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Orientering

Hospital gennemfører
energirenovering med ESCO
Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter, begge under Hospitalsenhed Midt, har som de
første hospitaler taget ESCO modellen til sig for i samarbejde med EnergiMidt at få energirenoveret deres
hospitalsbygninger.

Af journalist Ib Erik Christensen
Cypress kommunikation

Hospitalerne har generelt være meget
tilbageholdende med at tage ESCOmodellen til sig når der energirenoveres.
Det kan skyldes skepsis og ukendskab
til denne særlige tilgang til energireno
vering, men ESCO har nu fået et gen
nembrud i Midtjylland.
Hospitalensenhed Midt har som det
første danske hospital i et samarbejde
med EnergiMidt brugt ESCO-modellen
til at gennemføre en stor energirenove
ring til ca. 23 millioner kr., der vil spare
energi for to millioner kr. årligt og vil
være tilbagebetalt om 12 år.
Projektet omfatter optimering af
energi, indeklima og adfærd ved at ud
skifte blandt andet pumper, ventilations
aggregater, vinduer, køleanlæg, lysin
stallationer, indkøbe nye vaskemaskiner
og bækkenskyllere, bedre efterisolering
og solceller på taget, der kan reducere
energiforbruget 25 pct. Projektet omfat
ter desuden implementering af adfærds
ændringer blandt bygningernes daglige
brugere, hvilket vil reducere energifor
bruget yderligere.
ESCO-modellen blev aktuelt, da
regionen ønskede en total energiopti
mering og regionen lægger nu op til nye
ESCO-projekter på sygehusene i Viborg,
Skive og Randers. Projektet har været så
positivt, at hospitalets tekniske chef Stig
Toftebjerg anbefaler andre hospitaler at
følge efter.
– Hospitalerne kan roligt kaste sig ud
i det, der er ingen grund til at være be
tænkelig. Vi har haft en samarbejdspart
ner vi kan stole på og projekterne har
været alle pengene værd. Vi får virkelig
givet vore bygninger et energimæssigt
løft, siger han.
– Der var skepsis overfor modellen i
starten, men vi blev hurtigt overbevist.
Der har været en del arbejde i at over
bevise regionens økonomifolk om, at

ESCO var en god idé, men det har kørt
rigtigt godt.
Vi starter kun de projekter op, som vi
selv tror på. Det kræver en stor arbejds
indsats og man skal afsætte en eller flere
medarbejdere til opgaverne, men vi spa
rer også vedligehold og kan finansiere
meget mere. Politisk har modellen vun
det stor opbakning i Region Midtjylland,
fastslår han.

Tæt på 100 renoveringer
Overvejelserne om en total energire
novering startede tilbage i 2010. Ener
giMidt vandt udbudsrunden med den
bredeste vifte af tiltag, der omfattede
120-130 delprojekter, hvoraf rundt reg
net de 100 skal gennemføres.
EnergiMidt kunne også tilbyde den
korteste tilbagebetalingstid. Den største
fordel ved ESCO-finansiering for Ho
spitalsenhed Midt er, at regionen kan få
den helt store ”pakkeløsning” med en
samlet tilbagebetalingstid på omkring 12
år, mener teknisk chef Stig Toftebjerg.
Projektet omfatter forbedringer på de
i alt 52.000 etagemeter på de to hospita
ler og skal være afsluttet midt i 2014.
På operationsgangen i Silkeborg
blev størsteparten af ventilations- og
CTS-styringen udskiftet under ESCOprojektet samtidigt med at Regionen
selv stod for andre renoveringsarbejder
sideløbende. Det giver god mening, at
koordinere de kommende arbejder, så
andre renoveringstiltag og vedligehol
delse kan udføres på samme tid, hvor
der i forvejen er lukket for arealerne.
Renoveringen blev gennemført indenfor
en meget stram tidsplan uden at eksem
pelvis operationer måtte udskydes.
Erfaringerne fra projektet viser, at der
er grænser for, hvor langt ned i detaljen
teknisk afdeling kan måle og styre resul

taterne. Hospitalsmiljøet er komplekst
og aktiviteten ændres løbende, hvilket
påvirker energiforbruget og kan gøre
detailstyring uoverskuelig.
Udfordringen er, mener han, at do
kumentere besparelserne på enkeltpro
jekterne, når hospitalet løbende bygger
om eller ændrer produktionstider. Vi har
på hospitalet nok i starten været for opti
mistiske i troen på, at vi kunne måle helt
ned i detaljen, siger Stig Toftebjerg.
– Det kan eksempelvis være van
skeligt at bevise besparelser på en
operationsafdeling, hvis hospitalet
samtidig øger antallet af operationer.
Derfor beregner vi teoretisk, hvordan
forbruget påvirkes. Viser hovedmålerne
derefter de forventede besparelser, er vi
tilfredse.
Stig Toftebjerg peger på, at ESCOprojektet gennemføres i et komplekst
miljø, hvor beredskab, bygningskomfort
og hovedfunktion opretholdes samtidig
med at der energirenoveres. Det stiller
store krav til fremgangsmåden og et
godt indblik.
– EnergiMidt tænker lige ud af bok
sen, hvilket er positivt, de har været
meget lydhøre og fleksible, når vi un
dervejs har ønsket korrektioner. Alle
har kunnet bidrage med deres viden og
opkvalificere det endelige produkt på de
tekniske løsninger og på selve sygehus
miljøet.
Synergien mellem arbejdsgrupperne
er forudsætningen for et godt resultat.
Det er ikke mindst den gode dialog vi
har, der har gjort det så godt. Vores
folks kompetencer er blevet taget alvor
ligt af EnergiMidt, så det hele er gået
meget tilfredsstillende.
Stig Toftebjerg ser det som en stor
gevinst at få indhentet det store efter
slæb på energirenoveringen. I takt med
at projektet skrider frem, opsamles

FA K TA OM E SCO

viden og erfaring som Stig Toftebjerg og
kollegerne meget gerne deler med inte
resserede hospitaler.

EnergiMidt ser store
perspektiver
ESCO-projektleder Lars Handtke Toft fra
afdelingen for projektledelse ved Ener
giMidt håber projektet bliver et start
skud for udbredelsen af ESCO-modellen
til energioptimeringer i hospitalssekto
ren herhjemme:
– De kritiske røster vi har hørt om
denne form for energirenovering er
gjort til skamme med dette projekt,
som begge parter har fået rigtigt stort
udbytte af og som regionen viderefører
med udbud i Viborg, Skive og Randers.
Perspektiverne er positive og store.
Det giver god mening at gå i samarbejde
på denne måde. Det vigtigste for leve
randøren er, at være bevidst om, at et
hospital er et komplekst byggeri, hvor
fælles koordinering er essentiel for en
gnidningsløs gennemførelse af projek
tet.
Når man har lave aftale skal man være
åbne for, at der kan opstå endnu bedre
løsninger, end dem, der var de optimale
ved projekteringen. At få trimmet og
rettet projektet til undervejs er nødven
digt og kræver fleksibilitet fra begge
sider.
Den gode historie er, at alle kan se
værdien i projektet, når vi leverer varen
og skaber forbedringer for alle i hospi

talsmiljøet. Så kan man som personale
og interessenter lettere acceptere et
langvarigt byggerod.
Samtidig tilbyder EnergiMidt byg
herren den klare fordel at de ikke en
komponent- eller systemleverandør.
Dermed vil de produkter som benyttes
i besparelsesforslagene i udgangspunk
tet ikke være bundet op på et bestemt
produkt eller en bestem leverandør.
Dermed får bygherren, i dette tilfælde
Region Midt, mulighed for altid at få
tilbudt den til enhver tid bedste løsning
med den største værdi for pengene.

ESCO løfter helheden
EnergiMidt håber hospitalerne vil tage
ESCO-modellen til sig. ESCO-projektle
der Lars Handtke Toft siger:
Hele ESCO tanken er, at de lavest
hængende frugter er med til at finansie
rer de højere: Effektiviseringer som har
kortest tilbagebetalingstid, er med til at
finansiere fx vinduer med lang tilbage
betalingstid, så den samlede tilbagebe
talingstid bliver rimelig.
Hvis man politisk vælger ikke at bruge
ESCO-modellen og samlet få løftet hele
bygningsmassen og installationerne, ri
sikerer man om nogle år at stå i en situa
tion, hvor man er ude af stand til at skifte
vinduer og efterisolere tagene, fordi
tilbagebetalingstiden for optimering af
klimaskærmen bliver alt for lang.
Ved udelukkende at se på de energi
forbrugende anlæg, kan der hentes hur

ESCO er forkortelsen for Energy
Service Company og er beteg
nelsen for den virksomhed, der
finder, installerer, og sikre energi
besparelser i en række bygninger
i en periode frem til at bespa
relserne har betalt investeringen
tilbage. Det sker typisk i større
ejendomsporteføljer. Det er de
samlede økonomiske besparelser,
der opnås ved at foretage de
energimæssige forbedringer, som
bruges som afbetaling i forhold til
den investering, der er foretaget.
Det er op til kunden om de selv
vil finansiere eller lade ESCO’en
finansiere projekterne. I Danmark,
hvor regioner og kommuner har
adgang til billig lånekapital (når
lånet skal bruges til energibespa
relser) er det ofte regionen eller
kommunen selv, der står for finan
siering gennem låneoptagelse.
Uanset finansieringsform er
grundtanken bag ESCO, at den
gennemgribende energirenovering
af ejendommene sker ved at lade
projekter med kort tilbagebeta
lingstid betale for projekter med
lang tilbagebetalingstid. Bygnings
ejeren vil kunne få et større
besparelsesmæssig udbytte ved at
anlægge et langt tidsperspektiv.

tige energirenoveringsgevinster, men
det er vigtigt at have det lange sigte for
øje ikke mindst i relation til de fremtidige
renoveringer af vinduer og tage, der vil
trække penge ud af driftsbudgettet, da
de typisk har en tilbagebetalingstid på
ca. 40-50 år.
Det tankesæt har de gennemskuet
hos Region Midtjylland, der er interes
seret i at få løftet hele bygningsmassen,
og derfor valgte ESCO-modellen.
Fra udbud til implementering af
denne type projekter sker der også en
teknisk udvikling. I projektet har vi hjul
pet hinanden med at få de bedste løs
ninger ind med respekt for udviklingen.
Det kræver en god dialog at gennem
føre sådanne projekter i det meget kom
plekse hospitalsmiljø, men der har været
et meget positivt og tæt samarbejde, så
det kan sagtens lade sig gøre.
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
de maskintyper der er bedst til at klare de forskellige krav, der er i skyllerummet, på
sterilcentralen og ved sengevasken. Mieles planlægnings- og sporbarhedssystem
EuroSDS er med til at verificere rengørings- og desinfektionsresultaterne. EuroSDS
er også med til at give overblik over det enkelte instruments vej rundt på hospitalet.
 Desinfektorer
 Kabinet-vaskeanlæg
 Sengevaskere
 Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS
Lad vores dygtige specialister hjælpe med at finde den optimale løsning på, hvordan
I løser rengørings- og dokumentationsprocessen – sikkert og økonomisk fordelagtigt.

