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Legionella i det varme brugsvand

Krüger Aquacare har ikke den endegyldig løsning, som forhindrer legionella 
i det varme brugsvand – men Krüger Aquacare medvirker meget gerne til en 
dialog hvor eventuelle tiltag,  som kan minimere risikoen for legionella i det 
varme brugsvand diskuteres.

Vores første trin er at lave en simpel gennemgang af brugsvandssystemet 
fulgt op af prøveudtagninger for legionella. Det bliver herved identificeret,  
om brugsvandssystemet har en udfordring omkring legionella, som der skal 
tages aktion på.

Hvis det viser sig,  at der skal tages aktion omkring legionella, kan løsnin-
gerne være:

• Bedre indregulering af anlæg for at få optimal temperatur i brugs-
vandsanlægget 

• Gennemgang af anlægget for eventuel afspærring af rørstrenge, som 
kan give problemer (dead legs) 

• Plan for varmtvandsdesinficering af brugsvandsanlægget 

• Bedre hygiejne i anlægget ved f.eks. at installere blødgøringsanlæg, 
så kalkudfældning undgås 

• Rensning af varmevekslere og beholdere for bedre hygiejne og 
temperatur 

• Desinficering af rørsystemer 

• Installation af legionella begrænsende udstyr som f.eks. klordioxid 
anlæg eller UV systemer

Med mere end 100 års erfaring indenfor vandbehandling står Krüger 
Aquacare til rådighed som samarbejdspartner i kampen mod legionella.
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Integreret bygningsautomatik 
der beskytter både liv og 
driftsbudgettet 
    

   Se det er intelligent       

     

Vi ved at patienternes liv er din højeste prioritet.  
Samtidig har du brug for pålidelig bygningsautomatik,  
energiforsyning, IT og sikring – som lever op til de 
mange krav. 

Schneider Electrics omfattende løsninger til sund- 
hedssektoren integrerer bygningens tekniske anlæg,  
så du både opnår energibesparelser og forbedrer 
driften, patientsikkerheden, den lovgivningsmæssige  
rapportering - og effektiviteten. Med andre ord så 
hjælper vi dig med at opnå mere med mindre energi. 

Læs mere om vores integrerede løsninger til  
hospitaler på www.schneider-electric.dk/buildings

Make the most of your energy

http://www.schneider-electric.dk/buildings
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•  Bedre ergonomi
•  Behagelig akustik
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FORUM FOR SyGEHUS 
TEKNIK OG ARKITEKTUR – 
fREMtidigt høRiNgsoRgaN
af Civ. iNg. JaN ChRistENsEN, BalslEv a/s

Den 16. marts 2011 blev der afholdt 
stiftende generalforsamling i Forum for 
Sygehus Teknik og Arkitektur – FSTA. 
Medlemmerne i det nye forum er per-
soner og firmaer – herunder sygehuse – 
med særlig interesse for drift, teknik og 
arkitektur i forbindelse med sygehuse.

Visionen for FSTA er at videreføre 
og videreudvikle den videnformidling 
omkring sygehusdrift og sygehusteknik, 
som FSD hidtil har stået for, og at udvide 
interesseområdet til også at omhandle 
arkitektur. Endvidere er det ambitionen, 
at positionere FSTA som høringsorgan 
og samarbejdspartner for principielle 
spørgsmål omkring sygehusteknik- og 
arkitektur.

Initiativet til dannelse af det nye 
forum kommer fra FSD’s bestyrelse, 
og initiativgruppen har omfattet be-
styrelsesmedlemmer fra FSD og andre 
sygehusmaskinmestre, ingeniører og 
tekniske chefer på sygehusene supple-
ret med rådgivere fra Alectia, Grontmij 
og Balslev. 

Formålet med at flytte aktiviteter fra 
FSD til det nye forum er dels at udvide 
interesseområdet, og dels at udvide 
den potentielle medlemskreds. Endeligt 
falder skiftet sammen med et genera-
tionsskifte i FDS’s bestyrelse og kur-
susudvalg, hvor det vil være vanskeligt 
at videreføre det store ”momentum”, 
der har kendetegnet aktiviteterne i den 
gamle bestyrelse/kursusudvalg. 

Det er en kendt sag, at antallet af 
sygehuse vil blive reduceret markant 
de kommende år, og at de nye enhe-
der bliver væsentligt større og mere 
komplekse end de tidligere. Denne 
udvikling medfører dels, at antallet af sy-
gehusmaskinmestre vil blive reduceret 
og dels, at andre personalegrupper, der 
udfører ”tilgrænset” arbejde på mange 
områder vil have fælles interesser med 
maskinmestrene.

OMSTRUkTURERING

Den meget store omstrukturering af sy-
gehussektoren indenfor de kommende 
år vil medføre behov for et endnu tæt-
tere samarbejde mellem sygehusene og 
de eksterne rådgivere fra arkitektfirmaer 
og ingeniørfirmaer samt udførende fir-
maer end tidligere. Endeligt vil der være 
behov for et fortsat og udbygget sam-
arbejde mellem både sygehuse og råd-
givere og forskellige leverandørfirmaer 
med store kompetencer indenfor hvert 
sit specielle område.

Det nye FSTA vil favne alle disse 
gruppers interesser, og have fagfolk 
fra alle de omtalte firmakategorier som 
medlemmer.

Et væsentligt element i FSD’s aktivi-
teter har været afholdelse af årsmødet, 
hvilket normalt foregår den første ons-
dag til fredag i oktober. Planlægningen 
af årsmødet 2011 er af hensyn til tids-
planen allerede igangsat af FSD i samar-
bejde med initiativgruppen for dannelse 
af FSTA. Årsmødet 2011 afholdes i 
perioden 5 til 7 oktober, så du kan al-
lerede nu sætte kryds i kalenderen. Der 
vil blive udsendt program umiddelbart 
efter sommerferien, men vi kan allerede 
nu oplyse, at traditionen om højt fagligt 
niveau, kombineret med hyggeligt so-
cialt samvær vil blive videreført. Der ar-
rangeres ledsagerprogram i forbindelse 
med mødet, så du kan også sætte kryds 
i din partners kalender. 

Når det praktiske omkring oprettelse 
af foreningen er på plads, vil der blive 
afholdt andre relevante temamøder 
rundt om i landet. 

INTERESSEORGANSATION

Ud over kursusaktiviteterne er det 
hensigten, at FSTA skal fungere som 
interesseorganisation/høringsorgan 

for sygehusrelaterede emner som 
bæredygtighed, hygiejnekrav, logistik, 
sygehusarkitektur, aftaleforhold mv. 
Vi er ikke endeligt ”på plads” med op-
læg til organisation af disse aktiviteter, 
men forestiller os umiddelbart nogle 
fagspecifikke udvalg med deltagelse af 
personer fra medlemskredsen med sær-
lig interesse for og særlig viden om de 
konkrete emner.

Et af de faglige emner, der efter min 
personlige opfattelse trænger sig på er 
en diskussion om, hvordan samfundet 
får mest muligt ud af de mange mia. kr., 
der i de kommende år investeres i at 
modernisere sygehusvæsenet. Er det 
vigtigst at få skabt nogle flotte arkitek-
toniske monumenter, eller er det vigti-
gere at etablere nogle velfungerende, 
kosteffektive og bæredygtige enheder, 
hvor patienterne kan modtage den 
optimale behandling, og hvor patien-
tens velbefindende er i centrum i hele 
behandlingsforløbet? Hvordan udbydes 
opgaverne uden at der spildes voldsomt 
store ressourcer, samtidigt med at der 
sikres et optimalt resultat?

På bestyrelsesmødet i forlængelse af 
den stiftende generalforsamling konsti-
tuerede bestyrelsen sig som følger:
•  Formand: kaj Jensen, Hjørring Syge-

hus (valgt for 2 år).
•  Næstformand: Mogens Thrane, Rigs-

hospitalet (valgt for 1 år).
•  Sekretær: Claus Berenthsen, Sygehus 

Sjælland (valgt for 2 år).
•  kasserer Henrik Munch Sørensen, 

NNE Pharmaplan (valgt for 2 år).
•  Bestyrelsesmedlem Jan Christensen, 

Balslev (valgt for 1 år).
•  Bestyrelsesmedlem Thorkild Vand-

borg, hospitalsenheden Vest, Herning 
(valgt for 1 år).

•  Bestyrelsesmedlem Finn Sørensen, 
Creo Arkitekter (valgt for 2 år).

fsta



Bestyrelsen er ved at have afsluttet det praktiske arbejde 
omkring oprettelse af foreningen i Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen, oprettelse af bankkonto, oprettelse af medlemsdatabase, 
hjemmeside, logo mv.

Som før omtalt kan både enkeltpersoner og firmaer med 
interesse for at fremme formål eller aktiviteter indenfor FSTA’s 
interesseområder optages som medlemmer. På den stiftende 
generalforsamling blev der vedtaget et indmeldelsesgebyr 
på kr. 500,- og et årskontingent på kr. 300,- for personlige 
medlemmer, mens kontingent for firmamedlemmer ikke blev 
berørt. Bestyrelsen har ”administrativt” vedtaget, at indmeldel-
sesgebyret for firmaer skal være kr. 500,-, og at årskontingen-
tet skal være kr. 4.000,-. 

Når et firma er medlem betragtes alle ansatte i firmaet som 
personlige medlemmer, der er berettigede til at deltage i for-
eningens aktiviteter og arrangementer, samtidigt med at de 
har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til besty-
relsen. Vi anser en sygehusenhed, eller et firma som værende 
én administrativ enhed, selv om den er beliggende på flere 
adskilte matrikler. Derimod vil en region ikke kunne indmeldes 
på vegne af alle regionens sygehusenheder.

Vi vil opfordre alle firmaer med interesse for FSTA’s ak-
tiviteter til at melde sig ind i FSTA. Ligeledes vil vi opfordre 
interesserede enkeltpersoner, der ikke repræsenterer firmaer 
med firmamedlemskab til at melde sig ind, så det nye forum 
bliver så bredt funderet som muligt. FSD støtter op om den 
nye forening med et tilsagn om, at betale indmeldelsesgebyr 
og første års kontingent for de medlemmer af FSD, der også 
ønsker at være medlem af FSTA.

Proceduren for indmeldelse i FSTA er beskrevet på vores 
nye hjemmeside www.fsta.dk.

Bestyrelsen ser frem til en bredt funderet forening til gavn 
for alle med interesse for sygehusdrift, teknik og arkitektur og 
for samfundet som helhed.

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

Ostnor Danmark A/S
Odinsvej 9, 2600 Glostrup

www.moraarmatur.dk

Mora Eco

EcoSafe

Soft Closing

Comfort Shower

Express Fill

ESS

No PVC

EasyClean

Easy–Open

38°C

Mora MMIX er et sortiment specielt udviklet 
til brug i miljøer, hvor kravene til design og hy-
giejne er ekstra høje. Serien er forsynet med 
gribevenlige overflader, som gør dem enkle at 
betjene samtidigt med at de er behagelige at 
holde på.

Kontakt gerne vores salgskontor på 
telefon 43 43 13 43 eller klik ind på 
www.moraarmatur.dk for yderligere 
information.

Nyhed! Mora MMIX Care 
 

- gør hverdagen lidt lettere
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af hEllE gaUB,  

hEad of dEpaRtMENt,  

hospitals & hEalthCaRE,  

CoWi

FLEKSIBELT ByGGERI – 

dE visEs stEN?

oRiENtER iNg

Angsten for ikke at være dygtig nok til at 
forudse ændringer i fremtidens tekno-
logi, behandlings- og plejeformer giver 
ønske om, at de 42 mia. kr. investeres i 
fleksible hospitaler.. Dette er naturligt, 
men adskiller sig ikke væsentligt fra 
hvordan man tænkte for 40 år siden, 
da der sidst blev gjort store investerin-
ger på dette område. Sengebygninger 
opført i 1970’erne indeholder på tilsva-
rende måde ensartede sengestuer og 
sengeafdelinger indrettet fuldstændigt 
ens. Forskellen er, at vi da byggede et 
mix af 1-2-4 sengsstuer. Ellers var de 
på opførelsestidspunktet ens og kunne 
anvendes til enhver type af patient-
forløb. Siden er lavet tilpasninger og 
ændringer, som betyder at undtagelsen 
er blevet reglen, og at fleksibiliteten 
derfor er reduceret. Det er altså mindst 
lige så vigtigt, at have en robust strategi 
for fremtidige ændringer, som det er at 
have et robust byggeri fra starten.

