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SYNSPUNKT
Forum for debat – er åben for sundhedsfaglige- og politiske emner, og er uafhængig redaktionens holdninger.

Offentlige bygherrer
udpiner arkitektbranchen
med urimelige krav

Af Preben Dahl,
chefjurist, Danske
Arkitektvirksomheder

Preben Dahl er 44 år, chefjurist i
DANSKE ARK. Preben har været an
sat i DANSKE ARK i snart 7 år, hvor
han varetager medlemmernes interes
ser i forbindelse med kontraktforhold,
udbudsret, ophavsret og rådgiver
ydelser. Preben har tidligere arbejdet i
Bygningsstyrelsen.

DANSKE ARK og vores medlemmer,
arkitektvirksomhederne, er glade for
beslutningen om den omfattende
udbygning af hospitalerne, som blev
besluttet for et par år siden og som nu er
ved at blive udkrystalliseret i form af en
række spændende projekter over hele
landet. Udover den samfundsmæssige
interesse i bedre hospitaler skal det ikke
være nogen hemmelighed at hospitalsudbuddene har været med til at redde
en arkitektbranche som i kølvandet på
finanskrisen er voldsomt presset.
Som brancheorganisation for arkitektvirksomheder skal vi ikke blande os
i diskussionen om placering af hospitalerne eller fordelingen af ressourcer eller
i øvrigt komme med nogen som helst
hospitalsfaglig vurdering af planerne.
Den diskussion overlader vi til andre.
Som brancheorganisation for arkitektvirksomhederne går vi derimod stærkt
op i arbejdet med at skaffe arkitektvirksomhederne anstændige arbejdsvilkår
selv i et presset marked. Hermed mener
vi vilkår som både gør det muligt for
dem at drive deres forretning og at
skabe gode, velfungerende bygninger i
høj arkitektonisk kvalitet.
I et marked som det nuværende,
hvor det private byggeri nærmest er
gået i stå, har det offentlige byggeri en
meget central rolle. Dertil kommer, at
det offentlige byggeri, bl.a. som følge af
udbudsreglerne, er underlagt en stram
regulering, som hindrer næsten enhver
dialog mellem potentielle aftaleparter.
I det private erhvervsliv er det
ukompliceret og ukontroversielt at
kommende forretningsparter sætter sig
sammen og drøfter en kontrakt, før den
bliver skrevet under. Denne mulighed
eksisterer ganske enkelt ikke i det offentlige byggeri (bortset fra ganske få
situationer). Det er den offentlige byg-

herre, som aldeles ensidigt dikterer alle
udbuds- og aftalevilkår, stort set uden
at tilbudsgiverne har indflydelse på aftalens indhold. Det er blevet et ”take it
or leave it” marked for tilbudsgiverne.
Enten accepterer man det fremlagte
udbudsmateriale, med de vilkår og betingelser bygherren har besluttet, eller
også må man pænt sige nej tak og gå
glip af opgaven.

Offentlige bygherrer skal
behandle deres rådgivere
ordentligt
Denne ensidige fastlæggelse af vilkår
medfører efter DANSKE ARKs opfattelse en forpligtelse for den offentlige
bygherre til at behandle sin aftalepart
på en rimelig og anstændig måde for så
vidt angår udbuds- og aftalevilkår. Det
er en elementær forudsætning for et
godt og frugtbart samarbejde mellem
forskellige parter, at det bygger på et aftalegrundlag som begge parter opfatter
som rimeligt. Den forudsætning kniber
det desværre med at opfylde i mange af
de store hospitalsprojekter.
Ja, selvfølgelig kan en arkitekt sige nej
tak til opgaven, hvis aftalen eller vilkårene i øvrigt er urimelige, men kan han
nu også bare det?
Når vi taler offentligt byggeri, herunder ikke mindst hospitalsbyggeri, som
kræver en helt særlig viden, erfaring og
kompetence, har store arkitektvirksomheder brugt mange år på at opbygge
disse specialiserede kompetencer. Som
markedssituationen er i dag, kan ingen
rådgiver tillade sig at springe fra så store
opgaver. Hertil kommer at rådgivervirksomhederne, inden udbuddet sættes
i gang, allerede har investeret store
ressourcer i forarbejdet, i etablering
af alliancer med samarbejdspartnere,

underrådgivere osv. med henblik på at
kunne afgive et kvalificeret tilbud, som
kan vinde den eftertragtede kontrakt.
DANSKE ARK har i de senere år set
en markant ændring i den måde det
offentlige byder ud på, og i de mange
hospitalsudbud ser regionerne beklageligvis ud til at have lagt sig i front
med hensyn til at stramme vilkårene for
rådgiverne, samtidig med at rådgiverne
skal levere mere og mere såvel i konkurrencefasen som i kontraktfasen – uden
at vederlagene følger med.
Den rådgivning, som arkitekter leverer, kan ikke sammenlignes med indkøb
af blyanter eller rengøring. Arkitektrådgivning er unika og består i virkeligheden i en proces, hvor mange parter,
inklusive bygherre og brugere, leverer
hver deres bidrag, som arkitekterne så
bearbejder og integrerer indtil der foreligger en sammenhængende løsning.
Som bygherre kan man ikke læne sig
tilbage og blot satse på, at aftalens bestemmelser om diverse sanktioner løser
alle problemer. Som ansvarlig bygherre
er man nødt til at sætte sig for bordenden og deltage aktivt i processen som
beslutningstager. Det er ganske enkelt
ikke godt nok at bygherren tror han kan
udlicitere sin bygherrefunktion til en
bygherrerådgiver eller advokat og så
regne med at der efter 4 år står et færdigt byggeri, han bare kan flytte ind i.
De politisk styrede organisationer –
det være sig, kommuner, regioner eller
statslige institutioner – synes efterhånden at have udviklet en berøringsangst
overfor processen. Det skyldes måske
en frygt for konsekvenserne, hvis processen fører til et dårligt resultat, fx
i form af et for dyrt byggeri. Frygten
er måske forståelig – det tragiske er
imidlertid at risikoen for en dårlig proces netop bliver større, når bygherren
fjerner sig fra processen og overlader
styringen til andre, fx bygherrerådgivere
eller advokater. Lange ensidige kontrakter til bygherrens fordel med sanktioner
overfor alt muligt er ikke befordrende
for samarbejdet eller processen. Pointen
er jo netop at en proces er nødt til at
være baseret på rimelighed, samarbejde
og tillid; ikke mistillid og sanktioner.
Hermed siger vi ikke, at rådgiverne ikke
skal betale for deres eventuelle fejl, for
selvfølgelig skal de det. Det er jo derfor
de tegner forsikringer.
På stort set alle hospitalsprojekterne
ser vi imidlertid, at udbuds- og aftalevil-

kårene er blevet forvredet i en grad der
hverken er rimelig eller hensigtsmæssig.
Presset på arkitekterne starter allerede, når de skal søge om at få lov til
at deltage i konkurrencen, den såkaldte
prækvalifikationsfase. I dag skal de ansøgende virksomheder aflevere meget
store mængder dokumentation og redegørelser for overhovedet at komme i
betragtning. Materialet er forskelligt fra
gang til gang så det er umuligt at have
prækvalifikationsmateriale liggende som
hyldevare, og arkitekterne og deres
medrådgivere bruger i dag rigtig mange
ressourcer på at indsende en ansøgning
om at blive prækvalificeret. Samtidigt
øges risikoen for fejl og forglemmelser
i ansøgningen. Mangler der en tro og
love erklæring på to linjer om gæld til
det offentlige fra selv den mindste underrådgiver medfører det i dag, at en
totalrådgivers ansøgning bliver erklæret
for ukonditionsmæssig. Det kan lyde
som en banal problemstilling, men i dag
bliver netop kravene til prækvalifikationsansøgninger af både tilbudsgivere
og bygherrer fremhævet som et af de
største problemer ved udbudssystemet.
Rådgivere, entreprenører og repræsentanter for bygherrerne har nedsat en
arbejdsgruppe under paraplyorganisationen ”Værdibyg,” som skal se på dette
problem og komme med en vejledning,
som kan bane vej for en begrænsning
og harmonisering af prækvalifikationsmaterialet. Men bygherrer bør allerede
nu tænke sig godt om med hensyn hvad
de beder om i prækvalifikationsfasen.
De få teams, som kommer igennem
nåleøjet og bliver prækvalificeret, er
imidlertid ikke fri af problemerne. De
prækvalificerede bliver i tilbudsfasen
bedt om at fremstille et meget omfangsrigt tilbudsmateriale i forbindelse med
selve konkurrencen. Vi ser eksempler
på, at rådgiverne i konkurrencefasen,
for et symbolsk vederlag, skal levere
egentlige kontraktydelser, som de reelt burde have haft fuld betaling for. I
nogen situationer er rådgiverne blevet
bedt om at levere hvad der svarer til et
dispositionsforslag, altså et egentligt
stykke projekteringsarbejde.
Det lyder måske umiddelbart forjættende, at en bygherre i princippet kan få
leveret gratis ydelser i forbindelse med
konkurrencen, men er det rimeligt? Og
er det overhovedet en god ide at man
på den måde udpiner rådgiverbranchen? Tænk bare på det ressourcespild,