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk

Orientering

Gulve til
hospitaler
Et gulv på et hospital skal leve op til de mange krav, som
forskellige funktioner kræver.
Af Palle Sunddal, nora systems

Der er stor forskel på kravene til et gulv, afhængig af hvor på hospitalet gulvet
skal bruges.
Om det er en sengestue, et gangareal, et behandlingsrum eller et laborato
rium, så vil der være forskellige funktionskrav gulvet skal leve op til.
Det kan være nødvendige egenskaber som et ledende gulv i laboratorier og
operationsstuer, et akustik gulv i gangarealer og sengestuer eller et gulv, der
kan modstå ekstrem slidtage som ved indgangspartier og i varemodtagelser.
Overordnet kan der være krav om et bæredygtigt gulv med lave emissioner,
der giver patienter og personale størst sikkerhed for lav indendørs luftforure
ning, og dermed størst velvære.
Akustik og ergonomi er også et parameter der udgør en vigtig del af be
slutningsgrundlaget. Her er der stor forskel på gulve, og det er vigtigt at være
opmærksom på om det er vedvarende egenskaber.
Et vigtigt område er rengøringen og dermed gulvets egenskaber omkring
daglig vask, resistens og desinfektion. Friktionen i gulvet er også vigtig for at
undgå skader på muskler og led, ved manuel vask.
Økonomien omkring gulvene er et parameter, der vejer tungt. En ting er
anlægsomkostningen, men fokus er i dag meget på totaløkonomiske betragt
ninger, hvor driftsøkonomien vægter med den største andel.

Et stort set problemfrit gulv i de næste 25 år
Nora systems har leveret gummigulve til hospitaler i de sidste 30 år, og er i dag
specialisten, der kan gå ind i de forskellige krav, der kan stilles til et gulv på et
hospital.
nora’s gummigulve har i udgangspunktet en ekstrem slidstyrke, dette sam
menholdt med en målrettet indsats for at udvikle et gulv med den laveste
emission af VOC’er, og bedste driftsøkonomi, gør gulvet til en mulighed der
bør overvejes. At nora® gummigulve også kan tilbyde den største vedvarende
trinstøjsdæmpning på op til 20 db og en overflade, der aldrig skal vedligehol
des (coates), men kun vaskes, gør kun overvejelserne omkring gulvvalget let
tere.

Referencer
nora® gummigulve leverer i dag mere end 50 % af de gummigulve, der bruges
world wide, og vores største markedssegment er Hospitaler. Vi har derfor
mange referencer rundt omkring i verdenen.
I Danmark er nora® gummigulve først gået i gang med dette segment in
denfor de sidste 2 år, men kan allerede fremvise interessante referencer som:
Bornholm Hospital med: ny scannerbygning og akutmodtagelse. Hvidovre
med: klinisk mikrobiologisk afdeling, ny dagkirurgi, blodbanken, + 3 andre
afdelinger. Helsingør psykriatiske hospital med sengestuer og gangarealer.
Rigshospitalet med 2 afdelinger og her er nora® gummigulve valgt til den ny
traumestue.
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bende informationer, referencebesøg,
eller bestilling af prøver.
Tlf.: 4343 9393
mail: info-dk@nora.com

5105
NCS S 5105
1505-Y20R

5106
NCS S 5106
4005-Y20R

5107
NCS 5107
S 6502-Y

5108
NCS S 5108
7005-Y20R

NCS S 1505-Y20R
5105
NCS S 5105
1505-Y20R
NCS S 1505-Y20R

NCS S 4005-Y20R
5106
NCS S 5106
4005-Y20R
NCS S 4005-Y20R

NCS S 6502-Y
5107
NCS 5107
S 6502-Y
NCS S 6502-Y

NCS S 7005-Y20R
5108
NCS S 5108
7005-Y20R
NCS S 7005-Y20R

5109
NCS 5109
S 2002-Y

5110
NCS 5110
S 3502-Y

5111
NCS 5111
S 5502-Y

5112
NCS 5112
S 7502-Y

NCS S 2002-Y
5109
NCS 5109
S 2002-Y

NCS S 3502-Y
5110
NCS 5110
S 3502-Y

NCS S 5502-Y
5111
NCS 5111
S 5502-Y

NCS S 7502-Y
5112
NCS 5112
S 7502-Y

NCS S 2002-Y

NCS S 3502-Y

NCS S 5502-Y

NCS S 7502-Y

5113
NCS S 5113
2005-G10Y

5114
NCS S 5114
4005-B80G

5115
NCS S 5115
7005-B80G

5116
NCS 5116
S 8000-N

NCS S 2005-G10Y
5113
NCS S 5113
2005-G10Y

NCS S 4005-B80G
5114
NCS S 5114
4005-B80G

NCS S 7005-B80G
5115
NCS S 5115
7005-B80G

NCS S 8000-N
5116
NCS 5116
S 8000-N

NCS S 2005-G10Y
5117
5117
NCS
NCS S
S5117
7010-R50B
7010-R50B
5117

NCS S 4005-B80G
5118
5118
NCS
NCS S
S5118
7005-R20B
7005-R20B
5118

NCS S 7005-B80G
5119
5119
NCS
NCS S
S5119
4050-Y80R
4050-Y80R
5119

NCS S 8000-N
5120
5120
NCS
NCS S
S5120
3050-Y70R
3050-Y70R
5120

NCS
NCS S
S5117
7010-R50B
7010-R50B
5117

NCS
NCS S
S5118
7005-R20B
7005-R20B
5118

NCS
NCS S
S5119
4050-Y80R
4050-Y80R
5119

NCS
NCS S
S5120
3050-Y70R
3050-Y70R
5120

NCS
NCS SS 7010-R50B
7010-R50B
5117
5117
NCS
NCS SS 7010-R50B
7010-R50B

NCS
NCS SS 7005-R20B
7005-R20B
5118
5118
NCS
NCS SS 7005-R20B
7005-R20B

NCS
NCS SS 4050-Y80R
4050-Y80R
5119
5119
NCS
NCS SS 4050-Y80R
4050-Y80R

NCS
NCS SS 3050-Y70R
3050-Y70R
5120
5120
NCS
NCS SS 3050-Y70R
3050-Y70R

5121
5121
NCS
NCS S
S5121
6030-R90B
6030-R90B
5121

5122
5122
NCS
NCS S
S5122
3030-R90B
3030-R90B
5122

5123
5123
NCS
NCS S
S5123
2050-Y20R
2050-Y20R
5123

5124
5124
NCS
NCS S
S5124
1040-Y10R
1040-Y10R
5124

NCS
NCS S
S5121
6030-R90B
6030-R90B
5121

NCS
NCS S
S5122
3030-R90B
3030-R90B
5122

NCS
NCS S
S5123
2050-Y20R
2050-Y20R
5123

NCS
NCS S
S5124
1040-Y10R
1040-Y10R
5124

NCS
NCS SS 6030-R90B
6030-R90B
5121
5121
NCS
NCS SS 6030-R90B
6030-R90B

NCS
NCS SS 3030-R90B
3030-R90B
5122
5122
NCS
NCS SS 3030-R90B
3030-R90B

NCS
NCS SS 2050-Y20R
2050-Y20R
5123
5123
NCS
NCS SS 2050-Y20R
2050-Y20R

NCS
NCS SS 1040-Y10R
1040-Y10R
5124
5124
NCS
NCS SS 1040-Y10R
1040-Y10R

5125
5125
NCS
NCS5125
S
S 7020-G
7020-G
5125

5126
5126
NCS
NCS S
S5126
1060-G80Y
1060-G80Y
5126

5127
5127
NCS
NCS S
S5127
5010-B10G
5010-B10G
5127

5128
5128
NCS
NCS S
S5128
3010-B50G
3010-B50G
5128

NCS
NCS5125
S
S 7020-G
7020-G
5125

NCS
NCS S
S5126
1060-G80Y
1060-G80Y
5126

NCS
NCS S
S5127
5010-B10G
5010-B10G
5127

NCS
NCS S
S5128
3010-B50G
3010-B50G
5128

NCS
NCS SS 7020-G
7020-G
5125
5125
NCS
NCS SS 7020-G
7020-G

NCS
NCS SS 1060-G80Y
1060-G80Y
5126
5126
NCS
NCS SS 1060-G80Y
1060-G80Y

NCS
NCS SS 5010-B10G
5010-B10G
5127
5127
NCS
NCS SS 5010-B10G
5010-B10G

NCS
NCS SS 3010-B50G
3010-B50G
5128
5128
NCS
NCS SS 3010-B50G
3010-B50G

5129
5129
NCS
NCS S
S5129
5040-B10G
5040-B10G
5129

5130
5130
NCS
NCS S
S5130
3040-B10G
3040-B10G
5130

5131
5131
NCS
NCS S
S5131
6030-R40B
6030-R40B
5131

5132
5132
NCS
NCS S
S5132
3060-R20B
3060-R20B
5132

NCS
NCS S
S5129
5040-B10G
5040-B10G
5129

NCS
NCS S
S5130
3040-B10G
3040-B10G
5130

NCS
NCS S
S5131
6030-R40B
6030-R40B
5131

NCS
NCS S
S5132
3060-R20B
3060-R20B
5132

NCS
NCS SS 5040-B10G
5040-B10G
5129
5129
NCS
NCS SS 5040-B10G
5040-B10G

NCS
NCS SS 3040-B10G
3040-B10G
5130
5130
NCS
NCS SS 3040-B10G
3040-B10G

NCS
NCS SS 6030-R40B
6030-R40B
5131
5131
NCS
NCS SS 6030-R40B
6030-R40B

NCS
NCS SS 3060-R20B
3060-R20B
5132
5132
NCS
NCS SS 3060-R20B
3060-R20B

Uafhængighed
giver
Uafhængighed af tid og
langsigtet
ESCO-gevinst
komponentvalg giver
langsigtet ESCO-gevinst