Siden den sidste store sygehusud-
bygning i Danmark er ændringstakten 
øget. Ændringerne sker så hurtigt, at vi 
ser og oplever dem – ikke bare I bygnin-
gernes levetid – men også i byggeriets 
levetid.

ROBUSTHED SOM BEGREB

Fleksibilitet defineres bredt som robust-
hed med følgende underopdelinger:
•  Elasticitet, som handler om bygnin-

gerne evne til ikke bare at blive udvi-
det, men også at reduceres I omfanget 
af brugsareal

•  Generalitet, som handler om de en-
kelte rum, områder og bygningerne 
mulighed for at kunne anvendes til 
forskellige formal uden bygningsmæs-
sige ændringer

•  Fleksibilitet, som handler om rum, 
områder og bygningers mulighed for 
ombygning til nye formål

Det giver derfor bedre mening af an-
vende begrebet robusthed, som det 
samlende begreb.

ROBUSTHEDENS PRIS

Ingen af de tre former for robusthed er 
gratis, men det koster ikke ret meget at 
tænke sig om. 

Elasticitet kan ofte etableres med 
en gennemtænkt strategi fra start. Det 
kræver dog at de strategiske hensigter 
fastholdes, når ændringsbehovet op-
står. Det vi ofte ser på de eksisterende 
hospitaler er, at det byggefelt og den 
strategi som blev valgt ikke bruges, når 
der bliver behov for udvidelserne. Dette 
sker; enten fordi intentionerne i den 
oprindelige strategi er glemt, eller at de 
ikke længere er valide. Dette kan være 
en følge af ændrede behov fra hospi-
talet, men også fra omgivelserne, som 
f.eks. den omliggende bys udvikling, 
infrastruktur og trafikale udfordringer. 
Selve strategien skal altså også være 
robust nok.

Ønsket om robusthed knytter sig 
i første omgang til at undgå store og 
omkostningskrævende ombygninger 
i fremtiden. Men også ønsket om at 
skabe fysiske rammer, som kan ab-
sorberer daglige driftsvariationer og 
-udfordringer smidigt og effektivt er en 
væsentlig driver. Unødige flytninger af 
en patient fordi sengestuen ikke kan 
rumme et ændret behandlingsbehov er 
dyrt og uhensigtsmæssigt for patienten.

Fleksibilitet og generalitet kan betrag-
tes som to sider af samme sag. Enten 
bygger man fra start rammerne, så de 
kan anvendes til flere forskellige formål 
– eller man gør klar til at ændringerne 
kan ske uden voldsomme investeringer 
eller omkostninger. Generalitet er ofte 
dyrt, idet man i sagens natur er nødt til 
altid at anvende den højeste fællesnæv-
ner. Dette er summen af krav fra flere 
funktionaliteter. At bygge så generelt, 
at en operationsstue kan anvendes som 
sengestue og omvendt, kræver alle sen-
gestuer har en størrelse, som en opera-
tionsstue. Men også at alle hospitalets 
arealer er ventilationsmæssigt gearet til 
at opretholde en luftkvalitet, som på en 

På Martini Hospital i Gronningen, Hol-
land er de dele, som indeholder senge, 
kontorer og ambulatorier bygget med 
maksimal fleksibilitet. Væg- og gulv-
beklædninger kan skiftes fra måned til 
måned, ligesom at installationspaneler 
kan skiftes til relevant funktion.



operationsstue. Planlægning med en 
høj grad af generalitet har derfor ofte 
en stor påvirkning af det samlede areal 
og af anlægsøkonomien. Hvis alle sen-
gestuer i de nye hospitaler bygges efter 
krav til patienter med stort pladsbehov 
(ekstra stort udstyr eller meget udstyr på 
stuen), ville det betyde en øgning af den 
samlede arealramme for senge på ca. 
15 m2 pr. seng. Et groft overslag over 
sengestuernes andel i de nye sygehus-
projekter betyder et ekstra arealforbrug 
på ca. 200.000 m2, og altså en merom-
kostning på 5,5 mia. kr. De spørgsmål 
man må stille sig selv er; har vi råd til 
den form for fleksibilitet? Har vi brug 
for den? Og findes der andre måder, 
hvorpå vi kan opnå det.

BEHOV FOR FLEkSIBILITET

Det er relevant at se nøjere på hvad det 
egentlig er for ændringer bygningerne 
skal kunne håndtere. Med andre ord; 
hvad er det for en type af fleksibilitet, 
der er behov for og på hvilke områder.

I 2005 beskrev to norske ingeniør-
studerende den historiske udvikling i 
tilpasningen af en række norske syge-
huse, opført i perioden 1887-2000. De 
undersøgte sygehuse var:
•  Sykehuset Buskerud 
•  Levanger 
•  Elverum 
•  Rikshospitalet 
•  St. Olavs Hospital

Altså ældre og nyere norske sygehuse, 
som alle er sammenlignelige med dan-
ske.

De fandt, ikke overraskende, at æn-
dringshastigheden er steget voldsomt 
gennem tiden, ikke bare for de ældre 
sygehuse, men også for de helt nye. 
Som det ses af nedenstående illustration 
begyndte ombygningerne på Rikshospi-
talet allerede året efter indvielsen af de 
nye rammer.

En anden interessant observation er i 
undersøgelsen er den udløsende årsag 
til ændringerne. De historisk registre-
rede bygningsmæssige ændringer blev 
kategoriserede efter følgende:
•  Organisation (udvikling i de kliniske 

ydelser, specialeændringer og -omflyt-
ninger, omorganiseringer, rokader)

•  Teknologi (indførelse af ny teknologi, 
som stiller andre krav end det tidligere 
anvendte)

•  Myndighedskrav (nye krav og pålæg 
om ændringer f.eks. arbejdsmiljøkrav, 
sikkerhedskrav eller ændrede tekni-
ske forskrifter)

Resultatet viser at langt den største del 
af ombygningerne er udløst af ændrin-
ger i organisering. Udfordringer, som vi 
også kender fra det danske sygehusvæ-
sen. Hospitaler ændrer status fra akut til 
elektiv, specialer flyttes mellem matrik-
ler. Alt sammen udtryk for ændrede nati-
onale og/eller regionale hospitalsplaner. 
Der er derfor meget, der tyder på, at det 
er denne type ændringer vi skal bygge 
fleksibelt i forhold til.

FREMTIDSSIkRING

Robustheden af de nye sygehusbyg-
ninger vil være afgørende for om inve-
steringen af de 42 mia. DDk giver et 
tilsvarende løft i kvaliteten også i et per-
spektiv, der rækker længere end byg-
geperioden. Derfor er det nødvendigt, 
at tage diskussionen om hvilken type 
robusthed, vi har brug for og hvordan vi 
opnår den.

Hvis vi i tide bliver mere konkrete i 
forhold til arten af ændringer, vil vi være 
i stand til at prioritere og dermed bruge 

pengene hvor de giver mest værdi. 
De penge, der bruges på at indbygge 
muligheder for fleksibilitet, som aldrig 
bliver nødvendig, er desværre spildt. 

- 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
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ER ARBEJDSPLADSENS 
VANDFILTRE godKENdtE?
Naturstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen opdaterer vejledningen om VA-godkendelse af vandfiltre. 
Det sker for at imødekomme uklarhed på området.

oRiENtER iNg

Reglerne for godkendelse af vandfiltre 
har hidtil været anvendt på den måde, 
at vandfiltre, der sad på drikkevands-
forsyningen til en varmdriksautomat, 
ikke skulle have en VA-godkendelse. 
Var vandfilteret derimod monteret på 
vandforsyningen til en kolddriksautomat 
eller en automat, hvor man både kunne 
tappe varmt og koldt vand skulle det 
være VA-godkendt. 

Det er ikke hensigten med reglerne at 
opvarmet drikkevand skal være undta-
get og derfor præciserer Naturstyrelsen 
og Erhvervs- og Byggestyrelsen nu i 
vejledningen om VA-godkendelse af 
vandfiltre, 
•  at apparater, hvorfra der udelukkende 

aftappes opvarmet drikkevand, gøres 
der opmærksom på, at alle kompo-
nenter fra drikkevandsforsyningen 
og helt frem til apparatet, herunder 
tilslutningsslanger, afspærringsven-
tiler og eventuelle vandfiltre udenfor 
apparatet, altid skal have en VA-god-
kendelse, når apparatet er tilsluttet 
drikkevandsforsyningen.

Det er vigtigt at understrege, at der 
er ingen, der har et VA-godkendt 
vandfilter, hvor godkendelsen hviler 
på et forældet grundlag. Det har hele 
tiden været muligt at få en frivillig VA-
godkendelse, og dermed er der masser 
af vandfiltre, der allerede har en VA-
godkendelse.

En VA-godkendelse betyder som 
udgangspunkt, at byggevaren bl.a. er 
testet for både afgivelse af sundhedsfar-
lige stoffer og bakteriologiske forhold, 
samt at dokumentationen er godkendt. 
For filtre, hvor producenten har angi-
vet, at de kun skal anvendes til brug for 
varmdriksautomater, foretages der alene 
en toksikologisk test. I sådanne tilfælde 
er det en betingelse i VA-godkendelsen, 

at vandet skal have en minimumstempe-
ratur på 90 grader. 

Produkter med en VA-godkendelse 
kan altså lovligt indgå i eller tilsluttes 
drikkevandsinstallationer, såfremt øvrige 
krav til f.eks. tæthed er opfyldt.

Producenter, importører og forhand-
lere har pligt til at sikre sig, at de omfat-
tede byggevarer har en VA-godken-
delse, inden de markedsføres og sælges 
i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 1075 af 
10. november 2008 om markedsføring, 
salg og markedskontrol af byggevarer.

Hvis virksomheder og institutioner 
er i tvivl om deres vandfiltre er VA-god-
kendt, skal de kontakte leverandøren 
af drikkeautomaterne eller vandfiltrene. 
Leverandører skal kunne fremvise 
dokumentation for, at de har en VA-
godkendelse, hvis de oplyser, at de har 
det. Man kan også tjekke, hvem der har 
VA-godkendelser på ETA-Danmarks 
hjemmeside (www.etadanmark.dk). 

Virksomheder og institutioner 
kan sikre sig ved at efterspørge VA-
godkendte filtre, næste gang de skal 
udskifte deres filtre. Der er ingen regler 
for, hvor ofte vandfiltre skal skiftes, men 
en tommelfingerregel siger ca. hvert 
halve år. Det bør fremgå af producen-
tens vejledning om drift og vedligehold 
af vandfiltret.

ETA-Danmark A/S udsteder VA-god-
kendelser på vegne af Erhvervs- og Byg-
gestyrelsen. En oversigt over de pro-
dukter, som er henholdsvis underlagt og 
undtaget kravet om VA-godkendelse, 
fremgår af ETA-Danmark A/S´s hjemme-
side (www.etadanmark.dk).

Godkendelseskriterierne, som skal 
opfyldes for bl.a. filtre, for at kunne få 
en VA-godkendelse, fremgår af Orien-
tering fra Miljøstyrelsen nr. 6 2004, VA-
godkendelse af vandbehandlingsanlæg 
til montering i husinstallationer.

Vandfiltre, der tilsluttes drikkevands-
forsyningen, eller indgår i en byggevare, 
som tilsluttes drikkevandsforsyningen, 
skal have en VA-godkendelse. Dog er 
følgende vandfiltre undtaget fra kravet 
om VA-godkendelse:
•  Vandfiltre der ikke er direkte tilsluttet 

drikkevandsforsyningen, men hvor 
drikkevandet alene påfyldes manuelt, 
fx en kaffemaskine der ikke er tilslut-
tet drikkevandsforsyningen.