der ligger i at 5-8 konkurrencedeltagere
skal levere en masse projektering, og
kun én rådgiver får opgaven. De øvrige
4-7 deltagere kan smide deres projekter
lige lukt i skraldespanden. Nogen kommer jo i sidste ende til at betale for dette
enorme ressourcespild. Meget ofte vil
det udførte arbejde i konkurrencen alligevel skulle laves om eller bearbejdes
efter dialog med bygherre og brugere.
Vores medlemmer er ved at konkurrere sig til døde og det kan ikke være i
samfundets interesse, at man udpiner
arkitektbranchen på den måde. Det er i
hvert fald en kortsigtet fornøjelse. Ingen
rådgivere har nogen forventning om
at tjene penge på at deltage i konkurrencer, men i dag er den manglende
sammenhæng mellem arbejdsindsats
og konkurrencevederlag ved at nå en
kritisk grænse. Bygherrerne må derfor
se mere selvkritisk på hvad de beder om
i konkurrencefasen.
Ofte er konkurrenceperioderne styret af bygherrens egen tidsplan uden
sammenhæng med hvad en realistisk
periode vil være set ud fra opgavens
omfang. Meget ofte lægges konkurrenceperioden i sommerferien, efter de
prækvalificerede har aftalt ferie med deres medarbejdere. Det kan umiddelbart
synes som konkurrencedeltagernes hovedpine, men specielt ved hospitalskonkurrencerne taler vi jo ikke om et enkelt
firma, men om at en deltager består at et
team af virksomheder, som samarbejder
om udarbejdelsen af konkurrenceforslag. Koordinering af medarbejdernes
ferier er stor set umulig og inddragelse
af planlagt ferie en dyr affære for virksomhederne. Reelt afkortes konkurrenceperioden med sommermåneden og i
værste fald går det udover konkurrenceforslagenes kvalitet fordi de forskellige
virksomheder i teamet ikke kan arbejde
kontinuerligt i ferieperioden.
Den ene rådgiver, som står tilbage
som vinder og får den eftertragtede
kontrakt om opførelse af et nyt hospital,
er naturligvis lykkelig, fordi kontrakten
betyder sikker beskæftigelse for en
masse medarbejdere i mange år, men
vinderen må acceptere nogle kontraktvilkår, som er meget ensidige og urimelige, og i værste fald risikerer de at sætte
hele virksomhedens eksistens på spil.
Der findes vedrørende arkitekt- og
ingeniørrådgivning et gammelt, men
velfungerende aftalesystem som bygger
på et sæt almindelige bestemmelser, det
hospital drift & arkitektur 4
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Danske Arkitektvirksomheder,
DANSKE ARK, er branche- og
arbejdsgiverforening for de private
rådgivende arkitektvirksomheder.
DANSKE ARK varetager virksomhe
dernes erhvervsmæssige interesser
og arbejder for at styrke virksomhe
dernes position, kvalitative niveau og
professionalisme som bygherrernes
uvildige rådgivere.
DANSKE ARK har mere end 725
medlemsvirksomheder, der tilsammen
beskæftiger ca. 4800 arkitekter, byg
ningskonstruktører samt øvrigt teknisk
og administrativt personale. Virksom
hederne spænder størrelsesmæssigt
fra en del enkeltmandsvirksomheder
uden ansatte til Danmarks største
arkitektvirksomheder, som har mere
end 250 ansatte i ind- og udland.

såkaldte ABR 89. Det har været anvendt
i mange år med godt resultat. Det er et
såkaldt ”agreed document” – et dokument udarbejdet i fællesskab af staten,
Kommunernes Landsforening, (det tidl.)
Amtsrådsforeningen, Boligselskabernes
Landsforening, København og Frederiksberg Kommune, PAR (nuværende
DANSKE ARK) samt Foreningen af Rådgivende Ingeniører. ABR 89 anvendes
sammen med en række standardiserede
ydelsesbeskrivelser. Tilsammen udgør
de et aftalesystem, som fastlægger ansvarsforhold og ydelser på en for alle
parter rimelig og velafbalanceret måde.
Især ved de mange hospitalskonkurrencer har bygherrerne imidlertid følt, at de
skulle udfordre dette aftalesystem i form
af fravigelser.
Vi ser i hvert fald fravigelser fra ABR
89 på meget væsentlige punkter. Det er
nærmest hovedreglen i dag, at bygherren kan hæve kontrakten uden at der
foreligger misligholdelse fra rådgiverens
side, stort set uden at betale erstatning.
En sådan radikal fravigelse er i strid med
de helt fundamentale aftaleprincipper,
som gælder i Dannmark. Alle rettigheder til projektmaterialet overdrages til
bygherren ved ophævelse af kontrakten

uden betaling, ligeledes i strid med principperne i ABR og almindelige ophavsretlige principper.
Kontrakten udtrykker ikke længere
samarbejde, balance og ligeværdighed,
men er i stedet erstattet af ensidige aftalevilkår til bygherrens fordel, mistillid
og sanktioner. Alle risici, selv risikoen for
om bygherren opnår bevilling, overvæltes på rådgiverne, idet bygherren uden
videre kan standse opgaven uden at betale tabt fortjeneste til de rådgivere, som
jo har en forventning om at de får lov til
at løse opgaven.
Vi ser også at risikoen for at entreprenørerne ikke afleverer byggeriet
mangelfrit og til tiden overvæltes på
rådgiverne, fx i form af manglende betaling eller sågar dagbøder. Dette savner
mening, da rådgiverne ikke har et aftaleforhold til entreprenørerne og ikke kan
diktere dem noget som helst.
Rådgiverne tegner typisk en projektforsikring for store sager som hospitalssagerne, det vil sige en forsikring, som
er målrettet den konkrete sag og typisk
dækker alle totalrådgivernes underrådgivere. Projektforsikringen er i de fleste
tilfælde tegnet med dækningssummer som fuldt ud dækker risikoen for
rådgivernes fejl og mangler. På mange
af hospitalssagerne har vi alligevel –
parallelt med projektforsikringen – set
krav om at rådgiverne også skal stille
sikkerhed. Udover den økonomiske
byrde, er problemet at sikkerhedsstillelse for rådgivere er et ukendt begreb
for bankerne. Det betyder, at bankerne
gerne stiller sikkerhed for rådgiverne,
men kun hvis rådgiverne kan stille en
tilsvarende sikkerhed for sikkerheden,
krone for krone. Rådgiverne er nødt til
at stille kassekredit eller andre aktiver
til sikkerhed for sikkerhedsstillelsen, og
det betyder at kassekreditten ikke har
kunnet bruges til det den er beregnet
til. Vi har i forbindelse med hospitalskonkurrencerne set eksempler på, at
velkonsoliderede og kompetente arkitektvirksomheder har måttet overdrage
totalrådgiverrollen til deres ingeniør,
fordi kassekreditten var stillet til sikkerhed i andre sager, og der nu ikke længere var mere at stille sikkerhed med.
Med kravet om sikkerhedsstillelse har
man dermed faktisk forringet virksomhedernes konkurrenceevne. Og hvad
er behovet for sikkerhedsstillelse? Intet.
Fejl og mangler er dækket af forsikringen og arkitekter som arbejder for det

offentlige går ikke konkurs, så risikoen
er jo minimal.
Det er vigtigt at den offentlige bygherre fjerner sig fra sit lidt selvcentrerede tunnelsyn og i stedet håndterer rollen ud fra en mere holistisk tankegang,
som tager afsæt i erkendelsen af at gode
byggesager forudsætter rimelige vilkår
for aftaleparterne. Vores medlemmer
ved en hel masse om hospitaler. De har
en ganske unik viden om hospitaler og
hvad arkitektur kan gøre for helbredelse
og arbejdsmiljø, men det kræver at de
får lov til at udfolde sig. Men de kan kun
udfolde sig, hvis rammerne herfor er
til stede. Samtidig skal bygherren have
forståelse for at arkitekter, ingeniører og
entreprenører driver en forretning og at
der skal være en rimelig proportionalitet
mellem indsats, vilkår og vederlag.
Det er vigtigt at man genopfinder en
konkurrenceform, hvor man ikke udpiner de konkurrerende, men finder ind til
det væsentlige på det rigtige tidspunkt.
Man behøver fx ikke have gennemtegnet hospitalet på konkurrencetidspunktet. Det er tværtimod nærmest skadeligt
for projektet, fordi konkurrencedeltagerne skal tegne et hospital uden at
man har haft dialogen med brugerne
og bygherren. I konkurrencerne er det
fuldt tilstrækkeligt at lade rådgiverne
vise forslagets hovedgreb, baseret på
et konkurrenceprogram der selvfølgelig
dikterer, hvad byggeriet skal rumme,
af m², funktioner, bæredygtighedskrav
osv., men uden at man behøver at medtage dem i konkurrenceforslaget. Derefter kan man indgå kontrakten tidligt
i forløbet, så rådgiverne kan detaljere
projektet sammen med brugerne. Derved opnås det optimale resultat uden
ressourcespild.
Det forlyder i øvrigt fra de medlemmer, som har fået kontrakt på hospitalsprojekterne, at når konkurrencen er
overstået og kontrakten er underskrevet
og arkiveret, og advokaterne og bygherrerådgiverne har trukket sig længere
tilbage i processen, begynder aktørerne
endelig at tale sammen og koncentrere
sig om det som er væsentligt, nemlig
dialogen og processen. Men sikke
mange ressourcer man kunne have
sparet, både for bygherrer og rådgivere,
hvis man havde koncentreret sig om det
væsentlige hele vejen igennem.

Oversigt over hospitalets energiforbrug

Schneider Electric
synliggør
energiforbruget
på tværs af alle
afdelinger på
hospitalet, så
du kan overvåge
forbruget, reducere
spild og spare på
omkostningerne.

Læger har brug for røntgenbilleder,
hospitalsdirektører har brug for Schneider Electric
Vi hjælper dig med at diagnosticere energiforbruget og finde kuren
Integreret bygningsautomatik sikrer besparelser og bedre patientpleje
Hospitaler er under et stadigt stigende pres for at klare mere med færre
ressourcer for at sikre bedre patientpleje, samtidig med at energiforbruget
minimeres. Men med de stigende energipriser, de nye regulativer og det øgede
behov for medicoteknisk udstyr, bliver udfordringen kun større hver dag.
Schneider ElectricTMs innovative integrerede løsninger kan hjælpe med
at opfylde kravene, der stilles til bl.a. dit hospitals økonomiske formåen
og miljøkrav.

Effektivitet er svaret
Vi leverer integrerede løsninger, der sikrer, at du kan se, måle og administrere
energiforbruget på tværs af alle afdelinger på hospitalet. Med vores løsning
kan du dermed allerede fra dag et reducere energiforbruget ... Og sænker du
energiforbruget gennem forbedret energieffektivitet, kan du øge overskuddet
med helt op til 25 % i stedet for det gennemsnitlige overskud på 3,3 %.
Samtidig opnår du større patienttilfredshed, øget patientsikkerhed samt øget
produktivitet blandt personalet.

Sådan sikrer energieffektivitet
ﬁnansiel sundhed
på hospitalerne!

Vi sikrer energibesparelser på tværs
af alle afdelinger på hospitalet

>

Bygningsautomatik

>

El-distribution og kritisk strøm

>

Installationssystemer og styring

Frigør bundet kapital, og skab en mere
effektiv drift.

Reducér energiomkostningerne, og skab øget
effektivitet uden at sætte driftssikkerheden på spil.

Opnå større patienttilfredshed, og reducér
energiomkostningerne med automatisk styring og integration.

>

Datacentre

>

Sikkerhed

Forøg effektiviteten med op til 30 %, og foretag
intelligent skalering.

Beskyt dine patienter, medarbejdere og aktiver med åbne
integrerede sikringsløsninger.