Det må aldrig blive evnen til at byggelede eller omfanget af komponenter på lager, der bestemmer, hvem
Dethar
må ansvaret
aldrig blive
til at bygder
forevnen
hospitalets
gelede eller omfanget
af komponenenergioptimering.
Ansvaret
bør lægter på
lager, derpå
bestemmer,
hvem
ges
i hænderne
dem, der løbende
der fingeren
har ansvaret
for kommunens
har
på pulsen
i forhold til
energioptimering.af
Ansvaret
bør lægbesparelsesdelen
projektet.
ges i hænderne på dem, der løbende
har fingeren
på på
pulsen
i forhold
til
Som
relativt nye
markedet,
og som
besparelsesdelen
af med
projektet.
eneste
energiselskab
en ESCOkontrakt i ordrebogen, undrer vi os indiSom relativt
nyehistorier,
på markedet,
ogfra
som
mellem
over de
vi hører
eneste energiselskab
med
ESCOkommuner,
der allerede
haren
gennemkontrakt
i ordrebogen, undrer
vi os indiført
implementeringsfasen
af deres
mellem over de historier,
vi hører fra
ESCO-projekter.
Vi hører, hvordan
store
kommuner, der
allerede har
gennembesparelser
i tilbudsfasen
bliver
til meført
implementeringsfasen
af deres
re
moderate
besparelser i hovedprojekESCO-projekter.
Vihvordan
hører, hvordan
store
tet.
Vi hører også,
koncerntilbesparelser
i tilbudsfasen
bliver tilplads
meknyttede
produkter
får prioriteret
re moderate
i hovedprojekpå
listen overbesparelser
de komponenter,
der skal
tet. Vi hører
også, hvordan
udskiftes
i forbindelse
med koncerntilprojektet.
knyttede
produkter en
fårhelt
prioriteret
Det er naturligvis
logisk plads
på listen over
komponenter,
derpåskal
tankegang.
Dede
produkter
man har
udskiftes i forbindelse med projektet.
Det er naturligvis en helt logisk
tankegang. De produkter man har på

hylden, er også de produkter man foretrækker, når man skal forestå udskiftninger i forbindelse med et energirehylden, er også deDet
produkter
noveringsprojekt.
er ogsåman
klart,foretrækker,
man skal
forestå
udskiftat
man ernår
tilbøjelig
til at
have særlig
ningerpå
i forbindelse
energirefokus
de områder,med
hvoretman
selv har
noveringsprojekt.
DetSpørgsmålet
er også klart,er
særlige
kompetencer.
at man
tilbøjelig
til atgunstigt
have særlig
bare,
omerdet
er særligt
for et
fokus på de områder,
hvor manformål
selv har
ESCO-projekt,
hvis ypperligste
særlige
kompetencer.
Spørgsmålet
er
er,
gennem
den bedst mulige
teknologi,
bare,
omdedet
er særligt
gunstigt for et
at
sikre
største
besparelser?
ESCO-projekt,
hvis ypperligste
formåli
Vi mener nemlig,
at uafhængighed
er, gennem
den bedst mulige
teknologi,
forhold
til komponenter
og installatører
at en
sikre
de største
besparelser?
er
gevinst
for ethvert
ESCO-projekt.
Vi mener
nemlig,
atfokus
uafhængighed
Desuden
mener
vi, at
på BAT i
forhold
til komponenter
oger
installatører
(Best
Available
Tecniques)
midlet til
er sikre
en gevinst
for ethvert
ESCO-projekt.
at
de bedste
besparelser
både på
Desuden
mener
kort
og langt
sigt.vi, at fokus på BAT
(Best
Available
Tecniques) er midleter
til
Inden
for miljøbeskyttelsesloven
at sikre
de bedste besparelser
det
et grundlæggende
krav, at både
de for-på
kort og langt
sigt.
urenende
virksomheder
skal begrænse
Inden for miljøbeskyttelsesloven
forureningen
mest muligt ved at an-er
det et den
grundlæggende
krav, atteknik.
de forvende
bedst tilgængelige
urenende
skalatbegrænse
Sådan
kan virksomheder
man også vælge
se på
forureningen mest muligt ved at anvende den bedst tilgængelige teknik.
Sådan kan man også vælge at se på

EnergiMidt | Tietgensvej 2-4 | 8600 Silkeborg | Tlf. 7015 1560
info@energimidt.dk | www.energimidt.dk
EnergiMidt | Tietgensvej 2-4 | 8600 Silkeborg | Tlf. 7015 1560
info@energimidt.dk | www.energimidt.dk

energibesparelserne i et ESCO-projekt.
Her er hensigten inden for en given
periode, typisk projektets tilbagebeenergibesparelserne
et ESCO-projekt.
talingstid,
at reducerei CO2-udslippet
Her ermuligt
hensigten
inden
given
mest
ved at
findefor
deen
størst
periode,
typisk projektets
tilbagebemulige
besparelser
for et givent
beløb.
talingstid,
reducere CO2-udslippet
Efter
voresat
overbevisning
handler det
mest om
muligt
ved at
finde de størst
både
at være
fuldstændig
åbne
mulige besparelser
for etog
givent
beløb.
overfor
valg af teknologi
at følge
Efter vores overbevisning
udviklingen
med henblik påhandler
senere det
at
både om
at væreyderligere
fuldstændig
åbne
kunne
foretage
energimæsoverfor
valg af teknologi og at følge
sige
optimeringstiltag.
udviklingen
på senere funat
Det er ikkemed
helthenblik
sådan, markedet
kunnemen
foretage
yderligere
gerer,
vi vil gerne
slå etenergimæsslag for, at
sigekunne
optimeringstiltag.
det
være den rigtige retning at
ikke helt sådan, markedet
fungå.Det
Nårer
ESCO-leverandøren
i dag efter
gerer,
vil gerne de
slåkomponenter,
et slag for, at
1½
- 2 men
år harviudskiftet
det er
kunne
væreaf
den
rigtige retning at
der
omfattet
ESCO-kontrakten,
gå. projektet
Når ESCO-leverandøren
i dag
efter
går
ind i driftsfasen.
Herefter
1½ -ESCO-leverandøren
2 år har udskiftet de”blot”
komponenter,
skal
sikre opder er omfattet
af ESCO-kontrakten,
retholdelsen
af sin
garantiforpligtelse.
går projektet
indlavede
i driftsfasen.
Herefter
Tænk,
hvis man
om på den
forskal ESCO-leverandøren
”blot”
sikreske
opretning,
så udskiftningerne
kunne
retholdelsen
af sinhele
garantiforpligtelse.
løbende
igennem
projektet. Det
Tænk, løfte
hvis man
lavede
på den forkunne
målene
for om
energibesparelretning,
udskiftningerne
ske
serne
også
sætte
endnu mere kunne
fokus på
løbende igennem
hele
projektet.
Det
leverandørens
evne
til at
finde energikunne løfte –målene
energibesparelbesparelser
kernenfor
i ethvert
ESCOserne og sætte endnu mere fokus på
projekt.
leverandørens evne til at finde energibesparelserer– Danmarks
kernen i ethvert
ESCOEnergiMidt
4. største
enerprojekt. Vi har årtiers erfaring med
giselskab.
energirenovering og er ESCO-partner
EnergiMidt
er Danmarks
4. største
enerpå
landets største
og mest
innovative
giselskab. Vi harViårtiers
erfaring med
ESCO-projekter.
er uafhængige
af
energirenovering og er ESCO-partner
komponentleverandører
og har som erpå landets
mest innovative
klæret
mål, største
at tilgå og
ESCO-projekter
i et
ESCO-projekter.
Vi erhvor
uafhængige
af
holistisk
perspektiv,
værdiskabelse
komponentleverandører
som erfor
alle involverede parterogerhar
afgørende.
klæret mål, at tilgå ESCO-projekter i et
holistisk
perspektiv,
hvor værdiskabelse
Læs
mere
på
for alle involverede parter er afgørende.
www.energimidt.dk/ESCO
Læs mere på
www.energimidt.dk/ESCO

SOLCELLER
Solceller

BIOBRÆNDSEL
energipil

STYRING AF
BRUGSVAND
Styring Af
brugSvAnD

KØLING
køling

GENANVENDELIGE
MATERIALER
genAnvenDelige
mAteriAler

LYSSTYRING
autOmatiSErEt
LySStyring

LED LYS

leD lyS

ISOLEREDE
BYGNINGER
iSolereDe
bygninger

BIOKEDEL

biokeDel

VENTILATION

ventilAtion

Orientering

Brugerne i centrum i
fælles akut modtagelse
På bakken foran Sygehus Thy - Mors i
Thisted er den nye Fælles Akut Mod
tagelse netop blevet indviet. Her skal
både patienter til lægevagten, de akutte
og tilskadekomne patienter modtages.
Et tværfagligt hold bestående af Friis &
Moltke, Rambøll og FORCE Technology
har konkretiseret planerne om Fælles
Akut Modtagelse.

Fælles akut modtagelse –
med fokus på brugeren
Hensigten med en Fælles Akut Modta
gelse (FAM) er, at man samler en bred
vifte af specialiserede sundhedsfaglige
kompetencer og specialiseret udstyr for
bedre at kunne yde en målrettet indsats.
Samtidig er et højere volumen af pa
tienter med til at sikre kvaliteten ud fra
devisen om, at øvelse gør mester. For
ventningerne til den nye bygning er, at
den understøtter og forbedrer kvaliteten
af de sundhedsfaglige processer, som vil
finde sted i Fælles Akut Modtagelse.

Fokus på brugerne
Der er to kategorier af brugere af et
sygehus, de sundhedsfaglige og pa
tienterne. I projektet var fokus fra Friis
& Moltke og Rambølls side på det
sundhedsprofessionelle personale for at
Arkitekt og foto: Friis & Moltke

sikre et velfungerende hospital. Et sted,
hvor det er rart at gå på arbejde og,
hvor effektivitet og patientsikkerhed er
i højsædet. Den anden del af brugerne,
patienter og pårørende, blev i projektet
dækket ind af FORCE Technology, der
har bidraget med psykologisk viden om
menneskelige faktorer.
Arbejdet for FORCE Technology dre
jede sig om oplevelsen af at ankomme
til akutmodtagelsen samt det videre
forløb indtil patienterne kan tage hjem
igen. Hvordan føler man sig som patient
godt modtaget og mere tryg i en svær
situation, hvor man måske som ud
gangspunkt er bange og utryg? Omdrej
ningspunktet var, hvordan bygningen
og indretningen kunne afspejle tryghed,
tilgængelighed og komfort.
Fejl og utilsigtede hændelser opstår
ofte pga. forstyrrelser og afbrydelser.
Derfor er der i indretning og arkitektur
indtænkt forstyrrelsesfri arbejdspladser
for de sygeplejersker, som varetager
overvågning af de allermest syge pa
tienter på intensivafdelingen, samt for
sekretærerne i triagen. For at tilgodese
patienterne er venteafdelingerne indret
tet med tilstrækkelig plads til gangstati
ver og kørestole og plads nok til, at de
ventende ikke føler sig klemt sammen.
Der er desuden etableret ventepladser i
indgangspartiet, således at de ventende

kan holde øje med deres transport,
samtidig med at de stadig er indenfor
personalets synsfelt og derfor kan føle
sig trygge ved ikke at blive ”glemt”.

