
stabile og solide, de kan tåle at blive he-
vet i – og det er vigtigt på en afdeling, 
hvor der sker lidt af hvert. Desuden kan 
de mobile skærme foldes helt ind, så de 
fylder minimalt, hvilket også er vigtigt i 
hverdagen,” forklarer Niels Kieler Jen-
sen.

Godt samarbejde bag optimal 
løsning

Henrik Fribo-Søndergaard lægger stor 
vægt på at komme ud til kunderne for at 
vise mulighederne, vejlede i løsninger og 
måle op, men i dette tilfælde skulle kun-
deservicen foregå over store afstande.

”Jeg har opbygget en stor erfaring 
med, hvordan Silentias skærme fungerer 
bedst på forskellige typer afdelinger, og 
trods den store afstand har vi sammen 
fundet den bedste løsning til deres nye 
storafdeling,” fortæller Henrik Fribo-
Søndergaard, som blandt andet anbe-
falede Silentias Daylight-sektioner, der 
lader dagslyset slippe igennem uden at 
man kan se igennem skærmen. Det giver 
rummet et let og lyst indtryk.

Silentia hjalp med montering og 
vejledning

Skærmene, der produceres i Falkenberg 
i Sverige, er leveret successivt til DIH 
gennem det sidste år. Den 3.500 kilo-
meter lange transport med lastbil fra Fal-
kenberg til Aalborg og derfra med skib 
til Nuuk tager ca. 3 uger. Den sidste le-



hOspital drift & arkitektur 3   27 

DesiGN & iNDRetNiNG

FaKta

Dronning Ingrids Hospital er både 
landshospital i Grønland og lokal
sygehus for Nuuk sundheds distrikt. 
Hospitalet har en lang række 
forskellige specialer repræsenteret 
og har 156 sengepladser.

Det er de store afstande, der 
dominerer i Grønland, som er ver
dens største ø. Arealet på 2,1 mio. 
kvadratkilometer svarer til, at der 
skal hele to gange Norden til for at 
dække Grønlands areal.

85 pct. af landet er dækket af 
indlandsis. Klimaet er barsk om 
vinteren, og i de nordligste og 
nordøstlige bygder kommer der på 
grund af isen kun forsyningsskibe 
to gange om sommeren, og så må 
man klare sig hele vinteren med 
det, man har.

verance ankom i marts, og Henrik Fribo-
Søndergaard rejste derefter til Nuuk for 
at afslutte opgaven.

”Jeg bistod hospitalets Medicotekni-
ske afdeling med montering og en ser-
vicegennemgang af de øvrige skærme 
på afdelingen. Samtidig har jeg givet 
medarbejderne en række tips og instruk-
tioner, så de fremadrettet selv kan ved-
ligeholde skærmene og montere nye,” 
fortæller Henrik Fribo-Søndergaard. For 
tre år siden etablerede han Silentia ApS i 
Danmark, og i dag leverer virksomheden 

Administrerende overlæge Niels Kieler Jen-
sen har stået i spidsen for ombygningen på 
DIH og valg af leverandører.

Nuuk, som er Grønlands hovedstad, har ca. 15.000 indbyggere. I alt er der 56.000 indbyggere i Grønland.

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 Silentiasystemet. 
På hjemmesiden kan du også til
melde dig Silentias nyhedsbrev. Har 
du spørgsmål, så send en mail til 
info@silentia.dk eller ring på telefon 
39 90 85 85.

hygiejnisk patientafskærmning til stort 
set alle danske hospitaler og sygehuse.

Silentias skærmløsninger bliver 
skræddersyet til den enkelte afdeling, og 
modulerne er så fleksible, at de altid kan 
flyttes og anvendes på nye måder, hvis 
afdelingen skal udvides eller ændres.
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Rigshospitalet bygger 
fuldautomatisk sterilcentral 
til 500 mio. kroner
Med 13.000 kvadratmeter skal Rigshospitalets kommende sterilcentral forsyne hospitaler i Storkøbenhavn 
med operationsudstyr og sterile produkter.