Download GRATIS Whitepaper, `Sådan sikrer
energieffektivitet ﬁnansiel sundhed på hospitalerne!’
Gå ind på www.SEreply.com • Kode 90086t • Eller ring på 8820 4060

©2010 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes. Schneider Electric og EcoStruxure: Active Energy Management Architecture er varemærker tilhørende Schneider Electric Industries SAS eller associerede selskaber.
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Den dybe tallerken 2.0

Af Helle Gaub, Head of
Depart. Hospitals and
Healthcare

I 2007 igangsatte regeringen arbejdet
med en kvalitetsreform, for at sikre
bedre velfærd til borgerne og bedre
vilkår og større arbejdsglæde for de
offentligt ansatte, som skal levere velfærden.
Inden for sundhedsområdet resulterede reformen blandt andet i fordeling
af en pulje på ca. 40 milliarder kr. på
samlet 14 store nye hospitalsprojekter.
Formålet var at standarden og kvaliteten
skulle hæves ved hjælp af nye og opdaterede fysiske rammer. Hermed skal
f.eks. intentionerne om håndtering af de
akutte patientforløb i fælles akutmodtagelser kunne opfyldes og gives gode
rammer.
Siden har andre dagsordner ligeledes
markeret sig på banen. Muligheden for
at skabe nye eksportmuligheder til gavn
for samfundsøkonomien i en krisetid,
hvor danske arbejdspladser reduceres
i antal, er i flere sammenhænge blevet
set som en supplerende politisk målsætning. Hermed kan investeringen tjene
sig ind på flere områder. Eksportpotentialet er dog helt afhængigt af om der
kan skabes nye løsninger og udvikling
af nye produkter. Hospitalsprojekterne
skal ses som udstillingsvinduer for disse.
På nuværende tidspunkt er hovedparten af projekterne sparket i gang. De
fleste efter omfattende og detaljerede
projektkonkurrencer, hvor de bydende
rådgivere har forsøgt at give interessante og fremtidssikrede bud på hvordan de nye hospitaler skal udformes.

Rammer for innovation
Konkurrencerne har været udbudt på
grundlag af mere eller mindre detaljerede beskrivelser af bygherrernes
ønsker. Spørgsmålet er dog om bygherrerne reelt kender fremtidens behov
godt nok til overhovedet at kunne tage

stilling. Det er som bekendt svært at spå
om fremtiden.
De bydende vover ikke at foreslå innovative løsninger, hvis disse ikke er
beskrevet i konkurrencegrundlaget. De
frygter at dette ville føre til frasortering
af tilbuddet og anses derfor for alt for
risikabelt. Bygherrerne har på den anden side ikke ønske om at begrænse
de bydende eller har ikke haft tid eller
kræfter til at gennemføre den krævende
innovationsproces inden udbuddet.
Derfor er situationen ofte den, at
bygherren forventer at rådgiveren skal
være innovativ – rådgiverne forventer
at bygherren skal være det. Resultatet
er at man ved afgørelsen af konkurrencerne står med smukke og imponerende
projekter, som ikke nødvendigvis er
designet til at rumme fremtidens hospitalsbehandling, men nærmere dagens
behandling, som vi kender den i dag.
Det er ikke nogens skyld, men udelukkende et resultat af processen.
Når man forsøger at opføre en kopi af
dagens hospitaler, men i en moderniseret udgave, indenfor den kendte ramme
findes kun et åbenlyst facit – der er ikke
penge nok. Og så må der spares, der
hugges en hæl og klippes en tå. Også
der, hvor det kan få service- eller driftsmæssige konsekvenser.

Den ideelle verden
At forestille sig fremtiden og lade dette
være basis for de bygningsmæssige
innovationsprojekter er svært og i nogen grad en fremmed tankegang for
et hospitalsvæsen, som bygger hele
sin eksistens på at sikre pålidelige og
forudsigelige behandlingsresultater for
patienterne. Derfor har vi brug for at
skabe et sikkert rum, inden for afgrænsede områder, hvor det kan opleves som
trygt og ufarligt at tænke nyt. Dette bør

Hospitalsbyggerier har en fremtræ
dende plads i de fleste af verdens
økonomier i øjeblikket. Danske sy
gehusprojekter kan – håndteret på
den rigtige måde – skabe mulighe
der for eksport af danske og skan
dinaviske løsninger og produkter.
Ill: National Diabetic Center, Riy
adh, Saudi Arabia. Samark/COWI.

optimalt ske inden projektet startes eller
i hvert fald tidligt defineres som “black
boxes”, som senere i processen kan
finde deres endelige form.
Dette kunne f.eks. være: implementering af telemedicinske løsninger mellem hospitalets afdelinger og funktioner
eller til eksterne parter. Et andet felt
kunne være udvikling af nye fysiske
strukturer for levering af ambulante
ydelser. Mange projekter har beskrevet
fremtidens sengestue, på trods af at
alle er enige om at den sengebaserede
behandling får mindre betydning i fremtiden. Det er vigtigt at vi fokuserer vores
indsats på innovative elementer, som
virkelig vil gøre en forskel for drift og
økonomi i de fremtidige hospitaler.
Altså definerede felter hvor det ikke
bare er tilladt men påkrævet, at der skabes nye løsninger. Hvordan skal patienterne plejes og behandles i fremtiden,
hvad forventer vi selv, når vi bliver syge
og har behov for hospitalsydelser. Dette
kan sagtens være vores udgangspunkt.

muligt må vi forsøge at innovere processen i stedet.
Vi bør give bedre rammer i projektledelsen for at tilpasse projektet løbende
til de kontinuerlige ændringer, som den
daglige hospitals- og afdelingsledelse
lever under. Det kræver tilpasningsdygtighed fra både rådgivere og hospitalets
ledelse, og fælles målsætninger for hele
projektet. Vi er nødt til at begynde at
se det som et projekt, der handler om
udvikling af hospitalsydelserne og ikke
opførelse af et bygningsværk.
Vi bør ikke stille os tilfredse med, at
nogen allerede har opfundet den dybe
tallerken. Vi er nødt til at vove at tænke
nogle af processerne om, så vi i fællesskab kan komme frem til udviklingen af
den dybe tallerken 2.0. Virkelig innovation, som kan skabe basis for eksport,
vækst og nye arbejdspladser, men altså
også det hospitalsvæsen i verdensklasse, som skulle være resultatet af en
investering på godt 40 milliarder kroner.

Projektet og processen
En af udfordringerne i tilgangen til innovation i byggeprojekterne er det
mismatch, som eksisterer mellem den
lineære projektledelsestankegang og
den cykliske procesledelse. Hvis det
skal lykkes at skabe innovation i projektet, er det nødvendigt at tilpasse
de to ledelsesprocesser til hinanden.
Udviklingsledelsen må acceptere, at der
findes milestones, hvor det når disse
passeres, ikke er muligt at gå tilbage og
omgøre beslutninger. Projektledelsen
må acceptere, at det er nødvendigt at
skabe pauser i planlægningsprocessen,
for at give tid til en trial-and-error proces
i udvikling af nye tiltag. I den ideelle verden udvikles de innovative ideer inden
og imens man bygger. Når dette ikke er

Projektfremdrift og Procesfremdrift
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Orientering

Fremtidens
kommunikationsløsninger
til hospitaler
Vi sætter i denne artikel fokus på nogle
af de mange forskellige teknologier,
der allerede findes og som vi vil se blive
udbredt i de kommende år. Vi er bevist
om, at vores synspunkter naturligvis
ikke i alle sammenhænge er den eneste
sandhed, men det er helt sikkert, at
behovet for udnyttelse og udveksling
af informationer mellem de forskellige
systemer vil være stigende, så hospitalerne opnår en øget effektivisering.
af adm. dir. peter kirkegaard

Fremtiden er mobiltelefoner – også på hospitalerne
I disse år oplever vi en rivende
udvikling indenfor teknologier, der
giver grundlag for forskellige, nye
kommunikationsløsninger til hos
pitalerne. Storm P. sagde: ”Det er
svært at spå – især om fremtiden”
og dette citat gælder i høj grad
også i forhold til hvilke teknologier,
der vinder indpas på fremtidens
hospitaler. På nogle områder ser
vi dog tydelige tendenser, eksem
pelvis vil brug af mobiltelefoner
givetvis erstatte mange DECT sy
stemer i hospitalsverdenen – også
på forholdsvis kort sigt.

Især udviklingen indenfor mobiltelefoni
har været voldsomt stigende indenfor
de sidste år. Det skyldes naturligvis, at
vores dagligdag bestandigt skal optimeres – vi skal være hurtigere og udnytte al
vores tid effektivt og det er mobiltelefonen et glimrende værktøj til.
Mobiltelefonen er blevet en helt fast
bestanddel i langt den overvejende del
af den danske befolknings hverdag.
Vi har vænnet os til, at vores telefoner
skal kunne bruges til rigtig mange ting.
Mange af os forudsætter ganske enkelt,
at mobiltelefonen skal fungere som en
mindre computer, der kan bruges til alt
fra den oprindelige funktion, nemlig at
samtale når man er på farten, til søgning
af informationer på internettet, læsning
af mails, afspilning af musik, visning af
film og meget mere – alt sammen mens
vi er undervejs. Vi downloader de betjeningsvenlige app’s i stort omfang,
såvel i arbejdsmæssig som privat sammenhæng og vi bliver fortrolige med
teknologien, bl.a. fordi vi også anvender
den i vores fritid.

Mobiltelefoner giver mere
tid til pleje af patienter
Også på hospitaler kan man bruge mobiltelefonen som et værktøj til at blive
mere effektiv. Det giver personalet
bedre tid til at koncentrere sig om deres
primære opgave – nemlig patientplejen.
Man kan således med fordel distribuere kald og alarmer til plejepersonalets
mobiltelefoner og endda sikre sig, at
bestemte alarmer kun udsendes til de
relevante modtagere. Det sker ved at
specifikke kombinationer af variabler –
så som alarmpunkter, prioritet af kald,
tidspunkt på døgnet, ugedag samt dato
– styrer, at rette information kommer
frem til rette modtager på rette tidspunkt.

