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Hospitalsudbud:

TraNsakTIONs
OmkOsTNINgerNe  
er løbet løbSk !

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

af ulla SaSSarSSon, 

vicedirektør og advokat i 

foreningen af rådgivende 

ingeniører (fri)

Offentlige udbydere udnytter deres kø-
bermagt til at skævvride aftaleforholdet 
mellem bygherre og rådgiver. De malker 
rådgiverne i udbudsprocessen og skub-
ber risici over på dem. Den kritik frem-
gik af sidste måneds ”Synspunkt”, hvor 
chefjurist Preben Dahl fra DANSKE ARK 
gik skarpt i rette med de store hospitals-
udbud på vegne af arkitektbranchen. 
Som repræsentant for den rådgivende 
ingeniørbranche kan vi kun bakke op 
om Preben Dahls kritik. De rådgivende 
ingeniører oplever ligeledes, at de of-
fentlige bygherrer benytter sig af et 
kriseramt marked til at stille uhørt høje 
krav til dokumentation og tilbudsmate-
riale. Men en anden lige så kritisk ten-
dens er de offentlige bygherrers trang 
til at kræve individuelle aftaler for netop 
deres projekter. En tendens, der presser 
transaktionsomkostningerne unødigt i 
vejret.

Der er to store problemer forbundet 
med de nuværende hospitalsudbud: 
Omfanget af det materiale, der kræves 
leveret i hele udbudsprocessen og kra-
vene om individuelle kontrakter mellem 
bygherre og den vindende rådgiver. Lad 
os tage kravene til omfanget af materia-
let først.

Når de offentlige bygherrer sender de 
store hospitalsbyggerier i udbud, møder 
de lige nu en rådgiverbranche, der er 
presset på indtjeningen. Det betyder, 
at bygherrernes købermagt er stor. Den 
bruger de til at vride udbudsprocessen, 
så de selv får mest muligt for lavest mu-
lige beløb. Men selv om det kan ligne en 
fordel på kort sigt, så er det ikke en for-

del for hverken bygherre, rådgiver eller 
samfundsøkonomien på langt sigt. Fra 
vores medlemmer ved vi, at rådgiverne 
ikke alene må underlægge sig unød-
vendige dokumentationskrav i de store 
hospitalsudbud, men afkræves også så 
detaljerede tilbud, at det rent faktisk 
svarer til reelt projekteringsarbejde. Vel 
og mærke til en kompensation, der slet 
ikke står mål med indsatsen.

Et eksempel: I udbuddet for om-
bygningen af Rigshospitalet lagde man 
ud med at prækvalificere hele syv fir-
magrupper med et tilbudsvederlag på 
250.000 kr. per virksomhed. Men dette 
beløb stod langt fra mål med de detal-
jerede krav til materiale, som bygherren 
– Region Hovedstaden – stillede til de 
prækvalificerede. Ud fra vores medlem-
mers tilbagemeldinger vurderer vi i 
FRI, at hver firmagruppe har brugt cirka 
5.000 timer på at udarbejde tilbud. Hvis 
vi antager, at den type rådgivning har en 
gennemsnitlig timeomkostning på 700 
kroner, svarer det til en udgift på ca. 3,5 
millioner kroner. Altså meget langt fra 
tilbudsvederlaget på 250.000 kr. – og så 
er de 700 kroner i timen endda ret lavt 
sat.

Herefter udvalgte man tre grupper, 
der gik videre i konkurrencen, og de 
blev mødt af et væld af nye spørgsmål. 
Det krævede yderligere 5.000 timers 
specialiseret ingeniørrådgivning for hver 
firmagruppe, der igen blev spist af med 
et supplerende vederlag på 250.000 kr. 
Alt i alt har de forskellige virksomheder 
altså brugt ca. 50.000 timer til en værdi 
af 35 millioner kroner på udbuddet af 
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Rigshospitalet. Det vindende hold får et 
samlet honorar på 150 millioner kroner. 
Totalt set vil Rigshospitalssagen dermed 
koste branchen mere end det vindende 
hold ender med at tjene som dæknings-
bidrag på sagen.

Og eksemplerne står desværre i kø:
•  Herlev Hospital: I projektkonkurren-

cen om udbygning og modernisering 
af Herlev Hospital endte projektgrup-
perne med gennemsnitligt at bruge 
1,7 millioner kroner i konkurrenceom-
kostninger, mens det totale vederlag 
kun udgjorde 500.000 kr.