Metoder til
brugerundersøgelse
Når psykologerne fra FORCE Tech
nology skal finde frem til, hvordan
brugerne vil agere i en fiktiv situation,
har de en lang række metoder, som kan
benyttes. I dette projekt har det primært
drejet sig om etnografiske metoder blan
det med den store psykologiske viden,
som de har fra lignende opgaver.
Som det første er en lang række
observationer foretaget på forskellige
sygehuse, både i Danmark og Sverige,
for at observere og afkode, hvordan
patienter responderer på forskellig ind
retning og skiltning. Derudover er der
lavet observationer af brugere på sam
menlignelige steder, hvor mennesker
ankommer, indgår i en proces og venter.
Dette er for at inddrage brugerople
velser fra andre domæner og i forsøget
på at afdække best practice i forhold til
ventesituationen.
Der er som det andet foretaget en
Kognitiv, Emotionel og Motivationsmæs
sig (KEM) gennemgang af skitserne til
den fælles akutte modtagelse i Thisted.

Arkitektur og
evidensbaseret design

Arkitekt og foto: Friis & Moltke

En sådan gennemgang dækker over,
hvordan brugerne – ud fra grundlæg
gende psykologisk viden – forventes
at forstå og afkode arkitekturen; ek
sempelvis i forbindelse med vejfinding
(kognition), hvordan de reagerer rent
følelsesmæssigt når de bruger bygnin
gen (emotion) og hvad der styrer deres
adfærd (motivation).
I denne KEM gennemgang fulgte
man flere fiktive patienter fra ankomst
til hospitalet gennem den nye Hoved
indgang og gennem indgangen til FAM.
Derudover så FORCE Technology på
patientens vejfinding frem til venteom
rådet i FAM eller fra FAM til den gamle
bygningsmasse. Patientens oplevelse
af at vente i venteområdet i FAM samt
patientens behovstilfredsstillelse under
ventetiden har også været behandlet.
Sidst men ikke mindst blev patientens
oplevelse i forbindelse med ventetiden
på hjemtransport fra sygehuset under
søgt.
FORCE Technology forholdt sig så
ledes primært til den del af patientens
færden, som ikke blev fulgt af personale
eller var under opsyn af personale. Per
sonaledelen blev hovedsageligt dækket
ind af arkitekterne Friis & Moltke og
ingeniørfirmaet Rambøll. Dog bidrog
FORCE Technology også med pointer i
forhold til personalets arbejde og i for
hold til indretningen af akutmodtagelsen
som arbejdsplads. Eksempelvis blev
der peget på, at det er vigtigt for blandt
andet effektivitet og patientsikkerhed,
at sengestuer bliver indrettet, så de er
ens specielt i forhold til højre/venstre
placering. En anden anbefaling var, at

akutmodtagelsen med fordel indrettes
ud fra et frontstage/backstage princip.
Frontstage er, hvor patienter, pårørende
og personale færdes sammen. Back
stage er kun for personale. Det vil sige,
at man ved indretningen skal undgå, at
patienter og pårørende passerer gen
nem eller på anden måde konfronteres
med backstage-områder.

Der blev i projektet anvendt den forsk
ning og viden om evidensbaseret de
sign, der er til rådighed, for at finde de
bedste løsninger. Det kan blandt andet
nævnes, at udformningen af bygningen
fundamentalt er styret af ønsket om at
tilføre huset gode dagslysforhold og en
standardiseret rumindretning. Oriente
ringen af bygningen har givet mulighed
for at åbne op mod syd og give plads til
et grønt haverum, venterarealer og fæl
les opholdsrum er placeret med udsigt
til haven, byen og fjorden mod syd. I en
presset situation kan det virke afledende
og beroligende.
Der har således gennem hele projek
tet været fokus på brugernes oplevelse
og brug af den nye Fælles Akut Modta
gelse på Thisted Sygehus.

Arkitekt og foto: Friis & Moltke
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Iltmanden,
flaskestyringssystemet
og de 10.000 flasker
Af Maibrit Aistrup

På Rigshospitalet modtages 10.000 flasker årligt. Det er derfor meget vigtigt
med et flaskeregistreringssystem, der
virker upåklageligt.

Region Hovedstaden har for kort tid
siden skiftet leverandør af lægemid
delgasser og andre gasformige luftarter.
Det er nu Strandmøllen A/S, der står
for den daglige levering af denne type
produkter til Rigshospitalet. Al levering
foregår til iltlageret, hvor Torben Hansen
med stort overblik sørger for at videre
distribuere gasflasker overalt på Rigsho
spitalet. I daglig tale bliver Torben Han
sen kaldt Iltmanden. Han administrerer
de 10.000 flasker, der årligt er behov for,
på de forskellige afdelinger. Det kræver
orden i logistikken at holde styr på alle
flaskerne. Torben Hansen er en erfaren
logistikmand, og han har derfor lavet en
lang række systemer for at holde styr på
flasker og bestillinger.
Da Rigshospitalet skulle skifte gasle
verandør var det derfor forståeligt, at
Torben Hansen og hans kolleger var lidt
skeptiske over for den nye leverandør.
De skulle til at lære nye systemer, flasker
og kontaktpersoner at kende og ikke
mindst kunne leverandøren nu leve op
til forventningerne?
Men både Torben Hansen og hans
kolleger synes, at det meget hurtigt
fungerede fint med den nye leverandør.

Strandmøllens flaske
registreringssystem OCT
En af de nye ting Rigshospitalet skulle
vænne sig til, er Strandmøllens flaske
registreringssystem, som hedder OCT
(Online Cylinder Tracking). Som det
eneste system på markedet er Strand
møllens OCT et online system. Det giver
mulighed for at kontrollere flaskebe
holdning via en webportal.

Alle flasker fra Strandmøllen er for
synet med en unik stregkode, der er
registreret i OCT. Denne registrering
indeholder oplysning om flaskens se
rienummer, flaskens indhold, dato for
fyldning, udløbsdato og flaskens fysiske
placering. Batchnummer og serienum
mer bliver endvidere udskrevet for hver
flaske på de følgesedler, kunden får
ved levering, hvilket gør det let at holde
orden og udføre modtagekontrol i hen
hold til GDP reglerne.
Ved levering og afhentning bliver
flaskerne skannet med en håndskanner,
der via en trådløs 3G forbindelse sender
information til OCT Systemet. Kunderne
kan logge ind på en personlige OCT
webportal, hvorfra der er mulighed for
at oprette egne lokationer, følge flasker
nes bevægelser, se faktura og følge
sedler og ikke mindst at bestille gas via
webshoppen. Derudover har kunden
mulighed for at flytte flasker rundt på
egne lokationer via en håndskanner.

Brugervenlig web-portal
og web-shop
Da Torben Hansen første gang fik
adgang til Strandmøllens web-shop
havde han endnu ikke fået udleveret
brugervejledning og ej heller fået nogen
instruktion i systemet. Han blev derfor
positivt overrasket, da det vidste sig, at
systemet var så nemt og brugervenligt,
at han uden problemer hurtigt kunne
bestille de første flasker over nettet
uden nogen forudgående instruk
tion. Via Strandmøllens webbaserede
flaskeregistrerings-system OCT kan man
logge direkte ind på en webshop, der
hurtigt giver overblik over de flasker,

man plejer at bestille. ”I starten var der
et varenummer, der manglede på bestil
lingslisten. Jeg skrev det i note-feltet,
og kort tid efter blev jeg ringet op af
Strandmøllens Kundeservice Center. De
sagde, at de nok skulle få listen opda
teret og bekræftede mig i, at jeg havde
gjort det helt rigtigt”, fortæller Torben
Hansen og fortsætter, ”Det er god ser
vice – og giver et godt indtryk af tæt og
god dialog samtidig med, at systemerne
virker”.
”Webportalen fungerer også rigtig
fint”, udtaler Torben Hansen, ”Jeg kan
altid logge ind i OCT og se, hvornår jeg
får de varer, jeg har bestilt, samt holde
styr på de forskellige interne afdelingers
beholdning. Systemet er også let at ar
bejde med for andre, når jeg holder fri ”

er jeg lige så hurtig til at skanne som
en kassedame i Bilka”, udtaler Torben
Hansen med et smil og tilføjer ”Systemet
kører upåklageligt og jeg kan nu skanne
10 flasker på 1 minut”.

Vigtigt med en leverandør
der lytter til kundens
behov – og reagerer på dette
Torben Hansen lægger stor vægt på, at
der skal være en åben dialog med leve
randøren og ikke mindst, at han føler sig
godt informeret fra leverandørens side.
Naturligvis er det mindst lige så vigtigt,
at varerne kommer til tiden, og at syste
mer virker upåklageligt. Torben Hansen
mener helt klart, at Strandmøllen lever
op til dette, og henviser til den hurtige
respons og tilretning af systemet.

Iltmanden Torben Hansen viser Strandmøllens konsulent Jacob Charles, hvor
hurtigt og nemt det er at skanne flaskerne.

Så hurtig som en
kassedame i Bilka
Via Rigshospitalets interne meldesystem modtager Iltmanden hver dag
rigtig mange meldinger fra de forskel
lige afdelinger. Disse bliver løbende
ekspederet, idet Torben Hansen går ud
på iltlageret og skanner flaskerne ud af
lagerets lokation, hvorefter han sørger
for at levere rundt på afdelingerne.
På hver afdeling sidder der en brik
med en stregkode, der angiver lokatio
nen. Flaskerne bliver på denne måde
skannet ind på de enkelte lokationer, når
de bliver leveret. Det betyder, at Torben
skal have skanneren med rundt, når han
leverer flasker. Han er derfor glad for, at
skanneren er lille og ”handy”.
De bestillinger, der kommer ind in
den kl. 11 skal køres ud samme dag, og
derudover kan der selvfølgelig komme
nogle akutte meldinger, som skal ekspe
deres omgående.
De første par uger fungerede syste
met ikke optimalt for Rigshospitalet. Det
tog simpelthen for lang tid at skanne fla
skerne ud af lokationen. Torben Hansen
gik derfor i dialog med Strandmøllen og
forklarede problemet. Strandmøllens
IT afdeling arbejdede på højtryk og fik
hurtigt tilrettet systemet, så det passede
til Rigshospitalets arbejdsgang. ”Det
lettede min arbejdsdag betydeligt, nu

Iltmanden på Rigshospitalet
Torben Hansen er rigtig godt
tilfreds med Strandmøllens
f laskeregistreringssystem OCT
hospital drift & arkitektur 4

13

Miljørigtig vandbehandling

Vi har en løsning - du har et valg!