Byggeriet af en ny sterilcentral på Rigs-
hospitalet er i projekteringsfasen med 
forventet udbud medio 2015. Foruden 
selve bygningen kommer en stor del til at 
handle om automation, logistik, højlager 
og robotter. Det fortæller projektleder 
Kevin Jungløv fra rådgivningsvirksomhe-
den Alectia:

»Vi har tidligere set sterilcentraler, hvor 
forskellige automationsløsninger afskaf-
fede nogle af de manuelle arbejdsgange. 

Med den nye central arbejder vi med en 
helhedsløsning, hvor de forskellige auto-
mationsløsninger hænger sammen som 
perler på en snor,« forklarer han.

I 2011 idriftsatte Gentofte Hospital en 
delvist automatiseret sterilcentral. Her 
var det primært processen efter autokla-
ver og lagerfunktionen, som var blevet 
automatiseret.

Når centralen på Rigshospitalet er klar, 
vil det i praksis betyde, at de to eneste 

manuelle processer fra transportvog-
nene ankommer i modtagelsen med de 
brugte instrumenter, til de igen kan sen-
des ud til operationsstuerne, består af 
en forbehandling i det ‘urene ’ område, 
hvor instrumenterne forvaskes, og der, 
hvor instrumenterne lægges i bakker for 
at gøre dem klar til autoklave-processen. 
Det skulle forbedre arbejdsmiljøet for de 
ansatte ved at reducerer en lang række 
tunge og gensidige løft.

Sådan regner tegnestuen C.F. Møller med, at den kommende Sterilcentral på Rigshospitalet kommer til at se ud. Foto: c.f.møller
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ELGA. Vores innovation. 
Dit valg.

Banebrydende nyhed til laboratorier
Det modulopbyggede vandbehandlingsanlæg  giver dig 
frihed til at vælge det vandsystem, der dækker netop dit 
laboratoriums behov.

Vil du være den første i Danmark til at prøve nyheden?  
Kontakt ELGA specialisten Mette Linding Nielsen på tlf. 
2628 3141 eller e-mail: MLN@kruger.dk 

www.eshop.elgalabwater.dk

PURELAB® 
Chorus

syGehUsByGGeRi

Efter at de er blevet steriliseret i auto-
klaven, bringer en robot instrumenterne 
til et højlager. Her er der plads til cirka 
11.000 enheder i et såkaldt kaotisk lager, 
hvor en robot plukker varer ud fra de or-
drer, hospitalerne sender til centralen. 
Lagret bliver fem-seks gange større end 
det nuværende lager på Gentofte Hospi-
tal.

Ud over autoklaver består centralens 
udstyr blandt andet af vaskeborde, va-
skemaskiner, pakkeborde, ultralydsap-
parater og et laboratorium.

Den samlede kapacitet på sterilcen-
tralen svarer til 100.000 indgreb per år 
fordelt på 70.000 almindelige operatio-
ner, 15.000 cadio-procedurer og 15.000 
ambulante senge.

Belært af andres erfaringer bliver der 

dog ikke noget med at teste ny og uprø-
vet teknologi af, forsikre Kevin Jungløv.

»Til alle processerne arbejder vi med 
at bruge kendt teknologi, som allerede 
fungerer ude i industrien. Udfordringen 
bliver at få de enkelte processer til at 
‘tale’ sammen,« siger han.

Bygherren har allerede afholdt in-
formationsmøde for potentielle leve-
randører, og her er interessen meget 
stor. Kevin Jungløv regner med, at selve 
automationsleverancen vil blive delt op, 
så der ikke kommer til at være én hoved-
leverandør. Selve udbuddet med krav-
specifikationer er netop nu ved at blive 
udarbejdet.

Foruden sterilcentralen på Rigshospi-
talet, der skal stå klar i 2017, vil der blive 
bygget en tilsvarende på Herlev Hospi-

tal. Tilsammen vil de kunne forsyne alle 
hospitalerne i Region Hovedstaden.