Mobiltelefonerne integreres med kaldesystemet
Mange af de kaldesystemer, som carecall i dag leverer til sygehuse og hospitaler, indeholder allerede nu mulighed
for at distribuere alarmer og hændelser
til mobiltelefoner. I praksis kan plejepersonalet via mobiltelefon få adgang til
eksakt samme informationer, som findes
internt i systemet.
Integrationen mellem kaldesystemet
og de trådløse modtagere kan eksempelvis ske via BEST Software Suite, der
er en meget effektiv og fleksibel softwareplatform til håndtering af kalde- og
alarmkommunikation til mobiltelefoner.
Løsningen kan også anvendes, hvis hos
pitalet ønsker at anvende ældre teknologier så som personsøgere, IP-telefoner
og DECT telefoner.
I mobiltelefonens display kan personalets egne alarmer vises med tydeligt
farvede ikoner, alarmtekst og alarmprio-

ritet i klartekst (f.eks. Nød, Akut, Fejlalarm). Personalet får på denne måde
hurtigt et overblik over egne kalde- og
alarmaktiviteter ligesom man kan se,
hvilke stuer der aktuelt har besøg af kollegaer. Alle kald vises i den rækkefølge
patienterne har aktiveret dem og højere
prioriteter vises højest i listen med tydeligt farve ikon i relation til vigtigheden.
Alle kald og alarmer kan accepteres
direkte på mobiltelefonen og for det
øvrige personale i plejeteamet vises,
hvis der allerede er en kollega på vej til
patienten. På samme måde kan personalet afvise et kald, som så øjeblikkeligt
sendes videre til en kollega.
Eskalering af kaldehændelser kan ske
i niveauer styret af tid, hvilke plejeressourcer der er ledige og vigtigheden af
kaldet. Eftersom hele kommunikationskæden er overvåget i BEST Software
Suite ved systemet, hvis nogle af mobiltelefonerne ikke kan modtage alarm og
eskalering til andre mobiler sker på det
grundlag.
I BEST Day Planner indikeres den
eksakte status for de enkelte mobiltelefoner (online/offline/fravær). Fravær
indebærer, at personalet selv indikerer
på deres mobiltelefoner, at de ikke
er tilgængelige for at modtage alarm
på grund af eksempelvis møder eller
pauser. Der er også mulighed for at supplere med Log/Statistik, således at der
kan vises statistik for alle hændelser i
systemet.

BEST Software Suite kan håndtere
alarmer til personsøgere og DECT telefoner og mobiltelefoner samtidig. Dette
indebærer, at forskelligt personale kan
udstyres med forskellige modtagere,
alt efter hvilket behov det pågældende
personale har. Systemet understøtter
den ”One Phone Strategy”, der er under indførelse mange steder, hvor hver
enkelt ansat kun behøver at anvende én
kommunikationsenhed til det samlede
kommunikationsbehov.
På den måde slutter ringen, og vi er
tilbage ved kernen: Personalet får bedre
tid til patientplejen.

Kritisk alarmering foregår via mobil kaldehåndtering
I samarbejde med BEST Teleprodukter
tilbyder care-call desuden en helt ny
software til håndtering af kritiske alarmer.
Løsningen er en revolution på markedet i forhold til patienternes tryghed og
er opbygget, så der opnås en meget stor
sikkerhed, da hele alarmvejen konstant
overvåges. Sikkerheden er markant
forbedret i forhold til mange af de løsninger, der i dag anvendes på en del
danske hospitaler.
Se film om kritisk alarmering på
Hvidovre Hospital med BEST Emergency software på
http://care-call.dk/kritiskalarmering.

Patientterminaler
eller TV?
Når det handler om patientterminaler
eller TV, kan man stille sig selv spørgsmålet: ”Hvilke behov har patienterne –
udover pleje, fred og ro?”
Ofte ønsker patienterne sig bare at
blive raske i fredelige og rolige omgivelser uden for mange forstyrrelser
fra medpatienter og personale. At de
fysiske behov dækkes, er naturligvis
afgørende, men de psykiske og sociale
behov må i den forbindelse ikke underkendes.

Behovet for information
om sin sygdom
Vi lever i et informationssamfund, hvor
tendensen er, at vi som mennesker
ønsker mere og mere information, især
målrettet information tilpasset vores
egen situation.
I en hospitalsseng har man ofte
ønsker om og behov for at modtage
praktiske informationer om dagligdagen
på afdelingen (eksempelvis spise- og
besøgstider, kioskmuligheder m.m.).
Tendensen er også, at patienterne søger stadig mere information om egen
diagnose og behandling, hvilket stiller
nye krav til den måde læger og plejepersonale kommunikerer på i relation til
patienterne.
Vejledninger til genoptræning, kost
m.m. kan f.eks. distribueres afdelingsvis
via patienternes personlige terminal.
Kort, klar og målrettet information er at
foretrække og gives denne information
visuelt, er der meget større chance for at
budskabet modtages korrekt og huskes.
Patientterminalen et perfekt medie –
den giver nemlig mulighed for at kombinere modtagelsen af information fra det
almindelige TV med muligheden for selv
at søge informationer på internettet.
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Adgangen til verden
udenfor hospitalet –
sociale medier og mail
Patienternes adgang til mail, Facebook,
Twitter eller lignende sociale medier er
en faktor, der kan hjælpe i helbredelsen.
At bibeholde kontakten til sit netværk
fremmer lysten og energien til at blive
rask og derfor vil adgangen til disse tjenester uden tvivl være et af de krav, som
et moderne sundhedsvæsen vil blive
mødt med fremover.
På mange hospitalsafdelinger er der
allerede i dag trådløse patientnetværk,
som gør det muligt for patienterne at
medbringe deres egen bærbare PC eller tablet. Selv om den løsning måske
umiddelbart er en mindre investering
for hospitalet, er der både hygiejne- og
forsikringsmæssige forhold at tage hensyn til, ligesom informationsstrømmen
til patienten lettere styres via en løsning
med patientterminaler.
Hvis hospitalets holdning endvidere
er, at alle patienter skal have samme
muligheder, er den bedste løsning at installere patientterminaler ved sengene.
De kan leveres, så patienterne både får
mulighed for at se TV, høre radio og
anvende internettet via en trykfølsom
skærm, som patienten kan navigere
direkte på. Alt dette leveres samlet i
en terminal, der er på størrelse med en
gammeldags telefonbog og som kan
hejses op under loftet eller skubbes hen
til væggen, når der er behov for aktivitet
omkring patienten. Løsningen giver i øvrigt heller ingen hygiejnemæssige problemer (i modsætning til når patienterne
medbringer eget udstyr), da skærmene
blot rengøres med Virkon, inden en ny
patient skal betjene samme udstyr.

Sikringen af komfort i en
ukomfortabel situation
Mulighederne for styring af komforten
i og omkring hospitalssengen er stadigt
stigende. Problemet er dog ofte, at det
dels er svært at placere de nødvendige
knapper for styring tæt nok på patienten
og dels at gøre betjeningen så enkel og
entydig, så patienterne kan finde ud af
at anvende funktionerne. Ønsket om
nærhed og enkelhed opfyldes allerede
i dag med patientterminaler, der kan
tilpasses fuldstændig til den enkelte
afdeling og som giver en række nye
muligheder for komfortbetjening, f.eks.:
Tænd og sluk af læselys, styring af
solafskærmning og bestilling af mad og
drikke m.m.

Sikring af et højt
hygiejnisk niveau
Den stigende fokus på hygiejne burde
betyde, at tiden med almindelige fjernbetjeninger, der kan være rene bakteriebomber, er ved at være slut. Med patientterminaler er problemet elimineret.
Rengøringen er ganske enkel, idet man,
som tidligere nævnt, blot rengør terminalens enkle overflade med Virkon.

Patientterminaler kan også hjælpe
med at opfylde personalets behov

Det ”rigtige” personale til
den ”rigtige” patient
Det er et ubestrideligt faktum, at plejepersonalet ikke har overskydende ressourcer og derfor er det af yderste vigtighed, at det er det ”rigtige” personale,
som patienten tilkalder – alt afhængigt
af hvilket behov patienten har brug for
assistance til.
En bedre udnyttelse af de knappe ressourcer kan ske ved, at det er det rigtige
personale, der bliver forstyrret, når patienten har behov for hjælp. De individuelle patientterminaler er en stor hjælp
i den sammenhæng, for de kan forsynes
med entydige kaldeknapper, f.eks. en
”mad/vand-” eller en ”toiletknap”, der
kalder en SOSU eller en ”pilleknap”, der
kalder en sygeplejerske. Det hjælper
plejepersonalet, så de får mulighed for

en mere aktionsorienteret dagligdag.
Når handlinger skal udføres som en
reaktion i relation til andres handlinger,
bliver dagligdagen ofte stressende og
derfor er det vigtigt, at de løsninger, der
installeres, understøtter muligheden for
en roligere hverdag, som man i hovedtræk selv planlægger.

Enkel og let betjening af
teknologisk udstyr
Plejepersonale er traditionelt ikke uddannet til at betjene teknologisk udstyr
og derfor gælder det samme råd som i
relation til patientbrugerflader: Begræns
funktionaliteten til det, der er behovet
og sørg for at brugerfladen er så enkel
og entydig som overhovedet muligt.

Gevinster med
patientterminaler
Med en moderne og tilpasset løsning
med patientterminaler, opnår hospitalet
således en lang række forbedringsmuligheder i relation til effektivitet, kommunikation og patientunderholdning.
Der er gevinster til alle: Patienter, personale, sygehusvæsen, miljøet og dermed
i virkeligheden i sidste ende hele samfundet.
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Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler
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Tlf. 7585 8022
www.ub-let.dk
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Flexcool® drikkevandskølere findes i mange varianter
og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige
ønsker.
Se mere på www.flexcool.dk eller ring på 21 67 48 24
og tal med John.

Firmaprofil

Sonesson skaber trivsel
i omklædningsrummet
Gælder det omklædningsskabe eller opbevaringsskabe, så er Sonesson sagen. Et af Europas førende
firmaer, når det gælder skabe og opbevaring, svenske Sonesson med mere end 100 års erfaring, har i
den grad været med til at præge udviklingen, så man i dag kommer ind i omklædningsrum, der er langt
smukkere og giver en langt større trivsel end tidligere

Af journalist, cand. scient.
Birger Pedersen

Nutidens omklædningsskabe og opbevaringsskabe byder på et design helt
anderledes og meget mere indbydende
sammenlignet med tidligere tiders grå
triste. For en 30-40 år siden var det absolut ingen fornøjelse at frekventere et
omklædningsrum med ensartede grå og
dystre skabe, som ofte mødte én med
en odør af gammelt, jordslået tøj grundet manglende udluftning.

Det er der heldigvis lavet godt og
grundigt om på i dag.
Et af Europas førende firmaer på det
område, svenske Sonesson med mere
end 100 års erfaring og med hovedsæde
i Malmø, har i den grad været med til
at præge udviklingen, så man i dag
kommer ind i omklædningsrum, der er
langt smukkere og giver en langt større
trivsel, og hvor du også har mulighed

for selv at bestemme både indretning
af skabe, hvilke døre du vil have, hvilke
materialer, de skal være lavet af og ikke
mindst hvilke farvesammensætninger,
du foretrækker. Foruden at omklædningsskabene nu laves med udluftning.
”Jo, udviklingen er ganske rigtigt gået
stærkt,” fortæller Jens Märcher, der er
teamleder for Sonessons danske afdeling i Køge med fire ansatte, som i en
årrække har leveret skabe til praktisk talt
hele den danske sygehussektor.