•  Vandfiltre der anvendes til vand, der 
er til teknisk brug, og dermed ikke 
drikkevand. Vand til teknisk brug 
anvendes ikke til fremstilling af fø-
devarer. Det bruges eksempelvis til 
brandslukning, fremstilling af damp, 
køling og lignende formål, der ikke 
har relation til fødevarer. Det skal i 
disse tilfælde dog tydeligt fremgå af 
markedsføringen af byggevaren, at 
den kun kan anvendes til vand, der er 
til teknisk brug og derfor ikke må bru-
ges til drikkevand.

Hvad angår apparater, hvorfra der 
udelukkende aftappes opvarmet drik-
kevand, som f.eks. kaffeautomater, 
espressomaskiner og cookere, gøres der 
opmærksom på, at alle komponenter fra 
drikkevandsforsyningen og helt frem 
til apparatet, herunder tilslutningsslan-
ger, afspærringsventiler og eventuelle 
vandfiltre udenfor apparatet, altid skal 
have en VA-godkendelse, når apparatet 
er tilsluttet drikkevandsforsyningen. 
Selve apparatet og herunder filtre inde 
i apparatet vil være omfattet af reglerne 
om sundhedsmæssige krav til materialer 
og genstande i kontakt med fødevarer 
(Forordning 1935/2004/EF). For yderli-
gere information herom henvises der til 
Fødevarestyrelsen www.fvst.dk.

af laRs KoRsholM, ChEfKoNsUlENt i ERhvERvs- og ByggEstyRElsEN
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VANDFILTRE
Nye regler pr. 1. april sikrer at landets hospitaler ikke serverer 
drikkevarer fyldt med bakterier og tungmetaller.

oRiENtER iNg

Isterningmaskiner, sodavandsmaskiner 
og vandkølere skal fremover være ud-
styret med et vandfilter, der er godkendt 
til drikkevand. Hidtil har det været tilladt 
at forsyne maskinerne med et filter uden 
godkendelse til drikkevand i fødevare-
kvalitet. 

Men pr. 1. april er nye strengere 
regler trådt i kraft. Erhvervs- og Byg-
gestyrelsen har præciseret lovgivningen 
omkring vandfiltre, der indgår i eller 
tilsluttes en drikkevandsinstallation, og 
dermed skal alle komponenterne nu 
have en specifik godkendelse til brug i 
forbindelse med drikkevand der indgår 
i fødevareproduktion. Godkendelsen, 
der udstedes af ETA-Danmark, sikrer, 
at de benyttede komponenter er testet 
for afgivelse af sundhedsfarlige stoffer, 
blandt andet tungmetaller og bakterier 
til drikkevandet.

De nye regler betyder, at en stor del 
af restaurationsbranchen, sygehusvæs-
net, landets kantiner og mange danske 
arbejdspladser med kaffeautomater står 
over for et omfattende udskiftningsar-
bejde. 

”Lovgivningen på området har væ-
ret uklar, og det har været for nemt at 
omgås reglerne. Nu er retningslinjerne 
utvetydige. Producenter, importører og 
forhandlere af vandfiltre har pligt til at 
sikre sig, at deres komponenter er sund-
hedsmæssigt forsvarlige. Det er først og 
fremmest en sejr for forbrugerne,” siger 
Willy Goldby, direktør i brancheorgani-
sationen VELTEk. 

Hos BV-Aqua A/S, der er den danske 
forhandler af BRITA-filtre, som er god-
kendt til drikkevand anslår direktør Hen-
rik Valet, at der eksisterer et meget stort 
antal vandinstallationer i Danmark, som 
bruger et ikke godkendt filter – filtre, 
der med den nye lovgivning er ulovlige 
at bruge til drikkevand.

”Jeg synes, det er alarmerende, at 
det indtil nu har været tilladt at sætte 
filtre som ikke er godkendt til fødevarer 
i maskiner, der passerer drikkevand 
igennem. Der er ingen, der aner, hvad 

der kan være opbygget af bakterier og 
tungmetaller i filtrene. Det er rart, at 
der nu er kommet helt klare regler på 
området,” siger direktør Henrik Valet fra 
BV-Aqua A/S.

Landets caféer, kantiner og arbejds-
pladser med kaffeautometer skal være 
klar over, at det er deres leverandørs 
ansvar at leve op til den nye vejledning, 
men markedskontrollen under Erhvervs- 
og Byggestyrelsen udfører kontrollen i 
marken. Fra juni måned 2011 forventes 
kontrolarbejdet at påbegynde, og kon-
sekvensen ved at bruge et ikke god-
kendt filter er i første omgang et påbud 
og efterfølgende bødeforlæg. 

På ETA Danmarks hjemmeside ligger 
alle gældende VA-godkendelser og på 
den enkelte leverandørens VA-god-
kendendelse skal man sikre sig at det 
pågældende filter er godkendt til drik-
kevand. Filtre der kræver opvarmning 
af vandet før brug eller er godkendt til 
teknisk vand må ikke længere bruges 
i forbindelse med drikkevand og ister-
ningmaskiner.

For yderligere information, 
 kontakt venligst den danske 
 forhandler af BRITA:
Direktør Henrik Valet, BV-Aqua A/S
Telefon: 70 27 32 66 eller 20 29 43 33
Email: henrik@bvaqua.dk

Eller:

VELTEk’s kommunikationschef
Nana Vogelbein, på 33 32 14 00 eller 
nv@veltek.dk

VELTEK er VVS- og Eltekniske Leve-
randørers Brancheforening. VELTEK 
repræsenterer 106 virksomheder og 
er en af Danmarks største tekniske 
brancheorganisationer. VELTEK har 
arbejdet på at få indført de nye regler 
i mere end 2 år. www.veltek.dk

Erhvervs- og Byggestyrelsens nye 
vejledning fra 1. april om god-
kendelse af vandfiltre:
http://www.ebst.dk/byggevareinfo.
dk/aktuelt/284100

ETA Danmark
På ETA Danmarks hjemmeside kan 
alle VA-godkendelser findes og der-
med se om den enekelte leverandør 
er godkendt til drikkevand. 
http://www.etadanmark.dk/
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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

 

 

Yderligere information:
Carsten Monrad: 72 15 78 21
Jørn Dietrich: 72 15 78 42

Hjortekærsvej 99 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 72 15 77 00 • forcetechnology.com

FORCE Technology tager temperaturen på:

• Risikovurdering – installationer og anlæg
• Energimærkning og driftsoptimering
• Energirigtig projektering
• Kvalitetssikring og validering
• Klimaregnskaber – Carbon Footprint

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

VA-GODKENDT
 - til isterninger og koldt drikkevand

Respekt for 
miljøet

ERHVERVS-  OG BYGGESTYRELSEN                    ERHVERVS- OG BYGGESTY
RE

LS
EN

   
   

  

Professionel vandbehandling i fødevarekvalitet?
SKIFT TIL BRITA, SÅ ER DU SIKKER

http://www.ub-let.dk
mailto:info@bvaqua.dk


fREMsKRidt på vEJ  I
HOSPITALSRENGøRING
Hospitalerne har seriøse, tekniske rengøringsproblemer, men større bevidsthed om problemerne og 
udvikling af nye metoder giver løfter om en renere fremtid

af JoURNalist, iB ERiK ChRistENsEN

hygiE JNE

Ser der ud til at være rent…? 
Det spørgsmål har været afgørende 

for rengøringsindsatsen på hospitaler 
over hele verden.

kvaliteten af en rengøringsprocedure 
har næsten udelukkende været baseret 
på visuelle skøn og bygger på traditio-
ner, æstetiske vurderinger og filosofiske 
overvejelser.

Nyere forskning de senere år viser 
imidlertid, at der sagtens kan være uhy-
giejnisk når der ser rent ud. Det, vi ikke 
kan se med det blotte øje, kan sagtens 
påføre patienterne smitte og alvorlige 
forlængelser af deres indlæggelser. 

Visuel rengøringskontrol er langtfra 
nok, hvis smittespredning fra omgivelser 
til patient skal undgås. Den viden er på 
vej til at intensivere indsatsen på rengø-
ringsområdet, fastslår overlæge Torsten 
Slotsbjerg, Hvidovre Hospital.

Han arbejder som hygiejneekspert 
for hospitalerne i hovedstadsområdet 
undtagen Rigshospitalet, udformer ret-
ningslinjer og standarder for rengøring 
og desinfektion i arbejdsgrupper i ind- 
og udland og er hygiejnisk fagekspert 
på konsulentbasis for Statens Serum 
Institut.

Region Hovedstaden har besluttet at 
kontrol af rengøringen på Hospitalerne 
skal ske efter DS/INSTA 800 standar-
den, der bygger på visuel iagttagelse. 
Der fokuseres blandt andet på om der 
er pletter på vægge og gulve eller er 
enkelte nullermænd i hjørnerne. Det 
drejer sig om æstetik, men har meget 
lidt relevans for smittespredningen i ho-
spitalsmiljøet, fastslår han.

Personale og patienter forurener de 
overflader de berører med bakterier 
og virus fra deres hænder. Denne for-
urening er ofte usynlig. Uden effektiv 
rengøring kan mikrober overleve længe 
i hospitalsmiljøet og forurene patienter-
nes og personalets hænder.

– Ved almindelig rengøring be-
handles normalt kun halvdelen af de 
rengjorte flader, men rengøringskontrol 
har vist, at der er eksperter blandt ren-
gøringspersonalet, hvis arbejde er af 
meget høj kvalitet.

Andre forurener det rengjorte under 
rengøringsprocessen. Hvad der ligger 
bag denne forskel har vi ikke helt styr 
på. Vi mangler en enkel, pædagogisk 
kontrol af rengøringen. I nær fremtid 
vil vi afprøve en metode, hvor der før 
rengøringen afsættes nogle pletter af et 
præparat, der kun er synligt i et specielt 
lys. 

Bagefter kan vi kontrollere, om plet-
terne er fjernet under rengøringen. Nor-
malt forsvinder kun halvdelen. Det er en 
billig metode, som rengøringspersonalet 
kan forholde sig til. Metoden er arøvet 
i USA og vist sig velegnet til at forbedre 
rengøringskvaliteten, siger Torsten 
Slotsbjerg. 

RENGØRING SkAL HAVE 
HØJERE STATUS 

Svigt i rengøringen skyldes blandt andet 
højt arbejdstempo, stor udskiftning af 
personale. Generelt betragtes rengøring 
som et lavstatusområde, påpeger han. 
Nyere forskning viser, at løbende kort-
varig uddannelse af rengøringspersona-
let og kontrol med hyppige tilbagemel-
dinger, forbedrer kvaliteten markant. 

– kan vi løbende over for rengø-
ringspersonalet vise, at en korrekt 
udført rengøring mindsker smitteover-
førslen fra omgivelserne til patienterne, 
må vi forvente, at rengøringsarbejde 
får en højere status og at kvaliteten 
forbedres

Mit indtryk er, at rengøringsfirmaerne 
er interesserede i en kontrol, fordi de er 
presset på prisen, siger Torsten Slots-
bjerg. De er interesserede i metoder, 

hvor de kan dokumentere, at hospita-
lerne får den rengøring, de har betalt 
for.

Der har gennem årene været en 
beskeden forskningsaktivitet i rengø-
ringsprocesser i de patientnære syge-
husområder. Forskningen er udført på 
laboratoriemodeller, men det er vanske-
ligt at udvikle relevante modeller, hvis 
udviklerne ikke har den nødvendige 
viden om den praktiske rengøring på 
hospitalerne. 

Vi har set produkter på markedet, 
som har gennemgået laboratorietests 
tilfredsstillende, men som bagefter ikke 
har virket i praksis, så vi står overfor et 
stort skisma, som vi prøver at finde en 
løsning på i de Europæiske komite for 
Standardisering (CEN), siger Torsten 
Slotsbjerg.