Prisen for sterilcentralen kommer op 
på godt 500 mio. kroner. Heraf udgør 
200 mio. kroner udgiften til bygninger 
og installation, mens selve automatise-
ringsdelen forventes at udgøre godt 145 
mio. kroner.

Fra Alectias side håber man, at den 
nye sterilcentral kan gå hen og blive en 
eksportsucces. Det siger Michael Jen-
sen, der er forretningsdirektør hos Alec-
tia for hospitalsområdet:

»Når sterilcentralen er færdig, er det 
den mest automatiserede i hele verden, 
og der er derfor et stort potentiale for 
eksport af dansk ekspertviden,« siger 
Michael Jensen.

Hospital, Drift & Arkitektur inkl. Medicinsk Teknologi & Informatik
udkommer næste gang den 15. maj. Deadline: Mandag den 28. april



                                  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. 

læs tidligere 
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk
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Alto leverer skridsikre gulve 
til Fælleskøkkenet I/S
I Sakskøbing ligger et af Danmarks stør-
ste og mest moderne storkøkkener, Fæl-
leskøkkenet I/S, som hver dag laver mad 
til alle hjemmegående pensionister, ple-
jehjem og centre i Lolland og Guldborg-
sund kommune samt Nykøbing Falster 
Sygehus og Psykiatrien i Vordingborg. I 
alt bespises et sted mellem 2.500-3.000 
mennesker med et til flere måltider om 
dagen.

Selve opførelsen af Fælleskøkkenet 
I/S blev påbegyndt i 2012, men inden 
byggeriet går i gang vælger bygherren 
at involvere Dorte Hansen fra DH Con-
sult samt Bjarne Bang fra Arkitektfirmaet 
Bjarne Bang Madsen. Begge parter har 
mange års specialisterfaring med indret-
ning af storkøkkener og har således væ-
ret en stor del af den rådgivende proces i 
forbindelse med opførelsen af køkkenet 
i Sakskøbing.

Ifølge Bjarne Madsen har nogle af de 
vigtigste fokusområder været sikker-
hed og hygiejne, som derfor også har 
været afgørende for valget af de gulve, 
der skulle lægges i køkken og kølerum i 
Sakskøbing.

”Igennem de sidste 15 år har vi altid 
foretrukket at bruge Altro’s gulve, når 
det gælder produktionskøkkener, og har 
vi stået overfor et køkken, hvor det ek-
sisterende gulv har været et flisegulv, så 

har vi altid valgt at skifte det ud med et 
Altro gulv. Det handler både om sikker-
hed og hygiejne. Altro gulvene er først 
og fremmest skridsikre, og så leveres de 
som en banevare, der kræver ganske få 
fugninger i modsætning til et flisegulv 
– dét er ret afgørende for at opnå den 
bedst mulige hygiejniske løsning”, siger 
arkitekt Bjarne Bang.

Og Dorte Hansen supplerer, ”Vi går 
altid meget op i at finde et arbejdsmiljø-
venligt gulv, og vi ved, at et Altro’s sik-
kerhedsgulve opleves som ren lease for 
sjælen, hvis en medarbejder fx kommer 
fra et køkken med klinkegulve. Samtidig 
er gulvet støjsvagt, hvilket også er en 
vigtig parameter, når der hver dag skal 
rulles mange vogne henover gulvene”.

I det konkrete tilfælde har man valgt at 
lægge Altro Stronghold K30, der er sær-
lig velegnet til køkkenmiljøer, hvor både 
sikkerhed og hygiejne er i højsædet. K30 
udmærker sig ved at kunne tilbyde skrid-
sikkerhed igennem hele produktets leve-
tid, og brugerne er således garanteret et 
sikkert underlag de næste 20 år. Udover 
at være en sikker, hygiejnisk og komfor-
tabel løsning er K30 også kendetegnet 
ved at være et holdbart gulv.

”Det er vores erfaring, at Altro’s gulve 
er særdeles holdbare, hvis man behand-
ler dem ordentligt, og det er jo afgø-

rende for et produktionskøkken som det 
i Sakskøbing, hvor der produceres mad 
til så mange mennesker dagligt. Der går 
det ikke, at man bliver nødt til at lukke 
dele af køkkenet ned for at vedligeholde 
gulvene, de skal helst kunne holde i 
mange, mange år, og det er vores erfa-
ring, at Altro gulvene kan stå distancen”, 
siger Bjarne Bang.