THREE MAQUET DIVISIONS
ONE GOAL OPTIMAL WORKPLACES

Læs mere på www.bvaqua.dk

The MAQUET brand has three Divisions: Critical Care, Cardiovascular and Surgical Workplaces. These represent a full
product portfolio for medical workplace equipment, clinical
solutions and comprehensive therapeutic concepts for ICU and
OR as well as for the areas of emergency rescue and
emergency admissions immediately preceding the process
chain.
MAQUET — The Gold Standard.

ISO 9001 certificeret genbrugskoncept
Få et tilbud på miljørigtig vandbehandling i dag
MAQUET Danmark A/S
MAQUET Danmark A/S
Industriparken 44B
Firskovvej 23
DK 2750 Ballerup
2800 Lyngby, Danmark
Phone +45 4694 4216
Phone: +45 4694 4216
Mobile +45 2672 4851
Fax:
+45 4468 1566
michael.groenbaek@
michael.groenbaek@maquet.com
maquet.com
www.maquet.com
www.maquet.com
MEMBER OF THE GETINGE GROUP

SILENTIA SK ÆRMSYSTEM

Optimal hygiejne & fleksibel funktion

Silentia foldeskærme er
svaret på de krav, som stilles
til afskærmning indenfor
sygeplejen.
Book tid for en gratis
fremvisning hos jer af en
Silentia foldeskærm.

Let at rengøre

Let at folde sammen og trække ud
Mobil eller fast monteret

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE
Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

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

Virksomhedsprofil

Logistik sættes på dags
ordenen på danske sygehuse
Sygehuslogistik er en forudsætning for at kunne køre effektive og sikre, sammenhængende patientforløb
og bidrage til god kvalitet
Af journalist, cand. scient. Birger Pedersen

Automatisk transport af containere –
Swisslog lancerer en ny generation i
april.

Swisslog er verdens største leverandør
af automatiserede logistikløsninger til
sygehuse og har leveret logistiksyste
mer til mere end 3.000 sygehuse på
verdensplan. Selskabet er et schweizisk
børsnoteret selskab etableret i 1898. To
talt har selskabet 2.100 ansatte, hvoraf
300 er ansat i Danmark, Sverige og
Norge. Selskabet består af to divisioner,
Healthcare Solutions (HCS) og Ware
house and Distribution (WDS).
”Vi ser hele tiden ændringer i ramme
betingelserne til sygehusene, og at kra
vene til til en effektiv drift øges,” siger
Sales Manager Helge Jordal fra Swisslog
Healthcare Nordic.
Det er blevet dokumenteret i en
række studier, at helt op til 40-50 % af
sygehusenes driftsomkostninger kan
relateres til logistikaktiviteter, og man
anslår, at over halvdelen af disse om
kostninger kan frigøres ved at satse på
mere effektive logistiksystemer. Tids
studier fra forskellige nordiske sygehuse
vider endvidere, at kun 30 % af en sy
geplejerskes arbejdstid kan relateres til
direkte patientpleje, mens 50 % af tiden
er relateret til indirekte patientpleje,

hvormed menes bl.a. logistik- og andre
”husholdsningsaktiviteter”.
”Det bør vække til eftertanke på sy
gehusene, at man ikke er i stand til at
tilpasse virksomheden mere ind mod
dens kerneområde – nemlig patientbe
handling,” siger Helge Jordal.
Tager man de demografiske udfor
dringer, som samfundet og især helse
sektoren står overfor, i betragtning, vil
det være helt afgørende, at sygehusene
i større grad er i stand til at udnytte de
knappe ressourcer bedre.
Som Sales manager mærker Helge
Jordal en øget efterspørgsel efter selska
bets logistikløsninger.
”Vi fornemmer helt klart, at syge
huslogistik og patientsikkerhed står
højt på agendaen hos sygehuslederne
i de nordiske lande, noget som bl.a.
afspejles i en række henvendelser fra
sygehuse, apoteker og konsulentselska
ber, som ønsker at høre mere om vores
løsninger.”

Forskellige teknologiske
løsninger
I Norden benyttes rørpost i dag på de
fleste sygehuse i Norge og Sverige til
automatisk transport af prøver, blodpo
ser, medicin etc. I Danmark er det kun et
fåtal sygehuse, som dags dato anvender
denne teknologi,men det er allerede
besluttet, at denne teknologi skal tages
i brug på flere danske sygehuse i løbet
af de næste år. Swisslog skal bl.a. levere
et nyt rørpostanlæg til Rigshospitalet til
transport af prøver og blodposer.
På sygehuse som Karolinska i Stock
holm, St. Olavs Hospital i Trondheim og
Oslo Universitetssygehus finder man
store rørpostsystemer, som forbinder
sengepostene til bl.a. prøvemodtagelse,
blodbank og apotek. Et sygehus med
800-1000 senger har normalt 2-3.000
transporter pr. døgn i rørpostsystemet.
Dette giver en række fordele som f.eks.
bedre anvendelse af ressourcer, hurti
hospital drift & arkitektur 4
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Rørpost – en investering
som normalt tjener sig
ind i løbet af det første
driftsår.

gere diagnose, frigørelse af lagerplads,
reduseret omfang af svind for at nævne
nogle.
Swisslog har i løbet af de seneste år
satset meget på innovative løsninger,
automatiseringsgraden, ergonomi og va
lidering i form af sporing af forsendelser
på produktniveau har været prioriterede
områder.
I tillæg til at tilbyde rørpostsystemer
tilbyder swisslog også forskellige ro
botter – bedre kendt som AGV (Auto
mated Guided Vehicle) til automatisk
transport af containere med f.eks. mad,
tøj, forbrugsmaterialer og sterilt gods.
AGV-erne kommunikerer via trådløse
netværk med sygehusets elevatorer,
døre og brandsystemer og kræver kun
begrænset fysisk montage. På de fleste
sygehuse, hvor Swisslog har installeret
AGV-systemer, opererer dissse i områ
der, hvor også patienter og besøgende
færdes.
”Sikkerheden bliver varetaget ved, at
hver AGV er udstyret med bevægelses
sensorer samt at de taler – og det gerne
på dialekt,” forsikrer Helge Jordal.

Patientspecifik ring med medicin på endosis-niveau.

Ved at indføre denne teknologi frigør
sygehusene betydelige ressourcer, sik
rer høj leveringssikkerhed og kan forde
lene transporterne i større grad i løbet af
døgnet, noget som skaber mindre trafik
og frigør kapacitet i elevatorerne. AGVløsningerne er taget i brug på flere af de
større sygehuse i Norge og Sverige.

Ny generation AGV
I 2012 indgik Swisslog partnerskab med
verdens største leverandør af AGVsystemer, JBT.
Siden er der blevet udviklet en ny
generation AGV-er, som vil være klar
til at blive lanceret på markedet i april.
Swisslog vil også lancere AGV, som kan
håndtere mindre last og vil typisk ope
rere i områder som laboratorier, hvor
den vil køre mellem arbejdsstationerne
med prøver etc.
For hvert eneste sygehus og syge
husapotek er patientsikkerhed kritisk.
Samtidig viser forskellige studier, at helt
op til 10 % af alle patienter som bliver
indlagt, i forskellig grad udsættes for
en utilsigtet handling – hvilket oftest er
relateret til fejlmedicinering.
Swisslog har udviklet et system, som
er i stand til at producere lidt over 80 %
af alle lægemidler helt ned på en-dosis
niveau. Når lægen ordinerer elektronisk,
bliver dette overført til robotten, som
producerer medicin i henhold til, hvad
der er ordineret på en patientspecifik
ring. På en kelte sygehuse har man
desuden valgt at integrere en-dosissystemet med rørpostsystemet.

Dette sikrer en effektiv, hurtig og sik
ker logistik fra lægens ordinering til den
patientspecifikke medicin ankommer til
afdelingen. Sygehuse, som har indført
denne teknologi, sikrer sig en betydelig
reduktion i omfanget af fejlmedicinerin
ger, bedre anvendelse af ressourcerne
især på sygeplejerskesiden samt en
reduktion af sygehusets medicinom
kostninger på grund af mindre lagre og
svind.

Rørpost til automatisk transport af prøver, blodposer og medicin.

Vedligeholdelsesfrie
gulve findes ikke
Der er en klar sammenhæng mellem, hvordan gulve ser ud, og den måde man rengør og vedligeholder
dem. Fremgangsmåden, hyppigheden af rengøringen og midlerne afhænger af de påvirkninger gulvet
udsættes for.

Af Journalist, cand. scient. Birger Pedersen

”Skal jeg nu også vedligeholde mit
gulv?” Denne og lignende kommentarer
hører vi her hos Forbo Flooring med
mellemrum, ejere af gulve udbryde.
Ofte med stor undren i stemmen” siger
Teknisk Chef Thomas Kjær.
Vores svar er selvfølgelig ganske kort:
”Ja naturligvis. Du skal følge leverandø
rens anvisninger.”
Når man anskaffer et nyt gulv, så føl
ger der typisk en vejledning med, som
giver en række anvisninger på, hvordan
man bedst servicerer og vedligeholder
det nye gulv.
LCC-analyser (Life Cycle Cost) fortæl
ler om et givent produkts omkostninger
i levetiden. Driften af gulve vejer tungt

i forhold til anskaffelsesomkostningen i
en sådan model. Men da moderne ela
stiske gulvbelægninger i sammenligne
lige brugsområder naturligvis vil have de
samme udfordringer mht. besmudsning
og slidtage, så vil driftsomkostningen
typisk være den samme over tid.