Omklædningsskabe –
SONO-KLS
”Når vi taler om omklædningsskabe, så
er vores SONO-KLS-serie nok noget af
det allerbedste, som findes på markedet. De leveres med udluftning, er af
høj kvalitet, har låseforstærkning og kan
leveres med forskellige former for understel, ligesom farvekombinationerne
er talrige. Vi har f.eks. 20 forskellige
dørfarver og kan levere 15 forskellige
slags laminatdøre og giver bl.a. 10 års
garanti på vores stålskabe.

Og er du eksempelvis interesseret
i, at dit omklædningsrum skal afspejle
New Yorks skyline, kan vi også levere
det, ligesom der er mulighed for at få en
kunstner til at dekorere skabene, hvor vi
så blot overfører kunstværket via folie til
skabene.
Jo, mulighederne er uendelige.
Og så skal vi heller ikke glemme, at
flere og flere tager cyklen til arbejde,
hvorfor det er væsentligt, at udluftning
kan sørge for, at tøjet er tørt, når man
skal hjemad igen”, fortæller den 39-årige
teamleder.
På forskellige arbejdspladser anvendes forskellige slags arbejdstøj, hvorfor
kravene til indretningsalternativer i klædeskabet også skifter efter behov. Nogle

arbejder udendørs og skal kunne hænge
vådt tøj til tørre natten over. Andre
anvender mere skabet som et garderobeskab for overtøj, hvorfor Sonesson
også byder på et meget bredt sortiment
i klædeskabe og tilbehør.
Så du vil altid kunne finde et skab,
som passer til netop dig.
Der findes et stort udbud af tilbehør
til KLS-omklædningsskabet. Tilbehør
som gør, at du kan udruste dit skab præcist efter eget behov

Opbevaringsskabe –
SONO-FLEX
Opbevaringsskabe eller taskeskabe er et
andet stort salgsobjekt fra Sonesson.
”Og her tør jeg godt påstå, at vores
SONO-FLEX serie passer overalt, hvor
der er behov for låsbar opbevaring af
personlige ejendele,” siger Jens Märcher.
”Hvad enten det drejer sig om opbevaring i et smukt miljø som f.eks. en
koncertsal eller i et teater, i et nyt kontorlandskab eller i et omklædningsrum,
så fungerer SONO-FLEX. Hvorfor? Ganske enkelt fordi du kan designe SONOFLEX helt efter dit eget hoved,” siger
Jens Märcher.
SONO-FLEX kan således designes til
diskret at smelte ind i miljøet eller det
kan udformes, så det bliver meget iøjnefaldende.
Du kan selv vælge højde og bredde,
og der findes 33 forskellige modeller
med syv forskellige slags døre samt flere
forskellige låseanordninger og understel.
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Individuelt skabsdesign
tilpasset hospitalsmiljø
Omklædningsskabe:
SONO-KLS har låseforstærkning og kan leveres
med forskellige former for understel, ligesom
farvekombinationerne er talrige. Vi har f.eks.
20 forskellige dørfarver og kan levere 15 forskellige
slags laminatdøre og giver bl.a. 10 års garanti på
vores stålskabe.
Opbevaringsskabe:
Vores SONO-FLEX serie passer overalt, hvor der er
behov for låsbar opbevaring af personlige ejendele.
SONO-FLEX kan også designes til at smelte ind i
miljøet, og kan udformes så det bliver iøjnefaldende.
Man kan selv vælge højde og bredde, og der findes
33 forskellige modeller med syv forskellige slags døre,
samt flere forskellige låseanordninger
og understel.

Sonesson Indretning • Theilgaards Torv 1 B • 4600 Køge • Tlf: 5628 3500 • Fax: 5628 3548 • E-post: danmark@sonesson.com
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Legionella bekæmpes effektivt
og sikkert med desinfektion
• Oxyperm Pro fjerner bakterier og andre
mikroorganismer i det varme brugsvand
• Anlægget er kompakt og nemt at betjene
• Påvirker ikke vandets smag og lugt
www.kruger.dk/da/industri
Tlf. 43 45 16 76
Krüger Aquacare leverer produkter,
løsninger og service til vandbehandling,
rensning og legionellabekæmpelse
• Syn af varmtvandssystemer
• UV-anlæg
• Kemisk desinfektion
• Rens og afsyring

Produktinformation

DNU får fremtidens
paneler fra Duelco
Det danske handels- og ingeniørfirma installerer nogle af markedets bedste sengestuepaneler på
Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus
Af Journalist, Ib Erik Christensen

Personale og patienter kan se frem til
stor funktionalitet på sengestuerne. De
nye paneler repræsenterer markedets
mest moderne, fleksible, rengøringsvenlige og kompakte systemer, der er
indrettet på at give brugerne den bedste
og letteste adgang til de indbyggede
funktioner.

Der er tale om Concorde sengestuepaneler leveret af den eneste danske
producent Duelco A/S. De er blevet opsat på henholdsvis afdelingen for billeddiagnostik og på intensivafdelingen som
led i den storstilede udbygning i Skejby.
Der er i panelets design lagt meget
stor vægt på detaljerne. Det er en yderst

anvendelig og fremtidssikret løsning
Duelco har leveret. Concorde panelet
opererer med en række såkaldte spor i
kanalen. Et enkelt spor kan eksempelvis
bruges til en hylde eller rum- og læsebelysning.
Concorde har på DNU et spor til
230 V / kraft, et andet til anvendelse
ved patientkald PDS med dataudtag eller implementering af anden svagstømsinstallation, et tredje spor er helt reserveret kulisseskinnen til medicinsk udstyr
i kanalen etc.
De multifunktionelle sengestuepaneler kan således integrere alle former
for forsyninger som el, gas, luftarter,
svagstrøm, lys og kommunikation med
IT skræddersyet efter behov og pladsforhold.
Panelet har nederst et sport vinklet
en smule nedad der opfylder alle krav
til medicinske luftarter og gasser. Vinklingen sikrer, at slanger og udtag, der
monteres i kanalen ikke risikerer at få et
knæk, så forsyningerne afbrydes, men
kan hænge i en naturlig sløjfe.
Duelco blev foretrukket til at udføre
opgaven ud fra en foregående dialog og
analyse, hvor virksomheden har opfyldt
alle krav med sit udstyr og Concorde
løsningen.

Er vort totalkoncept
De kompakte Concorde sengestuepaneler har naturligvis alle godkendelser
vedrørende mekanisk opbygning og
jording, men opfylder ydermere normen
EN 50.085-1. Det betyder, at man ikke
kan komme ind i panelet uden at bruge
værktøj.
Det elektriske materiel kan monteres
direkte i installationskanalen, da den
nævnte standard giver panelet og dets
hospital drift & arkitektur 4
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spor status som en lukket installationsdåse. Duelcos Click-system er en løsning, der gør montagearbejdet ekstra let
også fremover.
En blandt mange fordele ved sengestuepanelet er, at der kan monteres nye
stik med en afstand af kun 45 millimeter.
Det skyldes at panelets 230 volts spor
overflødiggør bagdåser og rammer.
Man kan direkte montere det udtagsmateriale, der er brug for i panelet.
På kritiske installationer med behov
for meget udstyr og mange stikudtag,
er det en meget stor fordel. Den korte
afstand mellem kontakterne betyder, at
man slipper for utilgængelige stik placeret på panelet på væggen umiddelbart
bag patienten.
Alle stik kan placeres let tilgængeligt
på hver side af hospitalssengen og tilbyder derfor optimale adgangsforhold
for personalet i det daglige arbejde. På
DNU har Duelco monteret Concorde
sengestuepanelerne i længder op til syv
meter.
Duelco har samlet kanalerne ude på
afdelingerne som store, praktiske gennemgående paneler med kapacitet til at
betjene flere sengepladser. Concorde
panelerne er også fleksible ved, at de
både kan monteres som horisontale og
vertikale løsninger efter behov.

Den ene betjener industriens tavleog maskinbyggere med hovedspeciale
i elektriske kompetencer og komplette
løsninger.
Den anden ”housing” omfatter alt
i kapslinger såsom udendørsskabe,
specialmekanik, kabiner og teknikhuse.
Denne aktivitet retter sig mod infrastruktur og kommunikation.
Duelcos tredje forretningsenhed
er orienteret mod medicoudstyr med
sengestuepaneler og alt inden for kabelføringsveje. Det omfatter hovedføringsveje, bakker, stiger, gitterbakker, men
virksomheden leverer også eksempelvis
sengestuepaneler samt intensivsøjler til
operationsstuer.
Duelco har et stort program og er en
af de få, der kan tilbyde et alternativ til

kontakter fra Laurits Knudsen, LK. Virksomheden har sit eget design, sine egne
stik og laver forskellige applikationer og
tilbyder installationskanaler, der er konfigureret til opgaven.
Virksomheden har kørt en konsekvent linje fra starten og altid satset på
en høj service, teknisk knowhow og en
udstrakt perfektion der sikrer, at såvel
produkter som kvalitet og levering er i
top. Duelco har styrket sin position som
leverandør inden for sundhedssektoren.
Direktør Ken Due, Duelco, siger:
– Sengestuepanelerne til DNU repræsenterer en ret stor og interessant
ordre. Vi ønsker at komme i betragtning
og deltage i de store opgaver og applikationer, der er behov for i de nye store
hospitalsbyggerier i de kommende år.

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.

Tre forretningsområder

Materialerne er nøje udvalgt til at være
æstetisk tiltalende og lette at rengøre.

Duelco er en handels- og ingeniørvirksomhed, der har specialiseret sig i tre
forretningsområder.

www.kone.dk

denmark@kone.com

telefon 35878000
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LED undersøgelses- og sengelampe

LED undersøgelseslampe

Undersøgelseslampe

Sengelampe

Totalleverandør af belysning og lyskilder.........
Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT.