•  Gødstrup Hospital: I konkurrencen 
om det nye supersygehus i Gødstrup 
brugte projektgrupperne 2,2 millioner 
kroner i konkurrenceomkostninger til 
et vederlag på kun 700.000 kr.

•  Odense Universitetshospital: I kon-
kurrencen om et nyt OUH blev der 
gennemsnitligt brugt 2,8 millioner 
kroner i konkurrenceomkostninger til 
et vederlag på 1,5 millioner kroner.

•  Skejby Sygehus: I konkurrencen om at 
bygge det nye Skejby Sygehus gik det 
helt galt: Her blev der gennemsnitligt 
brugt 10 millioner kroner i konkurren-
ceomkostninger til et vederlag på 1 
million kroner. 

Naturligvis kan man mene, at det er 
konkurrencens grundlæggende vilkår, 
at man som rådgiver i en projektkonkur-
rence kan risikere at tabe hele sin sats-
ning. Alle konkurrencer har tabere og 
vindere. Men netop i tilfældet med ho-
spitalsudbuddene har omkostningerne 
nået et niveau, der udpiner rådgiver-
branchen og tvinger virksomhederne til 
at lægge omkostningerne over på næste 
tilbudsgivning. Det gør det til en meget 
dyr forretning rent samfundsøkonomisk.

Et andet stort problem er den 
stramme økonomi, der medfører, at til-
buddenes pris vægtes meget tungt. Det 
gør, at rådgiveren kun kan levere nøjag-
tigt det, der bliver bedt om i udbuddet 
– det er simpelthen for dyrt at nytænke 
projektløsningen. Det betyder, at man 
ved at spare på anlægsudgifterne øger 
driftsomkostningerne på langt sigt, fordi 
man i tilbudsfasen ikke har haft rum 
til at indtænke smarte driftsløsninger. 
Husk på, at driftsomkostningerne for et 
sygehus over to til tre år svarer til dets 
anlægsomkostninger. Set i det lys er en 

højere anlægssum givet godt ud, hvis 
det kan resultere i lavere totalomkost-
ninger for hele projektets livscyklus.

Lad os nu se på kravet om individuelle 
aftaler. I angst for at brænde fingrene 
på deres byggeprojekter forlanger de 
offentlige bygherrer, at der skal udar-
bejdes individuelle aftaler og tilføjelser 
for netop deres byggeprojekter. Og 
her flyttes den risikodel, der tidligere 
var bygherrens, til at blive rådgiverens 
alene. Det kan umiddelbart lyde som 
en fornuftig idé for bygherren at kræve 
individuelle løsninger, men i sidste ende 
er det fordyrende og konfliktskabende 
for alle parter i et byggeprojekt. For det 
første kræver det ekstra ressourcer for 
bygherren at udarbejde en individuel 
aftale. For det andet er det tilsvarende 
ressourcekrævende for byggeriets øv-
rige parter at gennemgå aftalen, og det 
resulterer i øgede transaktionsomkost-
ninger. For det tredje danner de mange 
individuelle formuleringer grobund for 
utallige mulige fortolkninger af aftalen i 
tilfælde af tvister, og det betyder, at der 
skal bruges flere ressourcer på udform-
ning og håndtering af fortolkningstvivl.

Hvis bygherren i stedet benytter det 
for alle parter kendte ABR 89 uden væ-
sentlige tilføjelser, kan aftalerne gøres 
utrolig simple. ABR 89 er et såkaldt ”Ag-
reed Document”, der er aftalt mellem 
byggeriets parter. Aftalen afspejler et 
ligeværdigt aftaleforhold mellem rådgi-
ver og bygherren, hvor risikoen ligger 
hos den part, der er nærmest til at bære 
den. Dette er en naturlig forudsætning 
for et godt samarbejdsklima. Med ABR 
89 kender parterne aftalen til bunds og 
behøver ikke bruge ressourcer på at 
gennemgå aftalen. Det betyder også, 
at alle parter kender fortolkningen af 
indholdet, så tvister kan forebygges og 
retssager undgås. I langt de fleste byg-
geprojekter vil både samarbejde og byg-
geproces kunne foregå langt smidigere 
og mere effektivt, hvis parterne bruger 
ABR 89. Det er faktisk pointen med at 
udarbejde et fælles aftalegrundlag, og 
det er spild af skatteborgernes penge 
ikke at bruge det.