En typisk dag i et gulvs liv
Gulve er et af de hårdest belastede om
råder i en bygning, for ud over mekanisk
slitage, modtager gulvet alskens påvirk
ninger, hver eneste dag, i form af:
•	Løstsiddende smuds: støv, sand, sten
etc.
•	Vådt eller tørt fastsiddende smuds:

pletter af mudder, fedt, madvarer etc.
•	Mikroorganismer: bakterier og svamp
•	Skader: skrammer, slid og skrid mær
ker

Hvorfor skal gulve
rengøres og plejes?
Det burde ikke komme som en stor
overraskelse, men der findes faktisk ikke
vedligeholdelsesfrie gulve. Med mindre
nedenstående ikke betyder noget for
dig. Man kan dog hjælpe sig selv me
get og spare tid på rengøringen, hvis
man anvender indgangsmåttesystemer.
Udover en slidstærk og holdbar løsning
forlænger man levetiden og forenkler
vedligeholdelsen af bygningens øvrige
gulve.
Rengøring og pleje af gulvet skal fore
tages fordi gulvet skal:
•	Være rent
•	Bibeholde et godt udseende
•	Være beskyttet
•	Opretholde god hygiejne og sikker
hed

Fortsættes næste side
hospital drift & arkitektur 4
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Hvordan opnås dette?
Ved at følge nogle ganske enkle frem
gangsmåder vil gulvene fremstå flotte
og velplejede:
1. Byggerengøring
Det er vigtigt at fjerne al snavs og beton
støv fra dit nye gulv efter montering.
•	Fjern al løst snavs, rester, støv og grus
ved at feje,støvsuge eller tørmoppe.
•	Vask gulvet med neutralt universal
gulvrengøringsmiddel.
Hvor det er relevant, f.eks. større eller
meget snavsede områder, kan der an
vendes en skuremaskine (150-300 o./
min.) eller kombinationsmaskine med
vaskerondel.
Tip: I tilfælde af cementstøv tilsættes
evt. ca. 2 % citron- eller eddikesyre til
vaskevandet for at ph-neutralisere det.
•	Fjern det beskidte vand og skyl efter.
•	Lad gulvet tørre helt før brug.
•	Om nødvendigt kan gulvet tørres eller
spraypoleres med skuremaskine og
vaskerondel.
•	Gulvet er nu klar til brug, og der er

ikke behov for yderlige behandling el
ler påføring af finish.
2. Regelmæssig rengøring
Valget af metode til regelmæssig rengø
ring afhænger af det forventede omfang
af snavs, slid og ønsker om udseende og
hygiejnestandard.
1.	Fjern støv og løst snavs ved at støv
suge, feje eller moppe.
2.	Fjern pletter og spild med en fugtig
moppe og et universal-gulvrengø
ringsmiddel. Anvend alternativt sku
remaskine eller kombimaskine.
3.	Det kan være nødvendigt med en
kombineret rengørings- og vedlige
holdelsesindsats i dit regelmæssige
rengøringssystem.
Flere forskellige systemer kan anvendes
til dette formål:
• Et sæbefilmsystem
• Et voksbaseret system
• Et spraysystem
3. Vedligeholdelse
Følgende vedligeholdelsesindsatser skal
anvendes efter behov til vedligeholdelse

og genopretning af et tilfredsstillende
udseende.
Efter de følgende trin er gulvet igen
klar til regelmæssig rengøring.
1.	Fej, mop eller støvsug gulvet for at
fjerne løst snavs og skidt.
2.	Rengør gulvet med en kombinati
onsmaskine med en vaskerondel og
et neutralt universalgulvrengørings
middel. Anvend om nødvendigt en
af vedligeholdelsesprodukttyperne i
punkt 3 under “Regelmæssig rengø
ring”
Ved kraftigt tilsmudsede områder
kan følgende trin udføres efter
trin 1.
•	Skrub med grøn rondel og et neutralt
universalgulvrengøringsmiddel.
•	Skyl efter med rent vand, og lad gul
vet tørre.
•	Poler med skuremaskine med en va
skerondel. Anvend om nødvendigt en
af vedligeholdelsesprodukttyperne i
punkt 3 under “Regelmæssig rengø
ring”.

Koldt drikkevand
fra hanen
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Flexcool® drikkevandskølere findes i mange varianter
og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige
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Lever dit laboratorievand
op til klinisk standard?

MEDICA vandbehandlingsanlæg
til kliniske analysemaskiner

Krüger Aquacare leverer produkter,
løsninger og service til vandbehandling,
rensning og legionellabekæmpelse.
Læs mere på www.aquacare.dk
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Dokumenteret overvågning for maksimal oppetid
Dokumenteret driftsikkerhed for maksimal oppetid
Overholder klinisk standard (CLRW)
Lave driftomkostninger

Orientering

Anbefalinger til
placering af LAF kabinet
i laboratoriet
Et spørgsmål om at sikre personsikkerhed og produktsikkerhed

Et sikkerhedskabinet er kun så sikkert
som det bliver anvendt, og så sikkert
som det er placeret i laboratoriet.
Mange faktorer er vigtige hvis man
skal opnå maksimal sikkerhed i arbejdet
i et LAF kabinet.
• Højde i lokalet
• Ventilation
• ”Trafik ”
• Andet udstyr i umiddelbar nærhed
•	Anvendelse af kabinetter med certifi
kat, så man er sikker på at kabinettet
har de rette produktegenskaber.
Anbringelsen af kabinettet og dets
placering i laboratoriet kan have mærk
bar effekt på dets ydelse, da det kan
påvirkes kraftigt af andet udstyr, så som
Udsnit af BS anbefalingerne

Markeret uforstyrret zone
rundt om kabinet

Afstand til skrivebord modsat
– samme bruger

Afstand til fastvæg modsat

Afstand til andet kabinet

vægge, borde, trafik i laboratoriet og na
turligvis luftsystemer i rummet.
Der forefindes relevante retningslinjer
i f.eks. UK fra BS 5726:2005, som giver
vejledende information om anbringelse
af kabinetter. Hvis disse retningslinjer ta
ges i betragtning og følges, vil det sikre
at kabinettet yder maksimal beskyttelse
både for person og produkt.
Et sikkerhedskabinet er kun så sikkert
som det bliver anvendt – og ligeledes
kun så sikkert som det er placeret i labo
ratoriet.

Højde i lokale
Højden af lokalet fra gulv til loft, hvor ka
binettet skal anbringes, skal også tages i
betragtning, specielt hvis kabinettet skal
stå på et hæve/sænke stativ frem for et
stativ med fast højde.
Det er vigtigt at opmåle det pågæl
dende område nøjagtigt og tage hensyn
til eventuelle loftanbragte lamper, eller
anden installation, som vil blive påvirket
efter installation.
Hvis kabinetterne skal recirkulere
udblæsningsluften til laboratoriet bør et
område på ca. 20 cm fri højde over kabi
nettet være tilstrækkeligt. Herved sikrer
man at udblæsningsluften ikke møder
forhindringer, som kan have indflydelse
på flow mønsteret i kabinettet. Man sik
rer også uhindret service tilgang, herun
der periodisk test af afkastfilteret.
Hvis kabinetter skal installeres mod
væggen, er det bedre at efterlade en
smule plads bagved for ikke at genere
udblæsningsluften. Placering bør være
ca. 5 cm fra bagvæg, dette gælder
specielt, hvis kabinetter er anbragt side
om side, eller hvis andre udstyr så som

inkubatorer eller køleskabe er anbragt
tæt på.
I Danmark er kabinetter primært til
sluttet ekstern ventilation, og derfor skal
højden i lokalet tilstræbes til ca. 270 cm,
for at imødekomme optimal siddeposi
tion ved kabinettet.
Hvis der anvendes hæve/sænke
stativ tilrådes det, at man har kabinettet
ca. 5 cm fra bagvæg, og pga. klemrisiko
minimum 2,5 cm til nærmeste anden
installation

Ventilation og
konditionering af luften
Når man designer en ny facilitet, må
man være meget opmærksom på, ikke
bare kabinettets placering i forhold til
omgivende trafik og udstyr, men også
placering af indtag for aircondition og
ventilatorer for udblæsning. Disse ele
menter, der har negativ indvirkning på
kabinettets luftstrøm, når den strømmer
ned over eller forbi fronten af kabinet
tet, vil resulterer i turbulens samt give
anledning til krydskontaminering.
Det er derfor nødvendigt at sikre, at
kabinettet testes, når alt personel er i
laboratoriet og alle A/C systemer er i
funktion som planlagt.
Uanset om lokalets A/C systemer er i
kassetteformat, opdelte eller vægmon
terede kan disse have stor indvirkning
på hvordan luften bevæger sig i lokalet,
så deres placering skal vurderes nøje,
for ikke at have negativ indvirkning på
kabinettets ydeevne.

Erstatningsluft

Test af installationen

I Danmark er de fleste sikkerhedska
binetter tilsluttet med fast og tæt ud
sugning over kabinettets udblæsning. I
disse tilfælde vil der være behov for at
tilføre erstatningsluft til lokalet.
Denne erstatningsluft tilføres via
luftkanaler eller loftindblæsninger af
forskellig udformning. Placering af disse
skal overvejes nøje, da de kan lave flo
wet diffust og forårsage turbulens forbi
kabinettets frontrude.
Loftmonterede diffuser gitre skal
ideelt set være justerbare, så de kan
dirigere luften bort fra kabinetterne om
nødvendigt. Almindelige “swirl” type
diffusere bør aldrig anvendes, da de
danner et højt niveau af turbulens, som
kan have negativ indflydelse på sik
kerhedskabinettets flow mønster. Det
anbefales, at lufthastigheder i lokalet
skal holdes under 0,3 m/sek. Der er
kun begrænset information til rådighed
om, hvor langt kabinettet skal være fra
luftindtag.

Den sikreste metode er at udføre en
røgtest for at visualisere luftflowet,
eller at udføre en Kl-discus test ved
installationen for at sikre at kabinettets
flowmønster ikke forstyrres. Afstande
på mindst 1,5 meter diagonalt fra AC
aggregat skal betragtes som minimum,
men selv det kan være for lidt, hvis luft
flowet er kraftigt.

For yderligere information kontakt
Søren Thuesen
Produktspecialist
Holm & Halby A/S
Tlf. dir. 43269403

Trafik i Laboratoriet
En vigtig forudsætning for at kabinettets
ydelse er optimal, er korrekt placering i
forhold til trafik i området omkring kabi
nettet.

Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk
hospital drift & arkitektur 4
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Morgendagens sengeafdeling
Se FILMeN

Hjerteafdelingen på Herlev Hospital har fået systemerne til at hænge sammen.
Se filmen om den røde tråd i effektive arbejdsgange, lydløse alarmer, bedre
arbejdsmiljø, større patientsikkerhed og meget mere.
Scan og se filmen om Morgendagens Sengeafdeling her:
Eller på: www.bit.ly/morgendagen

www.ascom.dk

Styrk patientsikkerheden
med distribuerede alarmer
fra medicinsk udstyr
Elektronisk udstyr på sengestuerne bliver mere og mere udbredt. Patientmonitorer og medicinsk udstyr
forbedrer den medicinske pleje, men resulterer også i et stigende antal alarmer, som kan få den stik
modsatte effekt – at kvaliteten i plejen falder. Distribuerede alarmer kan være en løsning, men det stiller
krav til kommunikationssystemet.