Fælleskøkkenet I/S blev taget i brug 
første gang i januar 2014.



EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

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

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

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

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

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

Med ind i fremtiden 
Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver  
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.  
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Læs om vores kompetencer på www.lh-rorbyg.dk 

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver 
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

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

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

Automatisk skyllefunktion

Minimale serviceomkostninger

... uden brug af miljøbelastende kemi.

WATER TREATMENT

BIN-X - DGT Invest ApS

Møllevej 9, K 5

2990  Nivå

Tele:  4576 7628

Mail: email@bin-x.com
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Natursten  
– et naturligt dilemma
aF aNNe Mette WeNG, pROJeKtaNsvaRliG hOs 

aRDeX sKaNDiNavia a/s

I de mange store flotte hospitalsbygge-
rier der i de kommende år vil rejse sig i 
det danske landskab, vil velkomsthallen 
mange steder blive præget af natursten. 
Robuste materialer, der kan give rummet 
netop det udtryk, som arkitekten efter-
stræber. Men med natursten kommer 

også mange vigtige overvejelser til, hvil-
ken klæb og fuge der er egnet til dette 
materiale. Overvejelser der ikke må neg-
ligeres, da det kan få synlige konsekven-
ser for det endeligt udtryk.

Og det er ikke helt problemfrit at 
vælge natursten.

Natursten er mange ting. Det er ikke 
bare et spørgsmål om, hvorvidt der skal 
ligges marmor eller granit.

I ARDEX opdeler vi natursten i to ka-

tegorier; de fugtfølsomme og de fugt-
bestandige. Ja, det kan måske lyde lidt 
langhåret, at en sten kan være fugtføl-
som i betragtning af, at de fleste natur-
sten er naturligt forekommende. Og 
selvfølgelig derved udsat for al slags vejr 
og vind. Men når en sten kommer i kon-
takt med cement og vand kan kombina-
tionen bla. forårsage misfarvninger eller 
kantrejsninger.
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HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

LED

TRIANGO og AMALIA er en 
ny serie energibesparende  
LED undersøgelses- og 
sengelamper fra Derungs

Totalleverandør af belysning              og lyskilder  samt projektering af 
energibesparelser til hospitaler og institutioner.

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”

DesiGN & iNDRetNiNG

Hvorfor opstår misfarvningerne?

At den udlagte natursten ikke længere 
har samme opti ske udseende som på 
leveringstidspunktet, kan have mange 
forskellige årsager. Ofte skyldes misfarv-
ning i stenens overflade manglende eller 
forkert afdækning under efterfølgende 
arbejder således, at skidt og snavs m.m. 
fylder stenens porer og forurener over-
fladen.

Misfarvninger i stenene kan også 
forekomme som en følge af urenheder 
i selve mørtellaget. Det er derfor vigtigt 
at undgå, at f.eks. søm eller metalkaps-
ler havner i mørtlen. Det kan fx føre til 
rustdannelse, der sidenhen viser sig som 
brune pletter i naturstenen. Den hyppig-
ste årsag til misfarvning af natursten er 
faktisk den fugtpåvirkning der stammer 
fra mørtlen og klæberen.

Når der støbning gulv-og vægkon-
struktioner eller ved klæbning af natur-
sten med cementbaserede materialer 
bindes kun ca. ⅓ af blandevandet. Det 
sker som følge af Portlandcementens 
styrke udvikling. De sidste ⅓ af vandet 
er altså i overskud, og kan ikke bru-
ges når konstruktionen/materialet er 
færdigforarbej det. Afhængig af selve 
mørtellagets tykkelse kan vand mængden 
udgøre op til 2 liter pr. m²! Vand der skal 
fordampe op gennem fuger og sten.