Han tilføjer, at Hvidovre Hospital 
løbende afprøver nye praktisk anvende-
lige metoder. Det er ikke så meget op ad 
bakke som før, men det er stadig svært 
at skaffe forskningsmidler og personale 
til rengøringsprojekter. 

PATIENTSTUER DESINFICERES 
MED LyS

Når et hospital har haft en patient med 
smittefarlig sygdom på en stue, som via 
berøringsflader og hænder kan overfø-
res til den næste patient, foretages der 
en grundig rengøring og desinfektion.

På Hvidovre Hospital har vi for år 
tilbage testet et apparat, der afgiver en 
tåge af forstøvet brintoverilte med sølv. 

Det desinficerer hele rum effektivt og 
anvendes nu på en del danske hospi-
taler til specielle desinfektionsopgaver, 
men metoden er besværligt, da venti-
lationen skal afbrydes og det tager tid 
inden desinfektionsmidlet er fordampet 
og stuen udluftet. 

Torsten Slotsbjerg stiller derfor store 
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forventninger til nyt udstyr fra USA, som kan desinficere en 
stue med UV lys på under en time. 

– Hospitaler i USA og England er begyndt at bruge UV lys, 
så jeg håber det kommer til Danmark i nær fremtid. Vi har før 
brugt UV lys, men den nye metode er mere intens og lyset kan 
reflekteres til skyggeområder og dræbe de fleste smittekim 
efter 10 minutter.

UV lys er langt lettere at desinficere med end brintoverilte, 
så vi arbejder på at få udstyret hertil og metoden afprøvet på 
Hvidovre Hospital, siger Torsten Slotsbjerg.

Miljøvenlige metoder uden desinfektionsmidler er også 
på vej. Specielle klude af mikrofiber kan opsamle bakterier i 
stedet for at slå dem ihjel, men problemet er, at korrekt an-
vendelse af kludene stiller krav til uddannelse af personalet og 
vaskeproceduren er kompliceret.

RENGØRING OG ADFÆRD

– Hygiejne handler i høj grad handler om at ændre adfærd. 
Vi ved meget lidt om adfærden hos patienter og pårørende. 
Trykker de eksempelvis på toiletknappen før eller efter de har 
vasket hænderne – og vasker de hænder i det hele taget? 

Hvis uvaskede hænder har forurenet en sygestue en time 
efter en grundig rengøring er vi lige vidt, siger Torsten Slots-
bjerg.

Han er ikke i tvivl om, at det har stor psykologisk betydning 
for patienter, pårørende og personale, at der ser der rent ud 
på et hospital. Er der rent, pænt og ryddeligt, har personalet 
klart lettere ved at overholde de hygiejniske retningslinjer. 

Men fremtiden kan meget vel blive renere, vurderer han:
– Der er mange muligheder for forbedringer, der udvikles 

nye metoder, procedurer og kommer mange nye produkter på 
markedet. Der er stor fokus på hospitalernes hygiejniske stan-
dard i offentligheden, så der begynder virkelig at ske noget på 
dette vigtige område. 

Forbedret rengøring kan ikke øge patientsikkerheden alene, 
understreger Torben Slotsbjerg, det kan kun ske i samspil med 
en generel forbedret håndhygiejne, en mere hensigtsmæssig 
adfærd hos alle parter og en højere prioritering af rengørings-
venlige produkter ved nyanskaffelser.

DORMA teknik – af gode grunde

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

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

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

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

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

Godkendt til flugtveje 
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HVORFOR STILLER 
RENGøRINGEN IKKE KRav 
til væRKtøJEt?
af JaN MatthiEsEN, dE foRENEdE daMpvasKERiER a/s

En professionel håndværker vil oftest 
stille store krav til sit værktøj. Det sker 
naturligvis ud fra en erfaring om, at det 
rigtige værktøj sikrer at arbejdet kan 
udføres let og forsvarligt og med et højt 
kvalitetsniveau på det færdige produkt.

Således ser man sjældent en profes-
sionel håndværker arbejde med værktøj 
af en dårlig kvalitet, købt i ”rodekassen” 
i det lokale byggemarked, ligesom man 
heller ikke ser håndværkere med værk-
tøj der kræver flere manuelle funktioner 
end højst nødvendigt. Tænk f.eks. på 
hvor udbredt sømpistolen er blevet 
blandt tømre.

Så her har læringen været, at værk-
tøjet skal være let at arbejde med af 
hensyn til arbejdsmiljøet, og det skal, 
sammen med håndværkerens evner, 
sikre en høj, ensartet, kvalitet i det fær-
dige arbejde.

I rengøringsbranchen, der jo også 
repræsenterer et håndværk, ved man 
naturligvis godt dette. Men der opleves 

en større konservatisme i forhold til at 
vurdere værktøjernes kvalitet, og deres 
betydning for det samlede resultat.

Rengøringen skal løse tre forhold: 
•  Æstetikken - ser der rent ud?, 
•  Inventarplejen – vedligeholdes over-

flader/gulve optimalt?
•  Hygiejnen - er mikrobiologien under 

kontrol?

Æstetikken er den vi oftest forholder 
os til, og det er da også den nemmeste 
at vurdere på, da den sker visuelt. Her 
kræves blot, at der er sket en forvent-
ningsafstemning, således parterne er 
enige om hvad ”rent” er. Her træder 
f.eks. DS/INSTA 800 ind, der er en 
standard for hvordan kvaliteten skal 
vurderes.

Inventarplejen er ofte ret overset, og 
er også en vanskelig disciplin at mestre. 
Her træder ”håndværkeren” virkelig i 
karakter. En linoleums-overflade kan 
ødelægges meget hurtigt med forkert 
rengøringskemi, og kan, som andre 
overflader, hurtigt miste glansen ved 
forkert behandling.

Her er der også en kontant afregning, 
idet en visuel inspektion vil kunne på-
pege evt. problemer ved inventarplejen 
selv om dette oftest først viser sig over 
længere tid.

MIkROBIOLOGIEN

Hygiejne-delen er den mest oversete, 
men i min optik langt den vigtigste. Det 
er den ”skjulte” snavs - mikrobiologien, 
der gør os syge, og som er kraftig med-
virkende til at f.eks. hospitalserhver-
vede infektioner optræder. Her spiller 
håndhygiejnen den største rolle, men 
rengøringen spiller også en vigtig rolle i 
at hindre genforurening af allerede rene 
hænder.

På hospitalet, i børnehaven, på 
kontoret – ja, alle steder optræder den 
”skjulte” snavs. PC-tastaturer, telefoner, 
dørhåndtag er kritiske punkter i forhold 
til at blive forurenet med bakterier, vira 
og svampesporer. At det betyder noget 
for vores sundhed, at vores omgivelser 
er mikrobiologisk rene, bliver vi mindet 
om hvert efterår når influenza-epide-
mien skyller ind over landet.

Og her kunne jeg ønske, at der blev 
stillet større krav til de redskaber/fibre 
der benyttes i rengøringen netop til be-
kæmpelse af den ”skjulte” snavs.

Flere undersøgelser, senest fra Østrig 
i artiklen Evaluation of the decontermi-
nation effecacy of new and reprocessed 
microfiber cleaning cloth compared with 
other commenly used cloth in the hospi-
tal, viser en stor forskel i fibres evne til at 
sikre den hygiejniske rengøring.

VIRkNINGSEVNE

Overraskende for mange er det nok, at 
en microfiberklud, konventionelt vasket, 
har ringere bakteriefjernende egenska-
ber, end en tilsvarende vasket bomulds-
klud, efter blot 20 vaske!

Skal vi så gå over til bomuld? Nej, 
bestemt ikke. Men der skal stilles krav til 
fibrenes virkningsevne, den proces de 
gennemgår og der skal foreligge doku-
mentation for samme.

I undersøgelsen fra Østrig er det do-
kumenteret, at den utilstrækkelige vask 
ødelægger den avancerede microfibers 
egenskaber.

Der arbejdes stadig udpræget med 
bomuldsmopper, der udover, en dårlig 
opsamlingseffekt, en stor afhængighed 
af kemi, også er besværlige at arbejde 
med pga. høj vægt og nødvendig efter-
følgende optørring. Og udføres der ikke 
optørring, udlægges en sæbefilm, der 
fungerer som vækstlag for yderligere 

oRiENtER iNg
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mikrobiologi ( Branchevejledning om 
smitte og risiko for smittespredning ved 
rengøring, s. 15).

I dag støttes middelmådige red-
skaber/fibre af en kraftig kemisk 
påvirkning. Og ofte er doseringen af 
rengøringsmidler ikke altid præcis nok, 
hvilket sædvanligvis resulterer i en over-
dosering til skade for miljø, assistent og 
overflader.

Jævnfør en sundhedsprofil udar-
bejdet af speciallæge dr. med. Jesper 
Bælum og speciallæge Ph.D. Flemming 
Lander, er ansatte i rengøringsbranchen 
kraftigt overrepræsenteret i forhold 
til resten af befolkningen, bla. hvad 
angår hudsygdomme. Og en nærlig-
gende konklusion om årsagen til dette, 
kan være forkert omgang med rengø-
ringskemi.

Så assistenten kan udføre sit arbejde 
jævnfør metodebeskrivelse, og i øv-
rigt være omhyggelig og dygtig til sit 
arbejde, men alligevel risikere kun at 
udføre et middelmådig stykke arbejde – 
simpelthen fordi de optimale værktøjer 
ikke er til rådighed.

I en hverdag hvor effektivitet er nøg-
leordet, samtidig med at vi, generelt, 
står overfor store hygiejnemæssige 

udfordringer, må og skal der stilles krav 
assistentens redskaber.

NyE TEkNOLOGIER I 
RENGØRINGEN VISER VEJEN

Vand, sammen med de rette fibre, ud-
gør faktisk en umådelig stærk kombina-
tion i kampen imod snavs og bakterier. 
Den opløsende effekt fra vandet og ul-
tratynde fibre opsamler effektivt enhver 
mikrobiologi. 

Samtidig fastholder de rette fibre 
mikrobiologien, således den først bliver 
frigivet til en sikker død i en kontrolleret 
vaskeproces. Derved reduceres også 
muligheden for at udvikle resistens (Pro-
fessor, Dr. med. Hans Jørn Kolmos).

Der findes i dag mopper og klude i 
kompositfibre, der blot med rent vand, 
har en særdeles høj bakterie-fjernende 
effekt (bla. Eurofins – Mikrobiologisk 
Analyse 12.3.2004).

Men på trods af tilgang af nye mate-
rialer og teknologier der, dokumenter-
bart, leverer en højere kvalitet og bedre 
hygiejne, vælger mange stadig at give 
metodefrihed på deres rengøring.

Årsagen til dette kan måske findes 
i en opfattelse af ”at rengøring er ren-

gøring”, og der derfor anlægges en for 
snæver økonomisk betragtning i forhold 
til opgaven.

Dette betyder ofte, at rengøringen 
udføres med redskaber der, teknolo-
gisk, har årtier på bagen. Og de løser 
sjældent den hygiejnemæssige side af 
rengøringen på bedste vis.

Så opfordringen er: Tag udfordringen 
seriøst, stil krav til dit ”værktøj” og gør 
en forskel!

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Totalleverandør af belysning og lyskilder.........

MINELA

COSY HALUX IRIS MEDICOOL

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

W

LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe

LED kontorbordlampe
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EffEKtiv lEgioNElla 
BEKæMpElsE MED 
CHLORDIOxID

oRiENtER iNg

Udfordringen omkring Legionella i det 
varme brugsvand, er et af de indsats-
områder, som der på mange hospitaler 
har været fokus på i mange år. Hidtil 
har løsningerne taget udgangspunkt i 
designændringer og driftsoptimeringer, 
hvor dette har været muligt. Men også 
tiltag som varmedesinficering, rensning 
og desinfektion af rør, varmevekslere og 
beholdere bliver brugt som afhjælpende 
foranstaltninger.