MINELA

LED kontorbordlampe

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000
info@hojagerbelysning.dk

www.hojagerbelysning.dk

Internetbaseret
energistyring
Sygehuse kan opnå kæmpe
besparelser på energibudgettet
med MinEnergi.dk
Overvåger og rapporterer forbrug
Nemt og overskueligt
Åbent system med besparelsesgaranti

TORMAX DANMARK A/S

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

Skydedøre
Sidehængte døre
Karruseldøre
Lufttæpper
Portautomatik
Tormax Danmark a/S

TORMAX
DANMARK
A/S
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Hjortsvangen 36
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Mail:75
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www.tormax.dk
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Centervej 5, 4600 Køge, Tlf. 46 14 14 60
www.EnergiData.dk, info@EnergiData.dk

URE, URANLÆG og
TIDSSYNKRONISERING
● SERVICE og
VEDLIGEHOLDELSE
● INSTALLATION og
MONTERING
●

innovativ velfærdsteknologi

ELTIME A/S

+45 3131 3499

Postboks 115 ● Håndværkervangen 4 ● 3550 Slangerup
Tlf.: 47 38 03 03 ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk
www.eltime.dk

VENT

ILATIO

Ren
Ventilation

Energibesparelse
på ventilationsrensning

www.a-skadeservice.dk

Minimering af
smittespredning
Mindre sygefravær
af personale

Administration · Industrivej 11 · 4632 Bjæverskov
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Unik dansk
sengetransporter i
produktion
Prototypen på sengetransporteren MoovingBeds fra danske Make-it-Move A/S er allerede en succes.
MoovingBeds sættes nu i produktion og er snart på markedet i foreløbig Holland, Norge og Danmark.
MoovingBeds vil give besparelser, optimeringer og forbedret arbejdsmiljø i hospitalslogistikken
verden over

af hans wichmann

Slut med tunge og risikable skub og
træk med tusindvis af hospitalssenge,
der dagligt transporterer patienter
mellem afdelingerne alene på danske
sygehuse. Den opgave klares fremover
af ny dansk innovativ velfærdsteknologi
– sengetransporteren MoovingBeds
fra virksomheden Make It Move A/S.
MoovingBeds tager endog turen med
rundt i snævre gange, omkring skarpe
hjørner og med ind i de fleste elevatorer.
Udover senge er MoovingBeds konstrueret så den sikkert og effektivt kan flytte
alt andet med hjul – lige fra mad- og til
linnedvogne.
I APV-sammenhænge har ergonomien omkring transport af ofte meget
tunge senge og vogne længe været
et fast tema. Den udfordring har vi nu
løst med MoovingBeds, siger Hans
Wichmann, direktør i midtjyske Make-itMove A/S – og understreger, at den nye
teknologi endda rummer så store muligheder for besparelser, at hospitalerne vil
tjene en investering ind på mindre end
to år.
MoovingBeds tager udgangspunkt i
en teknologi udviklet i selskabet UB-Let
A/S. I januar 2012 blev produktet og
teknologien overtaget af Make-it-Move
A/S, der nu har færdigudviklet og optimeret MoovingBeds. Der er indgivet
patentansøgning for at sikre rettighederne inden introduktionen på udenlandske markeder, og der er bygget to
prototype modeller, som siden er blevet
gennemtestet og introduceret til- og
prøvekørt på sygehuse i både Danmark
og udlandet. Alt sammen med så stor
succes, at produktionen af MoovingBeds nu er sat i gang.

Unik
MoovingBeds er helt unik fordi den
løser flere udfordringer på samme tid.
Først og fremmest kan den løfte og
flytte enhver seng med hjul – næsten
uanset hjulenes placering og størrelse.
Løfteteknikken tager udgangspunkt i
sengens hjul og er derfor uafhængig af
sengens form og opbygning. Det betyder, at MoovingBeds fungerer lige godt
sammen med traditionelle ramme-senge
som med fremtidens centerakse-senge
– og det betyder desuden, at MoovingBeds principielt kan løfte og flytte alt

andet tungt udstyr, blot det er udstyret
med hjul.
MoovingBeds er pt. konstrueret til en
max. belastning på samlet 400 kg, men
den vil uden problemer kunne bygges
til at klare op til 800 kg eller mere og
dermed dække hele bariatri-segmentet.
De elektriske motorer og gearingen er
dimensioneret til en topfart på op til 9,8
km/t samt til sikker forcering af mindst
10 gr. stigning/fald. Trods dette kraftoverskud sikrer 360 gr. styringen, at
man let og elegant kan rotere omkring
sin egen akse og dermed komme rundt
stort set alle de steder, hvor en given
seng kan transporteres manuelt.
– Det lyder måske lidt voldsomt,
men vi vurderer selv, at der er tale om
et decideret teknologi-spring inden for
udstyr til sengetransport, siger Hans
Wichmann

Bedre arbejdsmiljø, færre
sygedage – og store
effektivitetsgevinster
At fjerne alle tunge manuelle skub og
træk i dagligdagen vil ifølge flere undersøgelser – danske og udenlandske
– resultere i markante reduktioner i
sygefravær generelt. Det samme gælder
også for egentlige arbejdsskader og
langtidssygemeldinger. Dansk forskning
underbygger forventninger om op til 25
pct. reduktion over tid af det generelle
sygefravær, mens andelen af medarbejdere der rammes af arbejdsskader
og langtidssygemeldes med risiko for
førtidspensionering eller jobskifte kan
nedbringes med minimum 10 pct.
Introduktion af MovingBeds i dagligdagen vil således spare personalet for
betydelig personlig gene og hospitalet
for tilsvarende store udgifter i forbindelse med fravær og eventuelle arbejdsskadeerstatninger, konkluderer Hans
Wichmann.
Derudover rummer MoovingBedsteknologien en lang række direkte effektivitetsgevinster, samt muligheder for
optimering og effektivisering af hospitalernes logistiksystemer som helhed. At
kunne transportere tunge senge, vogne
med mere med 9,8 km/t i stedet for en
normal manuel fart på 3-4 km/t medfører en betydelig effektivisering af de
lange transporter. Dertil kommer timer

sparet, når alle sikkerhedsbetingede
krav til to-personers procedurer ved
transport og manøvreringsopgaver helt
kan fjernes.
På systemniveau mindskes behovet
for koordinering tilsvarende, når topersoners opgaverne forsvinder, ligesom antallet af frihedsgrader i logistik
planlægningen øges betragteligt ved
introduktion af samme-værkøj-til-alleopgaver-teknologien i MoovinBeds.
Især systemeffekterne af teknologivalg undervurderes ofte, og man vil
blive overrasket over, hvor store gevinster, der rent faktisk ligger netop her,
pointerer Make-it-Move direktør, Hans
Wichmann som selv har en fortid som
logistikchef og meget gerne bidrager til
en systemanalyse på det enkelte sygehus.
Efter præsentation af prototypen har
interessen fra udlandet været overvældende. Det betyder imidlertid ikke, at
der slækkes på ambitionen om at besøge samtlige danske portør- og patientserviceafdelinger i Danmark hen over
sommeren. Hans Wichmann afslutter
derfor med en opfordring til de logistikog arbejdsmiljøansvarlige på landets
hospitaler om at kontakte Make-it-Move
for en demonstration – og om at besøge
firmaets stand på Health & Rehab, den
22.-24. maj i Bella Centeret, København
(stand C3-21), hvor MoovinBeds præsenters offentligt for første gang.
Læs mere om MovingBeds og Make-itMove A/S på www.make-it-move.com.

Alt i Vakuum
anlæg til
medicinal
industrien.
Salg og service
i hele Danmark
Gardner Denver Denmark A/S · Tlf.: 59444050
Info.dk@gardnerdenver.com · www.gardnerdenver.dk
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Orientering

Ny salgskonsulent
hos Strandmøllen A/S
1. april startede Jacob Charles som ny
salgskonsulent hos
Strandmøllen A/S.
Jacob har ansvaret
for at servicere eksisterende kunder,
primært sygehuse,
og implementere Strandmøllens forskellige tilbud og koncepter, og selvfølgelig
løse dag til dag opgaver.
Jacob er oprindeligt uddannet sygeplejeske og har i de senere år arbejdet
med salg af sygeplejeartikler bl.a. til
operationsgangen. Før dette var han
beskæftiget med salg af lægemiddelgasser hos en anden gasleverandør.
Jacob kender derfor meget til branchen
og de udfordringer både kunderne og
Strandmøllen møder i hverdagen. ”Det
giver mig en bred og god forståelse af
arbejdsprocesserne og de spørgsmål
der kan opstår fra brugerne. Det er et
spændende område, som jeg ser meget
frem til at komme tilbage til” siger Jacob
Charles.
”Det var derfor med stor glæde, at
jeg sagde ja til at blive salgskonsulent
hos Strandmøllen, således at jeg får mulighed for at komme til at arbejde med
nogle meget spændende kunder og ikke
mindst Strandmøllens mange spændende koncepter, herunder ikke mindst
Strandmøllens nye flaskestyringskoncept OCT, og det nye servicekoncept for
kundernes installationer”, understreger
Jacob Charles.
Jacob refererer til Vicedirektør Lars
Laursen, der udtaler at ”Det er nødvendigt med meget dedikerede og specialiserede ressourcer efterhånden som
kompleksiteten i produkter herunder
ikke mindst godkendelser og tilladelser
vokser. Mange af vores produkter har
vi nu fået Markedsføringstilladelser og
CE-godkendelser til, og flere er på vej,
hvorfor jeg er meget tilfreds med ansættelsen af en erfaren ressource som Jacob
Charles”.
Jacob overtager jobbet, dels efter
Karina Bjerrermann, dels efter Magnus
Persson, som Karina vikarierede for.
Magnus valgte at flytte hjem til Sverige,

og arbejder nu med salg af røntgen
udstyr.
Jacob bor i Midtjylland, men vil servicere kunder i hele landet.
De servicekoncepter Jacob omtaler er
følgende:

OCT – OnLine Cylinder
Tracking
Strandmøllens flaskestyringssystem
OCT giver tryghed for, at alle flasker er
registreret korrekt og at man har fuldt
overblik over sin beholdning. Det betyder, at man er helt sikker på, kun at
betale for de flasker man har.
Som det eneste system på markedet,
er Strandmøllens OCT et online system.
Du kan kontrollere din beholdning af
flasker og batterier via en webportal.
Derudover har du mulighed for at tilkøbe en håndskanner, der sender information til OCT Systemet via en trådløs
3G-forbindelse.
Dette betyder at du omgående kan
se din aktuelle beholdning og en række
andre nyttige informationer.
Hvis du mister flasker pga. tyveri eller
andet, sikrer OCT, at det er din konto
flaskerne bliver afskrevet på, når de
kommer retur til Strandmøllen. Dette
udløser automatisk en kreditnota til dig,
såfremt du er faktureret for de bortkomne flasker.
Alle flasker er nu forsynet med en
unik stregkode, der er registreret i OCT.
Det indeholder oplysning om flaskens
serienummer, flaskens indhold, dato
for fyldning, udløbsdato, flaskens fysiske placering og anden information.
Batchnummer og serienummer, bliver
endvidere udskrevet for hver flaske på
dine følgesedler. Dette betyder, at følgesedlerne fra Strandmøllen er ændret,
således at du nu får en bedre dokumentation på de flasker du har fået leveret.
Dette sikrer dig fuldt overblik over din
flaskebeholdning og sporbarhed på den
enkelte flaske og dens indhold.
Ved at tegne et abonnement hos
Strandmøllen kan du på www.strandmollen.dk logge ind på din personlige
OCT webportal.