Vi står således i en situation, hvor de 
offentlige bygherrer strammer garnet 
så meget, at de risikerer at kvæle deres 
samarbejdspartnere. Ved at stille uri-
melige krav til både tilbud og efterføl-

gende kontraktforhold hæmmer man 
processen og udpiner en branche, der 
ellers i kraft af sin viden kan bidrage helt 
afgørende til, at vi i sidste ende står med 
de bedst mulige byggeprojekter. Men 
fagligheden og kreativiteten presses 
af de offentlige bygherrers kræmmer-
mentalitet. I Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører kan vi kun opfordre til, at 
de offentlige bygherrer opgiver deres 
kortsigtede, stramme greb om udbuds-
proceduren og i stedet betragter de 
bydende projektgrupper som samar-
bejdspartnere med ét og samme mål: 
Fremtidssikrede hospitalsbyggerier af 
højeste kvalitet og til en totalomkostning 
på lavest mulige niveau. Til gavn for 
bygherrerne, rådgiverne, borgerne og 
samfundet.



BesTemmeLse aF reStprotein 
JF. Ds/eN IsO 15883
Det kan være en udfordring at sætte sig ind i de underliggende detaljer i standarden, DS/EN ISO 15883, 
der beskriver acceptkriteriet for restprotein for neddypningstesten ved validering af vaskeprogrammer 
for vaskedesinfektorer. Getinge vil hermed gerne gøre opmærksom på, at acceptkriteriet fremgår af DS/
EN ISO 15883-1, hvorfor det ikke er relevant at drage andre standarder eller acceptkriterier i betragtning. 
Acceptkriteriet for neddypningstesten er, at testopløsningen skal forblive ”æblegrøn” og hvis analysen 
foretages spektrofotometrisk er acceptkriteriet < 30 µg/ml.

DS/EN ISO 15883 er gældende for 
vaskedesinfektorer, og den består af 6 
dele: DS/EN 15883-1, -2, -3, -4, -5 og 
-6, hvor DS/EN 15883-1 angiver gene-
relle krav, termer og definitioner samt 
prøvninger for vaskedesinfektorer, me-
dens DS/EN ISO 15883-5 specificerer 
krav og prøvning for vaskedesinfektorer, 
testmedier og metoder til påvisning af 
rengøringseffektivitet.

DS/EN ISO 15883 specificerer en 
lang række test, som kan foretages i 
forbindelse med IQ, OQ, PQ og pe-
riodisk test. En af de vigtigste test i 
forbindelse med validering af vaskedes-
infektorer er selve rengøringstesten. 
I forbindelse med rengøringstest af 
vaskedesinfektorer specificerer DS/
EN ISO 15883-1, at der først foretages 
en rengøringstest i henhold til afsnit 
6.10.2, idet der foretages en kontrol 
med standard gods samt test soil, som 
beskrevet i DS/EN ISO 15883-5. Når 
der foretages rengøringstest må 
der ikke være en desinfektionsfase 
i vaskemaskinens program i forbin-
delse med testen, hvorimod tørre-
fasen er valgbar.

BESTEMMELSE AF REST-
PROTEIN På AKTUELT URENT 
GODS VED NORMAL BRUG
Efter en tilfredsstillende rengøringstest 
(afsnit 6.10.2 i DS/EN ISO 15883-1) 
samt temperaturkontroltest (afsnit 6.8 
i DS/EN ISO 15883-1) kan vaskedesin-
fektoren testes med aktuelt gods – urent 
efter normal brug – som beskrevet i DS/
EN ISO 15883-1 afsnit 6.10.3. Det er 
brugeren, som skal specificere godset 
som ønskes kontrolleret. I forbindelse 
med test skal der foretages mindst 3 
uafhængige kørsler med aktuelt gods – 
urent efter normal brug. 

Efter hver kørsel kontrolleres ren-
heden af godset visuelt. Når godset er 
konstateret visuelt rent, kan én af de 3 
nævnte metoder, som er beskrevet i An-
neks C i DS/EN ISO 15883-1, benyttes 
til bestemmelse af eventuelt restprotein 
på emnerne, der er blevet vasket. Test-
metoderne er alternativer og kan frit 
vælges.
•  Den første metode, som er beskrevet 

i Anneks C i DS/EN ISO 15883-1, er 
Ninhydrin-metoden, hvor en Swab 

fugtes med sterilt vand og et område 
på f.eks. et instrument mellem 5 og 50 
cm2 swabes. Efterfølgende tilsættes 
en dråbe ninhydrin og såfremt der er 
restprotein, vil dette kunne aflæses 
visuelt. Testen er en kvalitativ ”Sand/
falsk” test, som giver et hurtigt billede 
af, hvorvidt der er restprotein. Dog 
ikke hvor meget restprotein der i givet 
fald er til stede.