Egentlig forebyggende behandling 
ved dosering af bakteriedræbende mid-
ler med residual effekt har ikke været 
anvendt, da man hidtil har betragtet 
det varme brugsvand som drikkevand. 
Residual effekt betyder, at vandet inde-
holder et aktivt desinfektionsmiddel fra 
doseringspunkt til tappested.

Med den nuværende lovgivning be-
tragtes varmt brugsvand ikke som drik-
kevand. Vandet skal selvfølgelig være 
produceret af drikkevand og må ikke 
være sundhedsskadeligt for brugeren. 
Med adskillelsen af vandet som varmt 
brugsvand og det kolde drikkevand, har 
der åbnet sig nye effektive muligheder i 
bekæmpelsen af Legionella i det varme 
brugsvand. 

Dosering af chlordioxid til vandet er 
en af de mest effektive metoder til ef-
fektiv bekæmpelse af Legionella.  Ikke 
alene er chlordioxid et effektivt des-
infektionsmiddel, som hurtigt dræber 
legionellabakterierne i vandet, men 
chlordioxid er også i stand til at trænge 
ind i biofilm og amøber og dræbe le-

gionellabakteriene i deres levesteder. 
Derudover er chlordioxid i stand til at 
fjerne den biofilm, som bakterierne lever 
i. Dette vel at mærke i koncentrationer, 
som anvendes i drikkevand i lande 
omkring Danmark og ikke overskrider 
de danske regler for chlor i drikkevand. 
Hvis den samme effekt skulle være op-
nået med almindelig chlor, kræves der 
meget høje koncentrationer, og vandet 
vil få kraftig smag og lugt af chlor.

Når der anvendes chlordioxid, vil van-
det ikke få lugt af chlor, ej heller sker der 
nogen smagsændring af vandet.

Chlordioxid skal produceres der, hvor 
det skal bruges, og dertil skal der anven-
des doseringsanlæg.

PROCESSEN 

Selve processen med produktion af chl-
ordioxid foregår ved at blande to inak-
tive stoffer.  I anlægget Oxiperm Pro fra 

Grundfos produceres chlordioxid ud fra 
fortyndede opløsninger af natriumchlo-
rit (NaClO2 7,5%) og saltsyre (HCl 9%). 

Blandingsforholdet skal være præcist 
for optimalt udbytte, og den færdige 
blanding doseres herefter til vandet, 
styret af en vandmåler på tilgangen. 
Som ekstra sikkerhed måles niveauet af 
chlordioxid, og systemet afbrydes auto-
matisk, såfremt niveauet bliver for højt.

Brugen af chlordioxid til bekæmpelse 
af legionella er udbredt i hele verden, 
og effektiviten er dokumenteret i talrige 
videnskabelige artikler. I Danmark er der 
endnu ingen referencer, men krüger 
Aquacare er i samarbejde med en af 
landets største kommuner netop i gang 
med at installere 2 anlæg på forskellige 
plejehjem. 

ClO2 dræber mikroorganismer 
ved en irreversiblel oxidativ 
ødelæggelse af transportpro-
teiner i cellen.

af KEMi iNgENiøR lEif RüBNER-pEtERsEN, KRügER aqUaCaRE a/s
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LEGIONELLABEkÆMPELSE 
I DET VARME BRUGSVAND 
MED OxyPERM CHLORDIOxID 
GENERATOR FRA GRUNDFOS

krüger Aquacare og Grundfos har alle-
rede et samarbejde omkring doserings-
udstyr, og vi har derfor valgt at installere 
Grundfos OxyPerm anlæg i de 2 instal-
lationer.

Anlæggene er af typen Oxiperm 
Pro / OCD-162, som producerer 5g / 
h af chlordioxid. Denne kapacitet er 
tilstrækkelig til at behandle op til 25 
m3 varmt brugsvand pr. time ved den 
tilladte maksimale koncentration på 
0,4 mg / l ClO2. Disse anlæg kræver 
ikke meget plads og kan let installeres 
også i afgrænsede områder, da drift og 
vedligeholdelse udføres udelukkende 
fra fronten af anlægget. Derudover kan 
anlægget tilsluttes og tages i drift uden 
at afbryde bygningens vandforsyning. 
Dette udgør en afgørende omkostnings-
faktor, når det drejer sig om dekon-
taminering af vandssystemer på hospi-
taler eller plejehjem for legionella.

I 2010 valgte 2 svenske sygehuse 
at installere anlæg af typen Oxyperm. 
Central Sjukhuset i karlstad installerede 
10 enheder og Örnsköldviks Sjukhus 
installerede 2 enheder.

Chlordioxid anlæg type Grundfos Oxyperm installeret i applikation

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

Med ind i fremtiden 
Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver  
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.  
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 
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 Medicinske gasinstallationer
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EN svENsKER  PÅ 
OPGAVE i  daNMaRK
Interview med Magnus Persson, regional salgs- og produktchef hos Strandmøllen.

f iRMapRof il

Strandmøllen har netop vundet en 
aftale om leverancer af medicinske 
gasser til Region Syddanmark, hvor-
dan føles det?
– Det føles helt fantastisk svarer Mag-
nus. Vi har allerede begyndt et grundigt 
arbejde for at implementere vores løs-
ninger så smidigt og godt som muligt 
for vore nye kunder. Ingenting må gå 
galt, for det er jo lægemidler vi leverer. I 
Region Syddanmark findes 17 sygehuse 
vi skal levere til. Det indebærer at vi lige 
nu har stort fokus på at planlægge pro-
duktion og logistik. Allerede om meget 
kort tid skal vi begynde opstillingen af 
vores tanke på de forskellige sygehuse. 
Heldigvis havde vi en ordre på plads 
hos vores leverandør af tanke. Det er 
en stor og vigtig opgave vi har foran os. 
Desuden indebærer kontrakten, at vi 
også skal levere tekniske gasser, så den 
nærmeste tid får vi meget tralvt.

Er dette et vigtigt skridt for Strand-
møllen?
– Ja det er det helt sikkert. Jeg begyndte 
hos Strandmøllen september sidste år. 
Vi begyndte at skærpe vores profil, ser-
vices og produkter for at blive konkur-
rencedygtige. At vi nu er lykkedes med 
at vinde denne aftale, er et vigtigt skridt. 
Nu skal vi også sørge for, at det hele 
kommer til at fungere for kunderne. Vi 
på Strandmøllen stræber altid efter at 
give vores kunder højeste kvalitet og 
bedste service.

Du er ansvarlig for Strandmøllens 
medicinske gasser. Hvad adskiller 
præcist disse gasser fra almindelige 
gasser?
– Når det gælder medicinske gasser fin-
des der flere love og regler at tage hen-
syn til. Produktionsprocessen skal være 

godkendt og valideret og leverancerne 
skal ske efter præcise regler. En del af 
gasserne er klassificerede som lægemid-
ler, og derfor skal man have tilladelse til 
at sælge og markedsføre fra lægemid-
delstyrelsen. Hos Strandmøllen har vi 
disse tilladelser i Danmark, Sverige samt 
I Island.

Er der nogen forskel på at arbejde 
med salg og marketing i Danmark i 
forhold til Sverige?
– Nej det synes jeg ikke. Uanset om jeg 
er i Sverige eller i Danmark må jeg hele 
tiden fokusere på kundens ønsker og 
behov. Det er også en af Strandmøllens 
grundholdninger. Det gælder om at 
finde den bedste løsning for hver enkelt 
kunde, at lytte ordentligt på hans eller 
hendes behov og derefter finde den op-
timale løsning. Internt skal vi hele tiden 
arbejde på, at udvikle vores produkter 
og tjenester så vi er opdaterede på vo-
res kunders krav og ønsker. Vores kun-
der skal hele tiden synes at vores forslag 
er det bedste. Målet for mit arbejde hos 
Strandmøllen er ikke blot at vi skal være 
en stabil og troværdig gasleverandør, vi 
skal være mere end det. Målet er, at min 
kunde altid skal synes at han eller hun 
har en partner ved sin side. For at dette 
skal blive virkelighed må vi arbejde tæt 
på kunderne, tage del i deres hverdag 
og lytte omhyggeligt til, hvad de har 
at sige, siger Magnus med stor entu-
siasme.

Hvordan fungerer det med sproget i 
Danmark?
– Det fungerer som ofte uden proble-
mer, siger Magnus på et mix af dansk og 
svensk. Her i begyndelsen er det altid 
lettere når man træffer kunden person-
ligt i forhold til at tale i telefon med ham 

eller hende. Når man træffes fysisk er 
det nemmere at tolke forskellige udtryk, 
hvis der er enkelte ord jeg ikke helt 
nøjagtig forstår. Mine kunder i Danmark 
har taget godt imod mig, og de er meget 
imødekommende. Det er jeg glad for. 
På sigt håber jeg på at udvikle mit dansk 
så meget, at jeg kan tale dansk når jeg 
er i Danmark, men jeg er ikke rigtigt 
kommet så langt endnu. Mit samarbejde 
med alle kollegaerne i Strandmøllen, 
både på hovedkontoret i klampenborg 
og i produktionsanlægget i Ejby, hjælper 
mig også til at udvikle mit danske sprog. 
De danske tal har jeg dog måttet få styr 
på fra starten.

Hvad arbejdede du med inden du 
begyndte på Strandmøllen?
– Jeg har arbejdet med salg til sund-
hedssektoren i mange år. Senest arbej-
dede jeg også for et dansk selskab som 
skulle ekspandere i Sverige, præcist 
som Strandmøllen også har været i gang 
med de seneste år, senest med åbnin-
gen af det produktionsanlæg i Ljungby. 
Det er første gang jeg er ansvarlig for 
2 lande, men det er meget spændende 
og en stor mulighed for mig, at lære det 
danske system ordentligt. Det svenske 
system for salg til sundhedssektoren har 
jeg kendt et stykke tid. Første gang jeg 
besøgte hovedkontoret i klampenborg, 
der ligger i den 400 år gamle vandmølle, 
fornemmede jeg at det var her jeg ville 
arbejde. Der findes så meget historie, 
sjæl og hjerte i firmaet; hvilket var en af 
de afgørende faktorer, da jeg besluttede 
at takke ja til jobbet. Det er desuden en 
stor fordel for mig at arbejde sammen 
med min chef, Markedsdirektør Lars 
Laursen, der med mere end 20 års er-
faring i branchen, heraf de sidste 10 år 
hos Strandmøllen, altid kan hjælpe mig.
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Hvordan ser fremtiden ud for 
Strandmøllen?
– Lys! svarer Magnus med et smil. Alle 
vores forretningsområder vokser og alle 
mine kollegaer har et skarpt øje på sine 
opgaver, hvilket betyder at helheden 
bliver utroligt god. Inden for mit område 
ser jeg et enormt potentiale, og er sikker 
på at vi kommer til at vinde flere aftaler i 
fremtiden, både i Sverige og Danmark. 
Her kan vi selvfølgelig ikke blive den 
eneste leverandør af medicinske gasser 
som vi er I Island, men vi vil blive en be-
tydende leverandør. Tilliden til Strand-
møllen vil blive endnu større end den 
er i dag, og det ligger i linje med mine 
målsætninger.

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

Alt i Vakuum 
anlæg til 
medicinal 
industrien.

Salg og service  
i hele Danmark 

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


ALTRO LANCERER 
12 NyE faRvER 
Nu bliver udvalget af det særdeles populære Altro Walkway 20/VM20 
sikkerhedsgulv endnu større og lysere, det sker, når Altro fra maj 2011 
lancerer 12 nye farver. Samtidig bliver farveudvalget større end nogensinde. 

pREssEMEddElElsE

Der er blevet tilføjet to ensfarvede 
valgmuligheder (Canary og Tango) til 
udvalget af slidstærke 2 mm sikker-
hedsgulve, og Walkway 20/VM20 er 
nu for første gang tilgængeligt både i en 
ensfarvet version og i en version, der er 
tilsat chips. Versionen med chips, kom-
mer i ti nye attraktive farver: Savannah, 
Sand, Tarragon, Winter, Whale, Bliz-
zard, Nightfall, River, Coal og Lupine. 
Farveudvalget indeholder neutrale far-
ver såvel som mere vovede nuancer, der 
tilsammen skal give mere fleksibilitet, 
når der skal farvekoordineres i forhold til 
det øvrige interiør. 