Dette betyder, at du fra din egen
arbejdsplads kan følge de registrerede
flaskers bevægelser, samt oprette egne
selvstændige lokationer. Ved at oprette
disse interne lokationer, får du mulighed
for at overflytte flasker fra dine interne
depoter til f.eks. forbrugende afdeling.

Serviceaftale
Med en serviceaftale fra Strandmøllen
på dit centralanlæg og udstyr opnår
du driftsikkerhed og tryghed ved din
gasforsyning samtidig med, at du får reduceret dine omkostninger til reparation
og vedligeholdelse.
Strandmøllen har kompetencen til
at foretage service på dit centralanlæg,
centralrum og alt tilhørende udstyr, der
er installeret i forbindelse med dit forbrug af gasser, både visuelt og mekanisk
testet. Derudover tilbyder vi at foretage
gasanalyser for at sikre ”point of use” på
dine forbrugssteder.
En gang pr. år vil vi udføre et servicetjek af dit anlæg, således at du slipper
for unødige driftsstop og ekstraudgifter
til at sørge for driftssikkerheden.
Ved det årlige servicetjek vil vores
serviceteknikere gennemgå det udstyr,
der er omfattet af serviceaftalen. Hvis
serviceteknikeren konstaterer fejl på
udstyr, vil han altid før vi igangsætter
udbedringer eller reparationer, sørge for
at kontakte dig, for accept af igangsættelse af opgaven.
Efter indgåelse af aftalen, gennemgår
Strandmøllens teknikere hele din installation.
Din aftale med Strandmøllen dokumenteres nøje med en ”Serviceaftale”.
Efter hvert service udfyldes der et detaljeret servicetjekskema.
Dette skema udmønter sig derefter i
en decideret servicerapport, hvor eventuelle opgaver fra servicetjekskemaet
beskrives. Derefter aftales det, hvordan
eventuelle opgaver udføres, og når det
er løst, dokumenteres det i en reparationsrapport. På den måde har du den
fulde dokumentation for processen.

Fjern luftbårne bakterier
og vira fra luften
Vacumex A/S introducerer Medi-Light UVC-70
Luftsterilisator som
steriliserer luften i lokalet
og sikrer derved mod
luftbårne infektionssygdomme forårsaget
af vira, bakterier og
svampesporer ved hjælp
at ultraviolet lys.
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Se mere på www.vacumex.dk eller
kontakt os på tlf. 88 82 64 74

Til den bevidste bygherre:

DORMA teknik – af gode grunde

Automatiseret
logistik system
til sygehuse

●

> Automatiseret
medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

●

> Rørpost system
> Førerløse robotter
Dørlukker med
komfortteknik.
Også med overflade i rustfri look

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik
til skydedøre

Godkendt til flugtveje

DORMA KVALITETSTEKNIK
Teknisk information og brochurer: www.dorma.dk
DORMA Danmark A/S · Sindalvej 6-8 · 2610 Rødovre
Tlf.: 4454 3000 · Fax 4454 3001

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

www.munters.dk
E-mail: info@munters.dk

DS / EN 1154

Dørautomatik
til hængslede døre

Sikrer optimale og kontrollerede fugtforhold i laboratorier, renrum, køle- og
fryserum
Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum
Tlf.: 4495 3355

TS 93 i Contur Design

ED 200

- specialister i affugtning

healthcare.nordic@swisslog.com
Telefon: +46 70 367 98 09
+47 95 06 55 06
www.swisslog.com
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Brandovervågning
på hospitaler med
specialdetektorer
– også af komplicerede rum
Specialdetektorer fra Kidde Danmark
A/S sørger for effektiv og fleksibel
brandovervågning på Hvidovre Hospital. Fra standardrøg- og varmedetektorer på sengeafsnit og i administrationsområder til specialudviklede detektorer
i komplicerede rum som varmecentral,
scanner- og serverrum.
Kidde Danmark A/S har en bred
viden og specialkompetencer inden
for branddetektering og trækker på sin
store erfaring, når virksomheden sørger
for brandovervågning og -detektering af
vidt forskellige funktioner på Hvidovre
Hospital og andre hospitaler i Danmark.

Specialdetektering i
rum med komplekse
funktioner
Hvidovre Hospitals brandalarmeringsanlæg består af ti AutroSafe-centraler,
som er koblet sammen via et internt
datanet. For at sikre en hurtig og effektiv
indikering, også internt på hospitalet, er
centralerne koblet op imod AutroMaster
5000 – et PC-baseret overvågnings- og
præsentationssystem. AutroMastersystemet giver information om alle
hændelser og tilstande på anlæggene,
og ud- og indkobling af én eller flere detektorer sker nemt via mus eller tastatur
på systemets grafiske brugerflade.

Høj sikkerhed og ingen
utilsigtede alarmer
– en udfordring i et
kompliceret rum
Kraft-/varmebygningen på Hvidovre
Hospital er inddelt i mange store og

mindre rum, nogle med stor loftshøjde
og meget udstyr, som rør og kedler. Udfordringen var at vælge detektorer, der
giver en tidlig detektering – og dermed
høj sikkerhed – uden samtidig at forårsage utilsigtede alarmer.
I tæt samarbejde nåede Christian
Kring, hospitalets maskinmester med
stor erfaring fra det daglige arbejde på
hospitalet, og Kidde Danmark A/S frem
til en effektiv og fleksibel løsning med
flere forskellige typer specialdetektorer.
Kidde Danmark A/S kunne her trække
på sin mangeårige erfaring inden for
specialdetektering – blandt andet fra
skibe og kraftværker.

Flere typer specialdetektorer sørger for en flek
sibel overvågning
I kedelområdet blev der på grund af lofthøjden valgt detektering med F ireRay
5000 infrarød linjerøgdetektor i flere
lag. Detektorerne har en lille motor indbygget i detektorhovedet, som sikrer, at
justeringen opretholdes selv ved større
påvirkninger. Denne detektortype er
nem at servicere, da den er monteret på
væggen.
Adresserbare flammedetektorer for
montage på detektorsløjfen blev installeret som supplerende overvågning.
Flammedetektorerne overvåger branderplatformen og benyttes i rum med
større luftskifte.
Senator 25 aspirationsdetektorer er
installeres i alle rum med scannere, da
de giver mulighed for tidlig detektering.
Med denne type detektor påvirkes scanneren ikke af ABA-anlæggets elektriske

Kidde Dan m ark A/S –
vi l everer m ere end
b are sik rin gsanlæg

installationer, idet kun et plastsugerør i
rummet samler luftprøver, som passerer
gennemt et støvfilter på vej ind i detektorkammeret placeret uden for scannerrummet. Luftprøverne analyseres
derefter for røgpartikler.

Udkobling af
flammedetektorer ved
arbejde med røg

For at sikre, at dette ikke forårsager utilsigtede alarmer, er der installeret udkoblingsenheder. Når flammedetektorerne
er koblet ud, tænder en advarselslampe,
og der gives indikering på AutroMastersystemet i kontrolrummet. Udkoblingen
deaktiveres ved at trykke på samme
enhed, når det røgudviklende arbejde
er afsluttet, og flammedetektorerne igen
kan aktiveres.

Kidde Danmark A/S har i mange
år leveret sikringsanlæg til danske
hospitaler, for eksempel kaldeanlæg,
slukningsanlæg og automatiske brand
alarmeringsanlæg. Virksomheden har
i dag store som mellemstore sik
ringsanlæg på næsten alle hospitaler i
Danmark. Kidde Danmark A/S leverer
fleksible, effektive løsninger på hospi
talernes præmisser – også de mere
komplicerede – og indgår gerne i en
konstruktiv dialog om mulighederne.

På Hvidovre Hospital bliver der i perioder udført arbejde, som udvikler røg.
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orientering

Ny afdelingschef for
Sundhedsplanlægning
Susanne Dam Hoffmann er ny afdelingschef for Sundhedsplanlægning hos Arkitektfirmaet C. F. Møller.
Den hidtidige afdelingschef Klavs Hjort Nielsen, der har bygget afdelingen op siden 2000, har valgt
at gå på pension 1. maj.

Susanne Dam Hoffmann blev ansat hos
Arkitektfirmaet C. F. Møller i 2007, først
som chefkonsulent og siden 2010 som
souschef i afdelingen for Sundhedsplanlægning, der tæller ti konsulenter. Den
1. maj 2012 tiltræder hun nu som chef
for afdelingen.
Gennem de seneste 16 år har Susanne Dam Hoffmann beskæftiget sig
med sundhedsplanlægning og har stor
international erfaring fra store sygehusprojekter i blandt andet Norge, Grønland og Tyskland samt konsulentarbejde
for OECD. Den erfaring skal hun bruge
til at sikre C. F. Møllers position på det
Skandinaviske marked og skabe vækst
på det europæiske marked.
Susanne Dam Hoffmann er uddannet
cand. polit. fra Københavns Universitet
(1996). Inden hun kom til C. F. Møller,
har hun blandt arbejdet på Rigshospitalet (1996-2000), som seniorkonsulent og
freelancekonsulent for Ementor (200003), som freelancekonsulent for OECD
(2003-04), som chefkonsulent for Muusmann Research & Consulting (2004 –
2006) og senest som chef for sundhedsafdelingen i Rambøll Management.

Frugtbart samspil
mellem planlæggere og
arkitekter
Den hidtidige afdelingschef Klavs Hjort
Nielsen blev ansat i Arkitektfirmaet C.
F. Møller i 2000 for at bygge en afdeling for sundhedsplanlægning op fra
bunden, og C. F. Møller var det første
danske arkitektfirma, der føjede sundhedsplanlægning og arkitektur sammen
in-house. Det var Klavs Hjort Nielsen,
der hentede Susanne Dam Hoffmann til
C. F. Møller i 2007.