Af Hanne Hyldborg

Kan man blive immun over for alarmer?
Ja, hvis man dagligt eksponeres for
mange falsk-positive alarmer. Dette er
en reel risiko, som personalet på landets
hospitaler må forholde sig til. Øget brug
af elektronisk udstyr i den medicinske
pleje medfører et stigende antal alarmer,
som kræver hurtig håndtering af det
kliniske personale. Uanset alarmens ka
rakter og alvor.
For personalet er det umuligt at vur
dere, hvor alvorlig den enkelte alarm
er alene baseret på lyden. Hvad enten
det drejer sig om patientmonitorer, der
overvåger patienters kritiske tilstand,
eller infusionspumper der understøtter
den basale plejeproces, så formidles
alarmerne ufiltrerede og som allemands
kommunikation. Derfor hastes der til
alle alarmer, også selvom patienten må
ske blot har berørt en elektrode. Og da
det er et fælles ansvar at reagere, sker
det ofte, at flere personer løber efter
den samme alarm.

Famler i blinde
De mange forgæves skridt og afbrydel
ser af måske mere presserende opgaver
skaber det, man i fagterminologi kalder
alarmtræthed, hvilket kan gå ud over
kvaliteten i patientplejen.
– I takt med at mere og mere behand
ling automatiseres, opstår der et behov
for, at alarmerne prioriteres og målret
tes, så personalet kan bevare roen og
overblikket. Alarmpresset skaber stress,
afbrydelser og sætter personalet i kon
stante dilemmaer om, hvordan de skal
prioritere indsatsen. Måske er det ud fra
et sikkerheds- og plejeperspektiv vig

tigere at færdiggøre en igangværende
plejeopgave, frem for at haste til en
mulig alarm. Personalet kan ikke vurdere
dette ud fra et sagligt beslutningsgrund
lag i dag, siger produktchef Jesper Ma
thiesen fra Ascom.

holder reglerne herfor. Alle produkterne
er registreret som medicinsk udstyr hos
de relevante myndigheder, herunder
bl.a. 510(k)-godkendelse fra FDA i USA
og CE-godkendelse fra myndighederne
i EU/EFTA.

MDD er påkrævet

Visuelle
overvågningsalarmer

Flere og flere hospitaler bliver opmærk
somme på denne problematik. For at
optimere håndteringen af alarmflowet
kan man integrere det elektroniske ud
styr med hospitalets kommunikations
system. Derved er det muligt at priori
tere og tildele alarmnotifikationerne og
sende dem målrettet til det relevante
personales mobile enheder efter samme
principper, som man kender det fra pa
tientkald. Når kommunikationssystemet
bruges på denne måde, klassificeres det
som et distribueret alarmsystem og skal
overholde reglerne for medicinsk udstyr
(MDD).
– Hospitalet har det fulde ansvar
for, at kommunikationssystemet efter
lever reglerne. Det er en stor og tung
complianceopgave for it-afdelingen at
håndtere, som omfatter både risiko
vurdering, verificering, validering og
dokumentation. Derfor er hospitalerne
endnu ikke kommet i gang med at ud
nytte teknologien, hvilket desværre kan
have den utilsigtede effekt, at patienten
lider overlast, fordi der opstår alarm
træthed blandt personalet, siger Jesper
Mathiesen.
Ascom har både software- og hard
wareløsninger, der er designet til at blive
brugt sammen med patientmonitore
rings- og medicinsk udstyr, og som over

Ascom Cardiomax bygger en alarmbro
mellem patientmonitoreringssystemer
og personalets mobile enheder, per
sonsøgere, tekstdisplays mv. Løsningen
er kompatibel med alle anerkendte
patientmonitoreringssystemer, herun
der Mindray, Nihon Kohden, Philips,
Spacelabs og GE’s systemer og kan kon
figureres fleksibelt i forhold til behov og
vagt- og bemandingssituationen på den
enkelte afdeling. Den enkelte afdeling
har indflydelse på opsætningen og kon
figurationen af løsningen, så filtrering,
gruppering og eskalering er alarmer kan
tilpasses til de lokale forhold.
Alle alarmer prioriteres og sendes
direkte til det relevante personales mo
bile enheder ledsaget af en informativ
beskrivelse og farvekoder, så personalet
nemt og hurtigt kan vurdere alarmens
karakter og vigtighed. Er patientmonito
reringsudstyret fra GE, er det også mu
ligt at supplere alarminformationen med
et EKG-snapshot, som sendes direkte til
den mobile enhed.
– Patientmonitorering anvendes kun
til patienter i kritisk tilstand, hvor hurtig
reaktion kan være altafgørende. Ud
styret er meget fintfølende og reagerer
på selv de mindste forandringer, så der
opstår indimellem falske alarmer, som
hospital drift & arkitektur 4
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igangsætter fuldt beredskab. Cardiomax
gør det muligt at skelne mellem falske
og kritiske alarmer. Personalet får et vi
suelt beslutningsværktøj i lommen, som
sikrer, at indsatsen er hurtig og effektiv,
når det gælder. Det handler ikke om at
få medarbejderne i overvågningscen
tret ud at løbe på gangene, men om at
understøtte dem med et automatiseret
alarmflow, som sikrer at personalet ”på
gulvet” alarmeres direkte og kan handle
med det samme, forklarer Jesper Ma
thiesen.

Medicinske alarmer i
lommen
Ascom Multiple Medical Alarm (MMA)
integrerer alarmerne fra medicinsk ud
styr med Ascoms teleCARE IP-patient
kaldesystem. Løsningen kan tilslutte og
integrere op til fire separate enheder af
medicinsk udstyr. Hver tilslutning har en
foruddefineret beskedformatering, så
når en alarm aktiveres, vil man såvel i lyd
som tekst kunne se, hvilken prioritet det
tilsluttede udstyr har. Når det medicin
ske udstyr udsender en alarm, sendes
den via patientkaldet til den tilknyttede
plejers håndsæt. Så kan vedkommende
straks beslutte, om alarmen kræver

handling med det samme. Prioriteringen
vises også på selve MMA-modulet ved
sengen, hvor blinkende gule og røde
LED-lamper angiver alarmens karakter
og lyser, indtil alarmen nulstilles på dis
playet.
– Der er indbygget en lang række
sikkerhedsforanstaltninger i løsningen.
Blandt andet kan man kun nulstille
alarmer på det medicinske udstyr for
at sikre, at personalet ikke ved en fejl
tagelse nulstiller på den mobile enhed.
Samtidig giver dette også en indbygget
garanti for, at plejeren tilser patienten.
Det automatiserede alarmflow har jo
ikke til formål at reducere patientkontakt
og -pleje, tværtimod. Det er et middel til
at fokusere indsatsen og forbedre pleje
kvaliteten ud fra en helhedsbetragtning,
hvor de mest presserende alarmer får
først opmærksomhed, siger Jesper Ma
thiesen.

FOREX A/S

Indretning af MEDICINRUM
• SINTEK: unikt indretningssystem.
• Øger patientsikkerheden.
• Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
• Udføres med Hæve/Sænk.
Med FOREX’ modulsystem gøres
indretningen praktisk og enkel.
Rådgivning, Indretning, Inventarlevereance og montage…
… Forex hjælper dig hele vejen.
FOREX A/S
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
forex@forex.dk
Tlf. 89 21 55 99
www.forex.dk · www.forexshoppen.dk

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret
medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

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.

> Rørpost system
> Førerløse robotter

Når Vi designer løsninger til det medicinske
miljø, er målene yderste pålidelighed,
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet,
som sænker omkostninger og
miljøbelastning i bygningens levetid.
Materialerne er nøje udvalgt til at være
æstetisk tiltalende og lette at rengøre.
www.kone.dk

denmark@kone.com

telefon 35878000

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

- specialister i affugtning
●

●

Sikrer optimale og kontrollerede fugtforhold i laboratorier, renrum, køle- og
fryserum
Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt
Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum
Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk
E-mail: info@munters.dk

kvalitet skaber tryghed

TORMAX DANMARK A/S

Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—

Skydedøre

DORMA dørlukkersystem TS 93

Sidehængte døre

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

Karruseldøre

DORMA skydedørsautomatik ES 200

Lufttæpper

DORMA Danmark A/S
T +45 44 54 30 00
www.dorma.dk

Portautomatik
Tormax Danmark a/S

TORMAX
DANMARK
A/S
jylland
Sjælland

SJÆLLAND 45-47 JYLLAND
Hjortsvangen 36
Vangeleddet
Vangeleddet
45-47 Hjortsvangen
36
dK-7323 Give
dK-2670
Greve
DK-2670
Tlf.: 75 Give
73 90 66
Tlf.:
43 90Greve
90 66 DK-7323
Tlf.: 43
4390
9091
9004
66 Tlf.:
Fax: 75
7573
7390
9066
16
Fax:
Fax: info@tormax.dk
43 90 91 04 Fax:
73 90 16
Mail:75
info@tormax.dk
Mail:
Mail: info@txd.dk Mail:
info@txd.dk
www.tormax.dk
www.tormax.dk

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

Orientering

Tænk ESCO bredt og i
en større kontekst…
Mange opfatter ESCO primært som en finansieringsmulighed, noget med lavt hængende frugter og
energieffektivisering af installationer, men der er meget større perspektiver i konceptet.