De to nye ensfarvede produkter 
og de ti farver tilsat chips vil alle være 
tilgængelige fra maj 2011. Farverne Buf-
falo, kelp, Avocado, Pesto, Maize og 
Terracotta udgår, men når de nye farver 
kommer til bliver Altro Walkway 20/
VM20 udvalget større end nogensinde 
før, idet det bliver udvidet fra 18 til 24 
farver. 

SLIDSTÆRkT OG LET AT 
INSTALLERE

Det er fremstillet med aluminium trioxid 
gennem hele materialets tykkelse og si-
likone karbid på overfladen, hvorved Al-
tro Walkway 20/VM20 sikrer en livslang 
skridsikkerhed og minimerer slitage. 
Det har også en forbedret modstand 
mod kemikalier og stød, hvilket giver 
en ekstrem holdbar gulvoverflade med 
en forventet levetid, der er længere end 
gennemsnittet. 

Altro Walkway 20/VM20 kan anbe-
fales til mange forskellige områder, hvor 
sundheds- og sikkerhedsstandarder 
kræver et sikkert underlag. Det er nemt 
at forme og svejse, hvilket giver en mere 
økonomisk rentabel løsning. For at sikre 
et ensartet udseende har Altro også sør-

get for svejsetråd og mastik i matchende 
farver. 

Altro’s Maxis Eaxyclean teknologi 
sørger for, at Altro Walkway 20/VM20 
bliver ved med at se godt ud selv på ste-
der, hvor der er bliver gået meget – og 
det kan lade sig gøre helt uden brug af 
specielle rengøringsprodukter. Samtidig 
sørger indholdet af bakteriostat for, at 
gulvet opnår en forbedret hygiejnisk 
egenskab. 

BÆREDyGTIGHED

Udvalget af Altro Walkway 20/VM20 
har nogle vigtige fordele, når det gælder 
miljømæssig bæredygtighed. Altro’s sik-
kerhedsgulve opnår den højest mulige 
BRE globale miljøvurdering på A+/A in-
denfor de største byggeområder såsom 
sundhed, uddannelse, detail og handel. 

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

Teknik i trygge hænder

Næstved afd.:
Morsøvej 3
4700 Næstved
Tel.  +45 5650 3777
Fax +45 5650 2777

Hovedkontor:
Erhvervsvej 18
2600 Glostrup
Tel.  +45 4343 3777
Fax +45 4343 4777

ENCO A/S I SO 9001
KVALITET

www.enco.dk

VVS
El-automatik
Sprinkler
Service og vedligehold
Teknikentreprise

ENCO udfører tekniske installationer 
og leverer såvel komplette teknikentre-
priser som fagentrepriser inden for El, 
VVS, sprinkler, ventilation samt service 
til det offentlige og til erhvervskunder. 
Vi er ISO 9001 kvalitetscertificeret.

Klik ind på www.enco.dk og læs mere 
om vores referencer m.m.

hospital drift & teknologi 4   19 

http://www.altro.dk
http://www.enco.dk
http://www.enco.dk


Runde fødselsdage
24-05-2011 60 Gert Olsen 
  Gentofte Hospital

02-07-2011 80 Gunnar O.Wold 
  Pensionist

02-07-2011 100 Ivar Abraham 
  Pensionist

13-07-2011 70 Henning Strøm 
  Pensionist

18-08-2011 80 Preben Jensen 
  Pensionist

28-08-2011 80 Ib Lindgren Hansen 
  Pensionist

21-09-2011 75 Ib Alanin 
  Pensionist

29-09-2011 50 kim Gerner Larsen 
  Århus sygehus NBG

09-10-2011 70 Jørgen Strand 
  Pensionist

17-10-2011 60 Leif Eising Olsen 
  OUH Svendborg Sygehus

04-12-2011 50 Micael Jensen 
  Atlectia A/S

12-12-2011 60 Poul Hjort 
  Psyk.Hosp.Nykøbing Sj.

16-01-2012 70 Jørgen Byskov Eriksen 
  Pensionist

21-01-2012 60 Carsten Høj Jørgensen 
  Pensionist

Jubilæum
01-08-2011 25 år  Jens Pedersen  
  Regionshospitalet Viborg

01-08-2011 25 år Poul Ertzinger  
  Sygehus Sønderjylland

01-10-2011 25 år Sune Rasmussen  
  Thorshavn Sygehus

01-01-2012 25 år Thorkild Vandborg  
  Regionshospitalet Herning

01-02-2012 25 år Erik Petersen  
  Psyk. Midt. Augustenborg

01-02-2012 25 år Sten Brun  
  københavns Fængsler/Vestre

fødsElsdagE  & JUBilæER

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • Fax: 72 62 31 00 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

Rent design, fl eksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

• Giver overblik og slipper lyset ind
• Mobil eller fast monteret
• Let at rengøre

Book tid for 
GRATIS 

FREMVISNING 
af en Silentia 
foldeskærm

 

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

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk
http://www.Mail:
mailto:tormax.info@txd.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk


AUTROSAFE 4 
– næste generation brandsikkerhed

pRodUKtiNfoRMatioN

Autronica lancerede AutroSafe, det 
mest avancerede branddetekterings-
system, i 1999. Fra lanceringen og frem 
til i dag har AutroSafe bevist sin stabilitet 
og pålidelighed, og verden over er mere 
end 15.000 systemer allerede installeret 
på land, på skibe og offshore.

Autronica har med AutroSafe 4 løftet 
branddetektering op på et endnu højere 
niveau. Ved at forhøje sikkerheden i alle 
applikationer, er der taget højde for gæl-
dende og fremtidige krav for installation 
på hospitaler, hoteller, cruisefartøjer, 
boreplatforme mv.

AutroSafe 4 leverer omfattende 
funktionalitet til et bredt spekter af ap-
plikationer. Systemet er konstrueret og 
designet til at opfylde alle de krav, som 
stilles til landanlæg, maritime anlæg og 
offshoreanlæg og er godkendt i henhold 
til EN54, del 2 og 4.

Pålidelig kommunikation er afgø-
rende for sikkerheden. Derfor har 
Autronica udviklet AutroNet – en in-
novativ netværksløsning, som varetager 
kommunikation mellem panelerne i 
systemet uanset hændelse. AutroNet 
sikrer redundans og er et højhastig-
hedsnetværk, som øger rækkevidden til 
AutroSafe yderligere.

Erfaringer fra forskellige miljøer 
og anlæg viser, at man kan stole på 
AutroSafe. Alle eksisterende funktioner 
har bestået de hårdeste tests verden 
over i mere end 10 år. Med AutroSafe 4 
har Autronica nok en gang løftet sikker-
heden op på et højere niveau.

FRA SIkkERT TIL DOBBELT SÅ 
SIkkERT

– AutroKeeper sikrer dobbeltrappor-
tering af alle hændelser

Autrokeepere er intelligente enheder, 
som er koblet til sløjfen, og som sty-
rer kontrolpanelets adgang til denne. 
Disse enheder kan fungere automatisk, 
halvautomatisk eller manuelt. Med 
Autrokeeper kan man kommunikere 
med sløjfeenheder via et sekundært 
kontrolpanel, og dermed sikres det, at 
alarmhændelser ikke mistes, hvis der 

skulle opstå fejl på et kontrolpanel eller i 
netværket.

AUTROSAFE OPC-SERVER

– designet til fuld integrering

Med AutroSafe OPC-server kan flere 
branddetekteringssystemer og andre 
kontrolsystemer kommunikere med 
hinanden. Løsningen forbedrer kom-
patibiliteten mellem Autronicas system 
og andre producenters overvågnings-
systemer.

AutroSafe OPC-serveren bruger et 
standard OPC-interface til AutroSafe 
integrerede branddetekteringssystem. 
OPC er en programstandard fra Win-
dows, som giver adgang til data fra 
andre proceskontrolsystemer. Grund-
princippet bag OPC er, at OPC er en 
klientapplikation, som kommunikerer 
med en OPC-server via et standardi-
seret, åbent og producentuafhængigt 
interface.

Vil du vide mere om det nye system,  
er du altid velkommen til at kontakte  
kidde Danmark A/S på tlf. 3686 9600.

Kidde Danmark A/S, som kan fejre 
100 års jubilæum i september 2011, 
har gennem mange år stået i spid-
sen for den teknologiske udvikling 
af branddetekterings- og brand-
slukningssystemer. Kidde Danmark 
indtager i dag en central rolle som 
totalleverandør af disse systemer, som 
typisk sælges gennem elinstallatører til 
industri, erhverv og det offentlige. Det 
er derfor også med stor fornøjelse, 
at vi kan præsentere Autronica Fire 
& Security AS’s nye branddetekte-
ringssystem – AutroSafe 4 – næste 
generation brandsikkerhed.  
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LINOLEUM INDTAGER 
fREMtidENs MøBEldEsigN 
Siden 1950’erne har linoleum regeret på gulvet, og det miljøvenlige materiale er for længst blevet 
anerkendt som trendsættende ingrediens i kontorer og bygninger. Nu spår verdens førende 
linoleumsproducent Forbo Flooring materialet en endnu større fremtid.      

pRodUKtiNfoRMatioN

Orange og brun, knaldgul og rød. 
Farverne skifter, men det klassiske na-
turmateriale linoleum består som den 
bæredygtige bund. Samtidig har lino-
leum slået sig fast som en stilsættende 
følgesvend på blandt andet møbler og 
borde.

”Markedet bugner af spændende 
fortolkninger af, hvordan linoleum kan 
gøre en forskel i kontorer, venteværel-
ser, skoler og receptioner. For eksempel 
får gamle møbelklassikere nyt liv med 
bordplader af linoleum. Det næste, vi 
vil se, er, at materialet finder vej til ek-
sempelvis hylder og skabe,” siger Alice 
Bestle fra Forbo Flooring.  

Den ovale receptionsskranke hos For-
sikring & Pension er designet af Signal 
Arkitekter i sort linoleum, der smyger 
sig omkring designets runde former. 

Det flotte barbord Loop Stand 
Round Black fra Hay har bord-
plade i sort linoleum og passer 

perfekt ind i både hotellob-
byer og restaurantmiljøer.

•  Linoleum er et slidstærkt materiale, 
og det betyder for eksempel, at små 
ridser og skrammer i linoleumsoverfla-
den selv kan gro sammen igen.     

•  Linoleum er ikke kun lig med bære-
dygtige gulve. Forbo har udviklet en 
særlig kollektion af møbellinoleum, 
som giver en flot og funktionel finish 
på vægge, møbler, dørpaneler og 
skabe.  

yDERLIGERE OPLySNINGER

Alice Bestle, marketingansvarlig,  
Forbo Flooring A/S, tlf. 44 92 85 00.

IDEELT TIL TRENDy DESIGN 

Unge arkitekter og internationale 
design firmaer kaster sig i stigende grad 
over det økologiske naturmateriale 
linoleum, når nye møbelklassikere ser 
dagens lys. Og med hjælp fra nye tek-
nikker kan også runde kanter og hjørner 
beklædes med linoleum. Det giver helt 
nye muligheder, når kreative ideer skal 
føres ud i livet.  

Linoleum er ekstremt slidstærkt og 
derfor også perfekt til møbler, der bru-
ges dagligt. Med den rette behandling 
kan materialet pudses op, så ridser og 
slitage forsvinder igen.   

FAkTA FORBO LINOLEUM 

•  Forbo er en schweizisk koncern og 
verdens førende producent af lino-
leum. 

•  Linoleum blev opfundet for godt 150 
år siden af englænderen Frederick 
Walton og består af de nedbrydelige 
naturmaterialer linolie, harpiks, træ- 
og kalkstensmel blandet med naturligt 
farvepigment.

•  Det miljørigtige og svanemærkede 
materiale fås i mange farver og møn-
stre og kan holde i op til 25 år med 
den rigtige rengøring og vedligehol-
delse.