•  Den anden metode er Ortho-Phtha-
lic Dialdehyde (OPA) metoden, 
som er en metode for bestemmelse 
af frie aminogrupper på proteinerne, 
som et udtryk for mængden af rest-
protein. Når denne metode benyttes 
bestemmes restproteinmængden 
efterfølgende ved hjælp af spektro-
metri.

•  Den tredje metode er biuret me-
toden, som er en metode hvor 
proteiner indeholdende to eller flere 
peptid- bindinger (CO-NH) bestem-
mes. Når biuret metoden benyttes 
er prøvetagningen enten ved hjælp 
af swabs, f.eks. på vogne, kurve og 
lignende eller ved hjælp af ”rinse me-
toden” (neddypningsmetoden), når 

af valideringSchef,  

getinge danmark a/S  

thomaS arnt JenSen  

civilingeniør, kemi 

(m. Sc. (chem. eng.)) 

af life Science manager, 

getinge danmark a/S  

kaSper carlSen 

civilingeniør, kemi  

(m. Sc. (chem. eng.))

Getinge Danmark A/S er den danske del af Getinge Grup-
pen, som producerer og sælger udstyr til hospitals- og in-
dustrisektoren. I forbindelse med salg og validering af vore 
maskiner hos kunder får vi mange henvendelser med hen-
syn til forståelsen af acceptkravet for restproteinmængde i 
forbindelse med validering af vaskeprocesser.
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det drejer sig om sakse, péaner, hule 
instrumenter og lignende. Ved ned-
dypningstesten udtages et emne efter 
vask som neddyppes i en proteinfri 
pose. Derefter tilsættes 5 ml eller 10 
ml 1 % sodium dodecylsulphate (SDS) 
opløsning, afhængig af størrelsen af 
emnet til test, for at opnå tilstrækkelig 
opløsning til testproceduren, hvorved 
eventuelle restproteiner fra emnet 
frigives til opløsningen. Efterfølgende 
tilsættes en række reagenser og rest-
proteinmængden bestemmes. For-
muleringen, at der skal tilsættes ’5 ml 
eller 10 ml 1% SDS i forbindelse med 
test’, er en meget uheldig formulering 
i DS/EN ISO 15883, idet resultatet 
påvirkes en faktor gange to da det 
angives i µg/ml. Det et derfor vigtigt, 
at der i protokollen i forbindelse med 
test klart er beskrevet, hvor meget 
SDS der skal tilsættes.

Getinge Danmark A/S foretager som 
udgangspunkt restproteintest ved hjælp 
af biuret neddypningsmetoden, der 
også er den testmetode, som langt de 
fleste af vore mange kunder efterspør-
ger.

Getinge Danmark var blandt de al-
lerførste i Danmark, som kunne tilbyde 
kvalificering og validering af det udstyr 
der anvendes til rengøring, desinfektion 
og sterilisation af f.eks. kirurgiske instru-
menter. Sammen med de enkelte kun-

Beklageligvis har der været en del forvirring på markedet omkring metodens 
acceptkriterium. Vi har desværre mødt en række forskellige tolkninger af, hvad 
acceptkriteriet er, samt nogle der mener, at acceptkriteriet ikke fremgår af Ds/
eN IsO 158831, hvorfor de forholder sig til andre standarder eller acceptkri
terier. Dette er ikke korrekt.

Såfremt neddypningstesten laves som beskrevet i Ds/eN IsO 
158831 afsnit C.3.5 skal prøven kontrolleres for farveskifte, og acceptkriteriet 
for neddypningstesten er, at testopløsningen skal forblive ”æblegrøn”. I afsnit 
C 3.4 er beskrevet, at farven skifter fra grøn over grå til lilla i området 30 µg 
til 50 µg ækvivalenter bovin serum albumin pr. ml 1% sDs opløsning. Ifølge 
standarden indikerer en intens lilla opløsning en signifikant mængde restpro
tein. standarden beskriver således, at prøverne skal forblive æblegrønne for at 
være acceptabelt fri for proteiner. med andre ord betyder det, at vi kan se et 
farveskift både ved 30 µg, 32 µg eller for den sags skyld ved 48 µg. De fleste 
af vore kunder ønsker et mere nøjagtigt og brugbart resultat, og vi analyserer 
derfor prøverne spektrofotometrisk og sammenligner resultatet med en stan
dardkurve, hvorved vi kan bestemme restproteinindholdet meget nøjagtigt. 
Når den spektrofotometriske måling anvendes skal man benytte 
acceptkriteriet på < 30 µg/ml for at være sikker på, at en tilsva-
rende testopløsning ikke ville have skiftet farve fra æblegrøn.