Foto: Mew

Afdelingen for sundhedsplanlægning
besidder i dag en betydelig viden om
drift af sygehuse og funktionsplanlægning, og i samspil med arkitekterne giver
det en kompetence, som Arkitektfirmaet C. F. Møller drager stor nytte af i
konkurrencer og ved gennemførelse af
sygehusbyggerier. Afdelingen er i dag
vokset til ti konsulenter og har en stor
andel i virksomhedens vækst på sygehusområdet.
Susanne Dam Hoffmann er involveret i projekter i blandt andet Danmark,
Norge, Sverige, Grønland og Tyskland
har derfor en stor rejseaktivitet.
Privat er hun gift med Anders Hoffmann, Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen.
Sammen har de to piger på 10 og 7 år.
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Livet er farverigt. Farver påvirker
vores følelser, og arkitekter gør i
stigende grad brug af denne viden
når der skal farvesættes. nora®
systems har udviklet et innovativt
gummigulv med 38 overbevisende
smukke farver, der giver arkitekter
store muligheder for at skabe en
kreativ og rolig feel-good atmosfære.
Det diskrete granulat design, tone
in tone, giver noraplan® sentica en
næsten ensfarvet fremtoning, som
beviser at praktisk funktionalitet og
elegant design kan forenes.
En vigtig faktor for at kunne feel
good med sit gulv, er viden om at et
nora gummigulv, med en lav emission, bidrager til et sundt indeklima
uden påvirkning af kemikalier og
andre uheldige substancer.

38 farver til feeling
good
noraplan® sentica’s design går fra
harmonisk og diskret til reserveret,
det skaber et gulv der fremstår næsten ensfarvet, med en moderne, rar
og beroligende fremtoning.
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Fokusområder for gulve
Bæredygtighed – emission – indendørs luftforurening – driftsomkostninger – levetid –
ergonomi – rengøring …

Der er mange områder, der skal tænkes
ind i en ansvarlig gulvløsning, så den
kan leve op til nuværende og fremtidige
krav.
En af forudsætningerne er at
grundsubstansen i gulvet, og de pleje-/
coating produkter der anbefales, ikke indeholder kemi eller andet der kan skade
brugerne af gulvet.
Her er nora® gummigulve helt i
front, som et emissionssvagt gulv der
kan vedligeholdes med kun rent vand
og twister pads, og er det eneste gulv
der aldrig skal coates (vedligeholdes).
Andre fokusområder er:
Ergonomi, hvor behageligt er gulvet at
opholde sig på og hvor meget trinstøjsdæmper det?
Her startes nora®’s gulve ved 6 DB og
går hele vejen op til 20 DB.
Resistens, hvad kan gulvet modstå af
substanser uden at tage skade?

nora®’s gulve kan modstå f.eks blod,
jod, urin, desinfektionsmidler og de fleste kemikalier.
Driftsomkostninger, hvad koster det
egentlig at have et gulv, frem for et andet, over f.eks. 5 år?
nora®’s gulve udmærker sig ved laveste
driftomkostninger
(Kontakt din nora® konsulent for en uddybende gennemgang på tlf. nr. 4343
9393)
De forskellige elastiske gulvtyper, der
er på markedet, har alle en god evne
til at modstå pletter og slitage, når de
bliver coatede og behandlet efter leverandørens forskrifter. Hvis coatingen
af overfladen ikke bliver vedligeholdt
har man et gulv, der ikke lever op til de
beskrevne eller forventede egenskaber. Gulvet bliver f.eks. vanskeligere
at holde rent, kan ikke modstå pletter,
virker beskidt og kan have en høj emis-

sion af skadelige stoffer, afhængig af
gulvtype.
Hvis gulvets coating er UV hærdet,
får man umiddelbart en stærk og resistent overflade. Når denne påførte
overflade bliver slidt, skal den renoveres. Den nye overflade, der påføres
den oprindelige UV hærdede overflade,
kan ikke UV hærdes, og vil være svagere end den oprindelige, med deraf
følgende kortere tidsintervaller imellem
coating.
Et nora® gummigulv er ikke og
skal aldrig coates. Gulvets egenskaber
ændrer sig derfor aldrig, og driftsøkonomien i gulvet vil være konstant, uden
de forskellige omkostninger, en coating
medfører.
nora® systems 4343 9393

arbejdsmiljø

hygiejne

køling

Telbuen 10,
2990 Nivå
Tlf: 70 10 66 11
Fax: 70 10 66 10

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal
udskiftes bør man
overveje en ny løsning
med naturlige kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik
Tlf.: 87 36 31 00

www.diversey.dk

H y g i e j n i s k ko l d t v a n d l ø s n i n g !

YORK Chillere
med naturlige
kølemidler!

drikkevandskølere

Flexcool®
Friskvandskøler

✓Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

✓100% gennemstrømskøler

Produceret i danmark til danske
forhold!

✓Minimal vedligeholdelse

Altidudgifter
rent ogtilfriskt
vand direkte
ingen
serviceaftale
eller fra
hanen - 100%rensninger!
gennemstrømskøler
tidskrævende

Ingen
risiko for bakterieudvikling
kapacitet
✓Høj
Ingen tank eller filtre i anlægget

Fra 65 til 200 liter i timen!

Minimal vedligeholdelse
- Ingen
løsning
✓Fleksibel
kostbare og tidskrævende rensninger

som bordmodel – som væghængt
– Høj
ellerkapacitet
med skjult køler og separate
tappehaner!
Industrikompressor i alle modeller

✓VA-godkendt
VA-godkendt til drikkevand
opfylder dansk lovgivning!

tlf.Fyrrebakken
65 96 42 838,–5462
30 69Morud
67 33
Tlf. 65www.vpconsult.dk
96 42 83 · Fax 65 96 42 53
www.vpconsult.dk
vp@vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk

vandbehandling

svagstrøms-anlæg

Kirurgisk
røgsug

indretning

kaldeanlæg

Operationstue
- totalindretning

VAND TIL
• laboratorier
• skyllerum
• vaskerier
• opvaskemaskinerKildefilter
• kaffemaskiner
Rent arbejdsmiljø
• isterningmaskiner
HOH Water Technology A/S

Tlf.: 43 600 500 • Fax: 43 600 900
hoh@hoh.dk
• www.hoh.dk
T Medical
FLEXODUC
www.vandbutikken.dk
JRV A/S Nimbusvej 10
DK-2670 Greve

T.43 950 950
F.43 950 951

www: jrv.dk
e-mail. sales@jrv.dk

FLEXODUCT Medical
JRV A/S Nimbusvej 10
DK-2670 Greve

T. 43 950 950
F. 43 950 951

www: jrv.dk
e-mail. sales@jrv.dk
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kommunikation

paneler

skyllerumsudstyr

skyllerumsudstyr

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til
køkkenservice
● vaskemaskiner
til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Hospitalsudstyr

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

el-transportere

rådgivning

Fra idé
til drift

Effektive
EL-løsninger
til hospitaler,
institutioner
og til industrien

• Vogne
• Scootere
• Dozere
• Individuelle

el-motor løsninger

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

autoklaver

Getinge Danmark A/S
Industriparken 44 B, 2750 Ballerup
Tlf.: 45 93 27 27, Fax: 45 93 41 20
E-mail: getinge.danmark@getinge.com
www.getinge.com

Autoklaver
Indretning af skyllerum
Desinfektionsmaskiner
Storkøkkenudstyr
Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS
Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

A/S Electro-Service

Autoklaver
Ultralydsrensere
Desinfektionsmaskiner
Endoskopvaskere
Validering jf. normer

Hospitalsservice
Køleservice
Desinficerende
opvask
Endoskopvasker
Autoklaver

Serviceorganisation

Validering

Forbrugsmaterialer

Storkøkken
maskiner

www.electroservice.dk
Tlf: 66 17 68 16  Salg: 42 12 88 00
info@electroservice.dk

KEN A/S, Brobyværk

tlf. 62631091 www.ken.dk

medicinskabe

MEDICINSKABE
• Autoklaver
• Bækkenskyllere
• Desinficerende opvaskemaskiner
• Vaskemaskiner for fleksible endoskoper
• Skyllerumsudstyr
• Validering/kvalificering i.h.t.
gældende standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

Bækkenvaskere

Special løsninger tilbydes

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

Skræddersyede, miljørigtige
varmepumpe løsninger til sygehuse
Isobutan Varmpumpe – leveret til Skejby Sygehus
Komfort og Proceskøl

Varmepumpe med skruekompressor med inverter

+9°C
88 kW
+15°C

Varmt vand til proces,
rengøring eller
opvarmning
+40°C
120 kW
+85°C

COP = 3,8
Energiforbrug 32 kW

HeatPac 108S – anvendes til varmegenvinding og energioptimering
Processpildvarme eller
kondenseringsvarme fra et
eksisterende køleanlæg

Varmepumpe med ettrinskompressor (8 cylindre)

+39°C
965 kW
+34°C

Varmt vand til proces,
rengøring eller
opvarmning
+64°C
1150 kW
+70°C

COP = 6,2
Energiforbrug 186 kW

HeatPac 157 – anvendes til varmegenvinding og energioprimering
Processpildvarme eller
kondenseringsvarme fra et
eksisterende køleanlæg

Varmepumpe med skruekompressor med inverter

+39°C
125 kW
+34°C

+40°C
1600 kW
+90°C
COP = 4,4
Energiforbrug 360 kW

• Vi har flere løsninger (stempler/to-trins/skruer/kulbrinte/NH3)
• Vi har over 30 års erfaring i industrielle varmepumper, og
over 15 års erfaring med højtryk HPC og HPO.
• Vi har løsninger for høj temperatur (kulbrinter og snart NH3)
• Vi har allerede standardprodukter i programmet og flere
referencer (kulbrinte og heatpac)

• Vi har den nødvendige applikations og proces know-how
for en optimal løsning.
• Alle varmepumper bliver testet i EOL med certifikat for
kapacitet og COP. Dette foregår i Danmark og gerne med
deltagelse af kunder og rådgivere.

Johnson Controls, Køleteknik, Sortevej 30, 8543 Hornslet
Tel. 8736 3100, cg-eur-dk-koeleteknik@jci.com, www.johnsoncontrols.dk

Varmt vand til proces,
rengøring eller
opvarmning
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Mobil kaldehåndtering
med BEST Emergency
• Udsendelse af alarmer direkte fra
applikationen
• Distribution af alarmer til mobiltelefoner opdelt i
et ubegrænset antal forud definerede grupper
• Mulighed for individuelt udsendelse af
tekstbeskeder til en enkelt eller en gruppe
af mobiltelefoner
• Via mobilapplikationen kan brugerne se,
hvem der er på vej
• Via applikationen kan brugeren selv til- og
framelde sig vagthold
• Mulighed for at mobile brugere kan melde sig til
og fra modtagelse af alarmer med central overvågning
af status
• Via applikationen at kunne se hvem der er online, fraværende
eller offline
• Overvågning af alle enheder, der sendes automatisk en fejlmeddelelse, hvis en enhed skulle svigte

Tel. +45 87 89 90 00
care-call

salg@care-call.dk · www.care-call.dk
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• Understøtter One Phone Strategy