Max WEishaUpt a /s :

FÅ STyR PÅ FORBRæNDINGEN
OG HENT stoRE BEspaRElsER
Naturgassen kommer mange steder fra i fremtiden, det medfører, at der kan forekomme betydelige 
variationer i sammensætning og Wobbetal. Derfor har hospitalerne brug for automatik, der altid kan sikre 
en optimal forbrænding med et minimalt udslip af skadelige emissioner

af JoURNalist, iB ERiK ChRistENsEN

styR iNgsaUtoMatiK

Hospitalerne risikerer, at driften af de-
res kedelanlæg bliver både dyrere og 
dårligere efterhånden som gasfelterne 
i Nordsøen tømmes og erstattes af im-
porteret gas af en langt mere svingende 
kvalitet fra lande som Tyskland og Rus-
land. 

Adm. dir. Jørgen Junge-Andersen, 
Max Weishaupt A/S, forudser, at instal-
lation af styringsautomatik bliver nød-
vendig på hospitalerne for at sikre opti-
mal udnyttelse af gassens brændværdi 
og for at holde emissionen af skadelige 
udslip af blandt andet kulilte og NOx 
nede.

Automatikken består af regulering 
af ilttilførslen i kombination med en 
hastighedsregulering af forbrændings-
luftblæserne. Den kan optimere driften 
af eksisterende kedelanlæg, så de kan 
køre på forskellig gaskvalitet og samtidig 
reducere elforbruget. 

– kombinationen kan sammenlagt 
i mange tilfælde spare 3-5 pct. af de 
samlede energiomkostninger, hvilket er 
forholdsvis meget, da vi ofte taler om et 
stort forbrug på hospitalerne. Rentabi-
liteten afhænger af forbrugsmønstret, 
men er god og medfører ofte en simpel 
tilbagebetaling på under fem år, siger 
han.

Mange af de eksisterende brændere 
kan godt indreguleres til køre på forskel-
lige gaskvaliteter ved at stille dem på en 
middelværdi, men det giver en dårlig 
udnyttelse af gassens brændværdi. 
Automatikken måler og kompenserer 
løbende for variationerne i gassen og 
styrer forbrændingen optimalt.

Automatikken kan godt sættes på ek-
sisterende kedler og nogle gange også 
på eksisterende brændere, men det vil 

ofte kræve en udskiftning af selve bræn-
deren, som udgør en mindre investering 
i forhold til det samlede anlæg.

VENTER STOR UDBREDELSE

Da det er et mindretal af landets hospi-
taler, der har anskaffet automatikken, 
er den endnu ikke særlig udbredt, men 
det vil den blive på de større anlæg. Der 
er helt klart et behov, som vil stige i takt 
med, at variationerne bliver større og 
større, mener selskabet. 

Problemet bliver aktualiseret, fordi 
der kommer fremmed gas i rørene. Ga-
sleverancerne fra Nordsøen suppleres 
med russisk og tysk gas. Weishaupt har 
set resultater fra forskellige måler- og 
regulatorstationer, hvor brændværdien 
har varieret med op til 8 pct.

Vi har i Danmark haft en meget ensar-
tet gaskvalitet fra Nordsøen, så behovet 
for efterreguleringer har ikke været 
aktuel i samme grad, men der kommer 
en helt ny situation, der kræver iltregu-
lering på brænderne.

SÅDAN STyRER 
AUTOMATIkkEN

Teknikken bag den nye automatik er at 
regulere ilttilførslen præcist til gassens 
beskaffenhed:

– Når gassen bliver ”tynd” skal 
luftoverskuddet reduceres. Stiger gas-
sens brændværdi, skal der tilføres mere 
ilt via øget lufttilførsel. Sker ingen af 
delene, er det i princippet lige dårligt. 
Ved forkert ilttilførsel i forhold til na-
turgassens Wobbetal, kan der udvikles 
uønsket kulilte (CO) og kvælstofoxider 
(NOx).

Dårlig forbrænding påvirker også 
økonomien negativt. Den økonomiske 
fordel er så stor, at det i den store sam-
menhæng berettiger til investering i en 
kombination af ilt- og omdrejningsregu-
lering. Det betyder, at reguleringen er 
automatisk og kan holde gas- og elfor-
bruget nede. 

– En elektronisk regulering af bræn-
dere har en fantastisk høj gentagel-
sesnøjagtighed i reguleringen. Mellem 
dellast og fuldlast er der op til 900 punk-
ter, som styringen kan genkende med 
en 100 procents nøjagtighed og indstille 
sig efter, siger Jørgen Junge-Andersen.

– Styringen genkender punktet præ-
cist hver gang, hvilket giver en absolut 
præcis styring. Det er dermed heller 
ikke længere et mekanisk relateret slid, 
som kan nedsætte gentagelsesnøjagtig-
heden. Dette er et teknologisk spring, 
der svarer til det bilerne tog, da man gik 
fra kaburatorer til elekronisk indsprøjt-
ning. 

Der er som bekendt ikke ret mange 
biler med karburatorer tilbage, siger 
Jørgen Junge-Andersen, som mener 
det blot er et spørgsmål om relativt kort 
tid før alle hospitalerne herhjemme har 
automatik på deres kedelanlæg.

ENkEL, LETBETJENT 
BRUGERFLADE

Styringen bliver med automatikken 
meget enklere og samles i en enkelt 
brugerflade, hvor den før var spredt ud 
og teknikerne skulle rundt med stiger, 
indregulere og tjekke systemet. De bli-
ver nu i stand til at foretage de fleste ju-
steringer, reguleringer og overvågninger 
på den grafiske brugerflade.
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Brugerfladen er let og enkel og den er 
ikke standard, men kan individualiseres 
og tilpasses fuldstændig til den enkelte 
hospitalsinstallation og til et hvilket som 
helst kedelanlæg. På en monitor har 
operatørerne fuldstændig kontrol over 
anlægget med alle relevante driftsdata, 
der automatisk logges døgnet rundt og 
sikrer historikken.

TOTALE PAkkELØSNINGER

Weishaupt samarbejder med energisel-
skaber og operatører, så selskabet kan 
bane vej for en finansiering og hjælpe 
hospitalerne med at beregne, hvor me-
get tilskud man kan få og søge om dem i 
forhold til deres CO2 reduktioner. 

– Det er helt klart at i det omfang, vi 
taler om nye installationer fra os, er alt 
denne ny teknologi indeholdt i anlæg-
gene. Teknologien bør være implemen-
teret i alle nye anlæg. Bygherrerne bør 
vide, at der findes løsninger, der optime-
rer energiudnyttelse, driften, betjenin-
gen og økonomien, når de bygger nyt.

Mange steder kan man få en stor 
økonomisk og miljømæssig fordel af 
driftoptimeringerne, siger Jørgen Junge-
Andersen.

M
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lEaN på sUNdhEdsoMRådEt
– SAMMENHæNGENDE OG RATIONELLE PATIENTFORLøB
af ChEfKoNsUlENt MiChaEl MøllER, alECtia  

(MCMo@alECtia.CoM)

oR iENtER iNg

LEAN er kort fortalt, at få trimmet sin 
produktion, så der bl.a. er mindst muligt 
vente- og spildtid og at produktiviteten 
samt effektiviteten løbende forbedres.

Region Hovedstaden har besluttet at 
satse på at bruge procesværket LEAN 
strategisk på alle virksomheder. ALEC-
TIA har i mange år arbejdet med LEAN 
og udgav allerede i 2008 en publikation 
med et inspirationsværktøj til LEAN på 
sygehuse. Vi kan derfor kun støtte op 
omkring regionens tiltag og håber de 
mange tiltag og projekter kan medføre 
gevinster for både patienter, medar-
bejdere, pårørende og hospitalernes 
”økonomi”.

Sundhedsvæsenet har flere udfor-
dringer fx begrænsede ressourcer, 
mangel på arbejdskraft, forventnings-
pres og en demografisk udvikling der vil 
medføre flere patienter. Det er derfor 
nødvendigt at vi konstant sikrer, at 
sundhedsvæsenet løser sine opgaver 
med maksimal kvalitet og anvendelse af 
færrest mulige ressourcer.

LEAN kan handle om både roller, op-
gavefordeling, fysik (bygninger), samar-
bejde, kultur og brug af tekniske/fysiske 
hjælpemidler fx rørpost, IT, automatise-
ringssystemer, tavler, skiltning og reoler.

LEAN handler om at vi altid kan gøre 
det lidt bedre, dels ved at tænke ander-
ledes og dels ved at gøre tingene på 
en smartere måde for bl.a. at minimere 
dobbeltarbejde og for at opnå:

–  Forbedret patienttilfredshed
–  Bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø
–  Frigivelse af ressourcer – mere effek-

tive
–  Færre fejl og utilsigtede hændelser

Når vi analyserer arbejdsgange vil vi 
bl.a. inddrage områder som organise-
ring, styring, planlægning, flow, mulig-
hed for hjælpemidler og standarder. 

Typisk kan der forekomme ressour-
cespild indenfor følgende hospitalsom-
råder:

–  Ventetid
–  Transport herunder personaletid 
–  Procestid
–  Fejlproduktion, dobbelt produktion
–  Lagerstyring
–  Energi

Det er vigtig at huske på, at ingen æn-
dringer til det bedre er for små, og at en 
åben kultur hvor medarbejdere bidrager 

med innovative forslag er ”guld” værd – 
målet er en forbedringskultur.

I ALECTIA mener vi LEAN projekter 
oplagt bør udføres med en tværfaglig 
tilgang hvor man kombinere viden og 
metodikker indenfor arbejdsmiljø, logi-
stik/planlægning, økonomi og tekniske 
hjælpeværktøjer.

alECtia 
afholder torsdag den 25. 

august 2011 kl. 14-18 
et gå-hjem-møde om LEAN 
på hospitaler. Mødet afholdes 

i Virum og det er gratis at 
deltage. 

Tilmeld dig hos Karin Liebach 
på kal@alectia.com. 

Det samlede program for 
mødet kan ses på hjemmesiden 

www.alectia.dk

ENWA  BIN-X
W A T E R   T R E A T M E N T

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

... uden brug af kemikalier.

Tele :  4576 7628
Fax :  4576 7638
E-mail :  bin-x@bin-x.com

ENWA BIN-X ApS
Møllevej 9, F.1
2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

Fjerner alle bakterier og partikler

(legionella, campylobacter, 

e-coli, uopløst kalk m.m.)

Forhindrer dannelse af biofilm

Mekanisk filtrering uden kemi

VA-godkendt

Automatisk rensefunktion
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silENtia  SKæRMSySTEM
Fleksibelt system med mange monteringsmuligheder.
Montering direkte på væg eller med afstandsstykker.

pRodUKtiNfoRMatioN

Silentias foldeskærme findes i to stan-
dardhøjder og i mange forskellige læng-
der og farver. I standardudførelsen mon-
teres skærmen direkte på væg med et 
vægbeslag, der følger med. Hvis der er 
sengestuepanel, slanger, ledninger eller 
lignende på væggen, kan man fastgøre 
vægbeslaget med afstandsstykker, så 
skærmen kommer et stykke ud fra væg-
gen. Der findes både afstandsstykker 
med fast mål og afstandsstykker med 
justerbar længde.

MONTERING MED kLEMME PÅ 
kULISSESkINNE

Hvis der er kullisseskinner på væggen, 
kan man i stedet fastgøre vægbeslaget 
med klemmer på kulisseskinnerne. 
En skærm, som er monteret med en 
klemme, kan enkelt flyttes sidelæns ved 
at løsne klemmens skuer og skubbe den 
langs med skinnen. Hvis der kun er en 
kulisseskinne, anvendes et vægbeslag 
med gulvstøtte for at give skærmen 
bedre stabilitet.

 

MONTERING DIREkTE PÅ 
GULVSTOLPE

Silentias skærme kan også monteres på 
gulvstolper, som skrues fast til gulvet. 
Det er et godt alternativ, hvis skærmen 
skal anvendes, hvor der ikke er en væg, 
eller der f.eks. er et vindue der, hvor 
man gerne vil have skærmen. 