Af Afdelingschef Johannes Overgaard,
Orbicon

ESCO er endnu ikke så udbredt som
både forventet og italesat af politikere
og ESCO-aktører. Og det er primært
blandt de kommunale bygherrer de fle
ste ESCO projekter realiseres. Hvorfor
forholder det sig således? Ja forklarin
gerne er flere:
1.	Der en naturlig skepsis overfor at
lade andre overtager opgave- styrin
gen, hvor det typisk er bygherren og
bygherrerådgiveren der sidder for
bordenden. I de fleste ESCO projekter
overlades dette mere til ESCO opera
tøren, som helt naturligt har ansvaret
og garantiforpligtigelsen på projektet
og dermed den drivende og initiativ
tagende part på opgaven.
2.	De juridiske forhold og dokumenterne
er mere komplicerede end på normale
projekter.
3.	Konkurrence og udbudsdelen er mere
tung og transaktionsomkostningerne
er større end ved normale udbud.
4.	Garantiovervågningen med forudsæt
ning + baselinedelen overfor drift +
dokumentationsdelen kan give utryg
hed og virke tung.
5.	Forventninger om billig finansiering
går foran garanti, som er det bærende
ellement i ESCO.
Der hvor man kaster sig ud i ESCO
løsninger vælger man oftest bl.a. pga.
ovenstående mindre ESCO projekter
med korte tilbagebetalingstider på min
dre end 5 år. Dvs. projekter der typisk
bygger på adfærds og installationstekni
ske løsninger. Og hvis ESCO-operatøren
har egne produktinteresser i spil med
styringsautomatik mv. vil der kunne
være mere fokusvægt på energioptime
ringer, hvor disse produkter afsættes.
Og det kan give fremadrettede afhæn
gigheder mellem kunden og ESCO ope

ratøren – bindinger som kunden i første
omgang måske ikke gennemskuer.
ESCO projekter, med korte tilba
gebetalingstider og tyngde på instal
lationsløsninger, spænder ofte ben for
senere projekter med mere intelligente
og strategisk bæredygtige energieffek
tivisering. Dette benspænd skyldes kan
illustreres ved senere klimaskærmsløs
ninger med nye vinduer, facadeisolering
og ny tagopbygning som bevirker, at de
første løsninger kan være fejlinvesterin
ger i udskiftning af pumper, komponen
ter i ventilationsanlæg, styringsventiler,
rørisolering m.m.. Et eksempel er en
varmeinstallation der ved en efterføl
gende gennemgribende isolering og
facadeoptimering reduceres således der
ikke er behov for radiatorer i alle rum
og at klimastyringen lægges over på
ventilationsanlægget. I en sådan situa
tion vil mange af investeringskronerne
i effektivisering af varmeanlæg kunne
være spildte. Tilsvarende vil ventilati
onsanlægget måske skulle ombygges til
et større og mere avanceret anlæg. Dvs.
spildte investeringer i aggregatudskift
ning og automatik. F.eks. ved at anlæg
get ændres fra CAV til VAV anlæg.
Som bygherre og beslutningstager bør
man gøre sig meget klare overvejelser
inden vejen og målet fastlægges, her
under:
•	På hvilket niveau ønsker man at en
gagere sig? Ønsker man at sidde for
bordenden?
•	Hvem skaffer finansiering?
•	Hvilken horisont ønskes på projektet?
•	Hvilke barrierer er der?
•	Hvor ambitiøs skal energirenoverin
gen være – 20 års TBT? 0-energi?
Passivhus?
•	Skal der tænkes andre ting ind i ESCO

Projekt:

Bomarkshus – Energirenovering

Bygherre:

Ejerforeningen Bomarkhus, Revlingbakken, Aalborg

Beskrivelse:

Bomarkhus er en bebyggelse, der oprindeligt i 1972 er opført
som hotel.
Der er gennemført en kombineret energi- og vedligeholdelses
screening, med henblik på at afdække og prioritere behovet for
renovering.
Der er udarbejdet en prioriteret plan, og der er på baggrund
af drøftelser med bestyrelsen udarbejdet beslutningsgrundlag
for Generalforsamlingens igangsætning af projektets første
etape. Som en del af dette er der foretaget en grundig analyse
af barrierer, vedtægtsmæssige, personlige, arkitektoniske og
økonomiske.
Der er foretaget en projektering og projektet er udsendt til
prisindhentning.
Efterfølgende forestår arbejder med Byggeledelse, fagtilsyn,
aflevering samt brugerinformation.
Det er yderligere aftalt, at der gennem de kommende 3 år fore
tages en grundig opfølgning på, at de forventede besparelser
nu også realiseres.
Arbejderne har omfattet inddækning af altaner på højhus,
udskiftning af vinduer og efterisolering af lette partier i øvrige
bygninger samt udskiftning af vand- og varmeledninger i jord.

Rådgivningydelser:

Energiscreening, Etapeplan, udarbejdelse af beslutningsmate
riale, Udbudsmateriale, Tilsyn og aflevering

Udført år:

2011

Sag nr.:

11047

besparelserne – Spildevand? Vedlige
hold? Personale?
•	Skal der tænkes andre ting ind i reno
veringsprojektet – adgangsforhold,
arkitektur, indretning, værdiløft og
fremtidssikring af bygningen?
En fornuftig start vil være at sætte sig
ned med bygherren og diskutere oven
stående igennem og herefter vurdere
om vejen skal være den traditionelle
med screening, projektering, udbud og
ingen besparelsesgaranti eller om vejen
skal være en ESCO løsning med scree
ning, gennemførelse af det valgte ESCO
projekt og med besparelsesgaranti.
I ESCO Gruppen™ deltager vi aktivt
med den indledende bygherrerådgiv
ning og kan parallelt eller efterfølgende
involvere ESCO operatøren, som typisk
optræder som totalentreprenør, ga
rantigiver og hvor det ønskes levere/
formidle finansiering. I forbindelse med
screening og afstemning på ovenstå
ende parametre besluttes i samarbejde
med kunden hvilken vej, der skal gås

Før

Efter

når niveau for renoveringsløsning og
mål er besluttet.
I ESCO Gruppen™ er vi tre parter:
Det rådgivende ingeniørfirma Orbicon,
arkitektfirmaet KPF og driftsfirmaet Clo
rius. Gruppens bredde betyder at alle
elementer lige fra arkitektur, indretning,
logistik, brugerinvolvering, adgangs
forhold, tekniske løsninger, besparel
sesoptimeringer kan involveres alt efter
størrelse og omfang af projektet. Det
betyder gennemarbejdede og sammen
hængende projekter, hvor f.eks. en ny
facade vægtes både med arkitektur, in
deklima, energiforbrug og vedligehold.
Dvs. en screening og rådgivning der
er uvildig og hvor fokus er på bygher
rens ønsker og ambitioner og hvor hele
driftsfasen vurderes på alle parametre,
herunder mulighederne for kapitalise
ring følgende besparelser ind i ESCO
løsningen:
•	Reducerede varme og el forbrug
•	Reducerede vandforbrug og afledte
spildevandsvandsmængde
•	Reduceret affald

•	Reduceret vedligehold og opretning
•	Reduceret menneskelig arbejdskraft
til pasning og drift.
•	Bedre indeklima med en øget produk
tivitet og et reduceret sygefravær.
Ved de store omfattende renoverings
opgaver er det jo ud over driftsbespa
relserne også væsentligt at se på hele
merværdiskabelsen i bygningen. F.eks.
opnår man ved renovering at få en ny
skole med fremtidssikret læringsmiljø.
Eller er renoveringen totaløkonomisk en
dårligere løsning end opførelse af et nyt
byggeri.
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WATER TREATMENT

EnwaMatic ®
Energisparende vandbehandling i
lukkede kredsløb til varme- og kølesystemer
Fuld korrosionsbeskyttelse
Fjerner slam, jern og kobber
Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst
Fjerner luft (mikrobobler)
Regulerer pH, alkalitet og hårdhed
Automatisk skyllefunktion
Minimale serviceomkostninger

innovativ velfærdsteknologi

... uden brug af miljøbelastende kemi.
BIN-X - DGT Invest ApS
Møllevej 9, E.6
2990 Nivå

Tele: 4576 7628

+45 3131 3499

Mail: email@bin-x.com

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

Med ind i fremtiden

Åbent system med besparelsesgaranti

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

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

Medicinske
Medicinske gasinstallationer
gasinstallationer
Vvs installationer
installationer

Aktiv
brandsikring
Sprinklerinstallationer
og service
service
Vedligehold og

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

COSY

HALUX

IRIS

MEDICOOL

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

arbejdsmiljø

belysning

YORK Chillere
med naturlige
kølemidler!

Landsdækkende
dag-til-dag levering
•
•
•

køling

E-butik
10.000 varenumre
Konsulentservice

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal
udskiftes bør man
overveje en ny løsning
med naturlige kølemidler!
DBS Lys A/S · Ejby Industrivej 68 · 2600 Glostrup
Tel. 43 45 35 44 · Fax 43 43 23 32 · dbs@dbslys.dk
Onlinesalg på www.dbslys.dk

skyllerumsudstyr
A/S

Electro-Service

Autoklaver
Desinfektionsmaskiner
Skyllerumsmaskiner

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

Bækkenskyllere
Ultralydsrensere
Landsdækkende service
Validering iht. normer

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816
www.electroservice.dk

indretning

autoklaver

medicinskabe

skyllerumsudstyr

MEDICINSKABE

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

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

Special løsninger tilbydes

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

Køleservice
Desinficerende
opvask
Endoskopvasker
Autoklaver
Validering

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

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

hospital drift & arkitektur 4
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ventilation

paneler

skyllerumsudstyr

skyllerumsudstyr

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

Hospitalsudstyr

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
PRO|KØLETEKNIK
PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorier
Renrum
Operationsstuer
Energioptimering
Service
CTS
Styring
Køling

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

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

belysning
•
•
•
•
•

Energi optimering
CO2 reduktion
Energi tilskud
Belysningsplaner
Regler & vilkår

esco

Energibesparelse
med garanti

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

•
•
•
•
•

LED
LED
LED
LED
LED

experten
armaturer
lyskilder
lygter
autolamper

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

ESCO gruppen™ tilbyder
energirådgivning, hvor
løsningen omfatter både
arkitektur, teknik, funktion,
finansiering og sikkerhed
– uafhængig af eksterne
leverandører og med
garanteret udbytte.

www.escogruppen.dk

it-rådgivning

IT-rådgivning
Infoprocess tilbyder
• Rådgivning
• Udarbejdelse af kravspecifikation
• Gennemførelse af EU-udbud og
licitation
• Projektledelse
Infoprocess har erfaring inden for bl.a.
• Netværk
• Telefoni og DECT
• Patientkaldesystemer
• Sterilcentral-software

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

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

SKO &
BARE FØDDER
VÅDT & TØRT
TO UDFORDRINGER
ÉN LØSNING
Altro Aquarius™

MED BANEBRYDENDE PUR RENGØRINGSVENLIGHED
Perfekt at anvende til våde & tørre områder samt ved
kombinationen af sko & bare fødder! Læg ét gulv og undgå ulykker.
Kontakt os på 36 78 90 33, e-mail: info@altro.dk, besøg os på
www.altro.dk
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Komplet produKtområde:

1-2 og 3-filter steril
og sikkerhedskabinetter
Certifikat på EN12469
og DIN12980
TÜV godkendelser på alle kabinetter
Kabinetter til GMO-LAB
Højeste sikkerhed ud over
gældende standard
Det mest støjsvage kabinet
på markedet
Optimal vejeløsning i sikkerhedskabinet
GMP løsninger
Danmarks største og mest
erfarne leverandør på LAF området
Ergonomi
Stor tilbehørspakke
Løsninger tilpasset til jeres opgave
Læsmere om
sikkerhedsbænke her

Vallensbækvej 35
Telefon: (+45) 4326 9400
Telefax: (+45) 4326 9410

DK-2605 Brøndby
www.holm-halby.dk
info@holm-halby.dk
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