Det er den fugtvandring der oftest 
forårsager misfarvning af natur sten. Ste-
nen indeholder naturligt forekommende 

mineraler fra selve klippestykket. Når 
disse mineraler går i forbindelse med 
blandevandet er det, at misfarvninger 
kan opstå. Desværre er det ikke muligt, 
selv med nøje undersøgelser af natur-
stenen, at konkludere hvorvidt der kan 
forekomme mineraler der vil lave denne 
forbindelse.

Undgå misfarvninger

Misfarvning skyldes altid samspillet mel-
lem fugt, hoved sageligt fra mørtellaget, 
og klippestykkets egne minera ler. Er der 
ingen fugt i mørtellaget, vil der naturlig-
vis hel ler ikke være vand til at transpor-
tere fugt op til stenens overflade. Mine-
ralerne bliver således ikke aktiverede og 
misfarvning undgås.

Der findes forskellige måder at undgå 
misfarvning. Systemer, som ikke inde-
holder vand, som f.eks. epoxy-eller 
polyurethanklæbere, er dyre og miljø-
mæssigt omstændelige at arbejde med. 
Harpiks fra epoxyklæbere kan også ved 
nogle stentyper forårsage fedtlignende 
pletter.

En anden mulighed er at påføre en pri-
mer på naturste nens bagside og derved 
lukke af for evt. opstigende fugt. Denne 
metode er imidlertid meget tidskræ-
vende, og der er risiko for, at primeren 
kan trænge igennem til stenens over-
flade, hvor den efterfølgende er umulig 
at fjerne. Denne metode giver altså hel-
ler ikke garanti for at undgå misfarvning.

I ARDEX gør vi brug af ARDURAPID 
effekten. Det betyder, at med vores sam-
mensætning af cementer kan vi binde al 
blande vandet krystallinsk i massen. Ved 
hjælp af den krystalline vandbinding bin-
des alt mørtelvand indenfor kort tid uan-
set mørtlens lagtykkelse. Konsekvensen 
er, at der ikke er noget frit vand i kon-
struktionen og derfor heller ingen vand, 
der skal transporteres op i natur stenen. 
På den måde ikke kun reduceres, men 
forhindres misfarvning helt ved brug af 
produkter med ARDURAPID-effekt.

Spørgsmålet om, hvorvidt stenen har 
tendens til misfarvning kommer derfor 
slet ikke på tale.

Råd og vejledning

Verden over bruges ARDEX natursten-
system. Lige fra store indkøbscentre i 
Dubai til hoteller i England og Danmark. 
Vi har rigtig meget erfaring at trække på, 
og deler gerne den med dig.

Har du et projekt, hvor natursten 
skal indgå anbefaler vi, at der laves en 
mockup. På den måde ved man, hvordan 
stenen vil reagere samt, hvilken klæber 
der skal anvendes til netop denne sten.

I ARDEX er vi altid behjælpelig med 
dette, samt råd og vejledning.

Kontakt os for mere information.  
www.ardex.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

aUtOKlaveR

KøliNG

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 
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KOMMUNiKatiON

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

sKylleRUMsUDstyR aRBeJDsMilJøsKylleRUMsseRviCe

iNDRetNiNG



Ren vandbehandling
til hospitaler

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

vaNDBehaNDliNG

veNtilatiON BelysNiNG it-RåDGivNiNG

sKylleRUMsUDstyR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

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

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

PRO-GRUPPEN_57x118.indd   1 22/11/13   12.38

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

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

IT-rådgivning

Trongårdsparken 55 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 2173 1161 · www.infoprocess.dk

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk
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Kvalitets foldevægge fra 
tyske ROPIMEX

Medical Scandinavia  ·  Ved Milepælen 2  ·  8361 Hasselager
Kontakt: Tlf. 7625 3500  ·  mail: mscan@mscan.dk

www.mscan.dk

Holdbar og stabil

Nem rengøring

Optager meget lidt plads

Kan fastgøres på

 •  Væg
 •  Sengestuepanel
 •  Fritstående søjle
 •  Mobil vogn

Medical Scandinavia 150x297.indd   1 01/04/14   13.44