MULIGHED FOR AT ByTTE 
MONTERINGSFORM

Hvis man vil flytte en skærm fra f.eks. 
et vægbeslag til en gulvstolpe, er det 
enkelt gjort. Det kræver kun at løsne 
en skrue, og derefter kan man med et 
enkelt greb løsne skærmen fra vægbe-
slaget og flytte den til gulvstolpen. Det 
er også muligt, at to skærme i forskellig 
farve og længde bytter plads, så længe 
de har samme højde. 

Silentia skærmsystem, fleksibelt  
med mange forskellige muligheder.  
Se www.silentia.dk eller ring på telefon 
39 90 85 85.

Silentia foldeskærm monteret direkte på væg med vægbeslag

Afstandsstykker 
giver plads til sen-
gestuepanel, slan-
ger og ledninger

Monteret på 
stolpe, der er 
skruet til gulvet. 
EasyClick systemet 
gør at skærmene 
nemt kan flyttes 
ved rengøring el-
ler til en anden 
monteringsform

Skærmene kan også nemt monteres på 
kulisseskinner med Silentia klemmer

http://www.silentia.dk


Styrker effektiviteten og mindsker nedslidningen

MERE TID OG ENERGI
MED sMå El-sCootERE
Personalet på centrallaboratoriet på Sygehus Lillebælt i kolding slipper for at gå mange kilometer hver dag 
takket være små, effektive el-køretøjer, der klarer den interne transport med minimal nedslidning

af JoURNalist, iB ERiK ChRistENsEN

oRiENtER iNg

Personalet på centrallaboratoriet på kol-
ding Sygehus sparer titusindvis af skridt 
og mange arbejdstimer hver eneste dag, 
når bioanalytikerne skal rundt mellem 
laboratoriet og sygehusets mange afde-
linger. 

Transporten foregår hurtigt, lyd-
løst og skånsomt med små, fleksible 
Translet-scootere fra UB-Let A/S i Vejle. 
Translet’erne er praktisk indrettede med 
kurve til prøveflasker, dokumenter og 
andre materialer. Den effektive person-
transport sikrer, at personalet har mere 
tid til deres primære arbejde.

Centrallaboratoriet har syv Translet’er 
til rådighed og de er næsten altid er ude 
at køre. Den første Translet blev indkøbt 

i slutningen af 1990erne og den er fort-
sat i daglig drift, så kvaliteten matcher 
det hårde, daglige slid de udsættes for 
på hospitalet. 

Efter hver tur parkeres de ved en 
ladestation udenfor laboratoriet, så der 
altid er en opladet Translet klar til næste 
opgave. En Translet kan med fuldt læs 
køre 7 km/t, hvilket er ca. dobbelt så 
hurtigt som almindelig gang og de tilba-
gelægger ca. 17 km på et fuldt opladet 
batteri. 

De er kompakte og fylder ikke mere 
end et almindeligt, lille løbehjul, men 
skåner hofter, knæ og led. Med tre hjul 
kan de selv stå oprejst, så personalet be-
høver ikke finde en væg at stille dem op 

ad, men kan hoppe af og efterlade deres 
Translet stående på gulvet.

Translet fås i flere udgaver. Den mind-
ste ligner mest et løbehjul og er yderst 
handigt, men den fås også i en lidt bre-
dere version med affjedring og plads til 
et bredere sæde. Alle modeller er byg-
get, så brugerne enten kan stå op eller 
sidde ned under kørslen efter eget valg.

SkRÆDDERSyET INDRETNING 

En Translet koster fra 14.300 kr. – plus 
tilbehør. Har et hospital særlige ønsker 
og behov, udvikler UB-Let en individuel 
løsning, der opfylder behovene med 
hylder, skuffer, efterløbere, kurve og 
endda hæve/sænke løft af diverse rulle-
borde og lignende. Translet er designet, 
så man kan bygge videre på den efter 
eget ønske.

køretøjerne kan tilpasses alle bruger-
typer uanset højde. Der kører derfor 
mange rundt i både sundhedssektoren 
og industrien. Halvdelen af alle Translet-
ter er solgt til arbejdspladser, der ønsker 
at reducere den interne transporttid og 
forbedre arbejdsmiljøet på samme tid.

En stor dansk industrivirksomhed 
købte således den første el-scooter til en 
medarbejder, der var blevet handicap-
pet. Virksomhedens ledelse konstate-
rede efterfølgende, at med en Translet 
til rådighed, var den nu handicappede 
medarbejder mere effektiv end de raske 
kolleger. I dag har de i alt 33 UB-Let 
maskiner..! 

Der er i praksis meget lidt vedligehol-
delse på en Translet. Batteriet skal lades 
op, hvilket tager godt tre timer fra 0 til 
100 pct. En Translet kan transportere 
100 kg og er praktisk talt lydløs. Den 
leveres i valgfrie farver i en hårdfør pul-
verlakering.
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MiNdRE  NEDSLIDNING 
OG høJERE  EFFEKTIVITET
Et hjælpemiddel, der aflaster hårdt belastede led

OPLAGT TIL EFFEkTIVISERING

– Hospitalerne står overfor store ud-
fordringer med at hæve effektiviteten, 
og politikerne ønsker, at vi skal blive 
længere på arbejdsmarkedet. Det kræ-
ver effektive løsninger og reduceret 
nedslidning – og intern transport er 
et oplagt sted at starte, siger direktør 
Hans Wichmann fra UB-Let. Vi indleder 
derfor et fremstød overfor hospitalerne 
for at gøre opmærksom på Translet’ens 
mange fordele 

De små maskiner kan effektivisere 
den interne transport for mange forskel-
lige faggrupper, så som laboranter, syge-
plejersker, vagtlæger, teknisk personale, 
m.fl. – Effektiviseringen bliver hurtigt så 
stor, at købsprisen er tjent ind allerede 
det første år. Hvis man med en Trans-
let øger farten fra fx 4 km/t til 7 km/t, 
så sparer man godt og vel en hel time 
for hver 10 km afdelingens personale 
tilbagelægger på en arbejdsdag. Husk 
så på, at en Translet er på arbejde 24 
timer i døgnet året rundt – så måler man 
hurtigt besparelsen i både halve og hele 
årsværk. 

Det betyder, at der kan investeres i 
det tilstrækkelige antal Translet’er til, at 
der altid er en ledig til rådighed, samti-
dig med, at afdelingen holder pengene 

– Scooterne skåner vore stakkels ben ved at spare os for 
rigtigt mange skridt hver eneste dag. Vi har frygteligt lange 
afstande internt på kolding Sygehus. Der er 380 meter at 
gå ud til vor fjerneste afdeling, så skal vi derud ti gange om 
dagen, bliver det til rigtigt mange sparede skridt, siger afde-
lingsbioanalytiker på centrallaboratoriet Lisbet Lund Brink.

– Mange prøver tages også om natten. En bioanalytiker, 
der skal servicere sygehuset alene en hel nat, hvor der også 
tages mange prøver, sparer benene utroligt meget. Scoo-
terne kører forbavsende hurtigt, så der er også en tidsfaktor 
i at bruge dem. 

Vi er derfor glade for køretøjerne og kan slet ikke und-
være dem. I starten prøvede vi løbehjul, hvor man kan 
sætte begge ben op, men de belaster især hofter, knæ og 
fødder meget. Det er rigtigt usundt at køre så meget på 
dem som vi gjorde i starten. Vi løste problemerne ved at 
anskaffe os scooterne. 

Dem har der ikke været problemer med, selv om de er 
ved at være gamle, siger Lisbet Lund Brink, der er overbe-
vist om at scooterne reducerer nedslidning og hæver effek-
tiviteten, når personalet kan spare tusindvis af daglige skridt 
rundt på de lange hospitalsgange.

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

hjemme allerede det første år. Når vi 
så på samme tid er med til at modvirke 
nedslidning og til at gemme personalets 
energi til de faglige arbejdsopgaver – så 
kalder vi det ”arbejdsmiljø – der betaler 
sig” siger Hans Wichmann.

mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com


aRBEJdsMilJø

iNdREtNiNg

hygiEJNEfiltRE

KaldEaNlæg

KøliNg

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

The art of handling air

TROX Danmark A/S
Tlf. 4914 6633 · www.trox.dk

Stort filterprogram
til den bedste tekniske og

økonomiske løsning
TROX fremstiller på 
egen fabrik EUROVENT 
certificerede finfiltre 
i henhold til EN779, 
filterklasse F5-F9.

Stort program af mikrofiltre
(HEPA og ULPA) H11-H14 / U15-U16.

Anz_Filterprogramm_DA_04-10.qx

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

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

vaNdBEhaNdliNg El-tRaNspoRtERE

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

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

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

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

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

RådgivNiNgMEdiCiNsKE gassER
og UdstyR

paNElER sKyllERUMsUdstyR

Hospitalsservice
Desinficerende 
opvaskopvask

Autoklaver
Kvalitetssikrings-
koncept

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

KoMMUNiKatioN

AIR LIQUIDE DANMARK A/S
Godsbanegade 2 · 8700 Horsens
Tlf. 76 25 25 25 · Fax 76 25 25 35

Høje Taastrupvej 42 · 2630 Taastrup
Tlf. 43 55 50 50 · Fax 43 55 50 60

E-mail:  info.denmark@airliquide.com
Homepage: http:\\www.airliquide.dk

Danmarks
førende leverandør

af medicinske
gasser og udstyr

Vejlevej 13-15

MilJøUdstyR

glasfiber i ekstreme miljøer

Miljørigtig opbevaring

Olie, kemikalier, gift, syrer eller baser?

Tlf. 62 24 21 96 · www.fiberteam.dk

hygiEJNE

Én stærk partner
i hospitalshygiejne

• Centraldoseringsystemer
• Professionel rådgivning
• CE mærkede midler til - 
• Sterilcentraler, 
• Skyllerum
• OP
• Endoskopi

Ecolab Healthcare
division

Carl Jacobsensvej 29 · 2500 Valby
Telefon 3615 8585  Fax 3615 8548               

dk@ecolab.com  www.ecolab.dk

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

mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
http://www.ken.dk
mailto:info.denmark@airliquide.com
http://www.airliquide.dk
mailto:dk@ecolab.com
http://www.ecolab.dk
http://www.fiberteam.dk
http://www.boege.dk


HVORDAN 
KAN DU 
HØJNE 
HYGIEJNE- OG 
SIKKERHEDS-
STANDARDEN?

HVORDAN HVORDAN HVORDAN HVORDAN HVORDAN HVORDAN HVORDAN 
KAN DU KAN DU KAN DU KAN DU KAN DU KAN DU 
HØJNE HØJNE HØJNE HØJNE HØJNE 
HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG HYGIEJNE- OG 
SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-SIKKERHEDS-
STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?STANDARDEN?

Indenfor din sektor kan dårlige hygiejne- og sikkerhedsforhold medføre 
store sundhedsmæssige skader. Altro sikkerhedsgulve giver dig den bedste 
løsning. De indeholder Altrosan, som forebygger bakterievækst og 
beskytter dit personale, dine patienter og dit værdifulde omdømme.

Få fl ere gode grunde til at vælge Altro, kontakt din Altro konsulent 
eller check www.altro.dk

http://www.altro.dk


rengøring på
danske hospitaler
fører til flere og 
flere livstruende
infektioner.
Der er brug for en 
fiberreDning!

Med Viima bliver det ikke bare rent.
Det bliver klinisk rent.
viimas nye, unikke fiberteknologi fjerner langt 
flere skadelige hospitalsbakterier end noget andet 
rengøringssystem. uvildige laboratorietests viser,  
at 2.000.000.000 stafylokokker reduceres til under  
10 stk. efter rengøring med viima. det betyder  
sundere patienter, færre hospitalsinfektioner og færre 
genindlæggelser. viima er den sundeste investering i 
hospitalsrengøring til dato.

T: 70 10 16 68 | e: info@viima.dk | viima.dk
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