der har Getinge Danmark taget ansvaret 
for at udvikle testprotokoller, der efterle-
ver gældende standarder. Yderligere er 
Getinge Danmark så vidt vides den ene-
ste danske leverandør, der er ISO 13485 
certificeret med fokus på kvalificering 
og validering af sygehusautoklaver samt 
vaskedesinfektorer.

Såfremt I skulle have spørgsmål til va-
lidering af alle former for vaskedesinfek-
torer (i henhold DS/EN ISO 15883) eller 
af autoklaver (DS/EN 17665 + DS/EN 
285), er I meget velkomne til at kontakte 
Getinge Danmarks Valideringsafdeling 
på adressen: 
Thomas.jensen@getinge.com

mailto:info@hojagerbelysning.dk
http://www.hojagerbelysning.dk
mailto:Thomas.jensen@getinge.com
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vipbar radiator
sIkrer HygIeJNeN
Nyeste skud på stammen i Hudevad radiatorer i den velkendte P5-serie er en bevægelig radiator, der gør 
det let at rengøre den normalt ufremkommelige radiatorbagside

af JournaliSt, ib erik chriStenSen

P5 Easy Clean kan vippes ud fra væg-
gen, så den er nem at rengøre

Det har altid været et mareridt at gøre 
rent bag store radiatorer og mon ikke 
rengøringspersonalet i årenes løb har 
drømt mange drømme om radiatorer, 
der let kunne flyttes ud fra væggen, så 
man kunne komme til at gøre rent let og 
effektivt.

Nu er drømmene gået i opfyldelse. 
Virksomheden Ribe Jernindustri A/S, 
der står bag det velkendte mærke Hu-
devad som er det førende brand i desig-
nradiatorer herhjemme, lancerer nu en 
ny radiator i den velkendte P5-serie, der 
adskiller sig radikalt fra alle forgængere.

Det er Danmarks første bevægelige 
radiator, der med et enkelt, hurtigt snup-
tag kan vippes ud fra væggen i en vinkel 
på 30-35 grader, hvorefter der er fri ad-
gang til at rengøre radiatorens normalt 
ret så ufremkommelige bagside. 

Det ligner ved første øjekast en tra-
ditionel P5 Hudevad pladeradiator som 
Ribe Jernindustri producerer mange af 
til landets hospitaler, plejehjem og insti-
tutioner, men nu kommer den i en ver-
sion med særlige beslag og fleksible rør.

Når to låseanordninger åbnes, kan ra-
diatoren lynhurtigt og enkelt vippes ud 
fra væggen. Det gør det let at komme 
ned og gøre bagsiden ren. Den bevæ-
gelige radiator vil være en indlysende 
fordel på steder med krav til en høje 
hygiejnisk standard.

Det siger marketingchef Rikke Skov-
bakke, som stiller meget store forvent-
ninger til den nye, bevægelige radiator. 
De foreløbige tilkendegivelser fra prakti-
ske forsøg og tests ude i hospitalsmiljøet 
har været meget positive.

Det gælder blandt andet århus 
Universitetshospital, der kører tests på 
funktionen. At den er nem at rengøre 

er et faktum, men Ribe Jernindustri 
ønsker via et solidt statistisk materiale 
dokumentation for, hvor meget tid man 
kan spare.

FLERE åRS 
UDVIKLINGSARBEJDE
Hudevad radiatorerne har i mange år 
været populære på hospitalerne takket 
være strenge krav til materialerne. Det 
har sikret brugerne solide, holdbare 
radiatorer, men samtidig også en høj 
designmæssig æstetik på hospitalsafde-
lingerne.

Det er flere år siden Ribe Jernindustris 
teknikere startede med at udvikle den 
særlige rengøringsvenlige P5-radiator 
og den unikke vippeløsning. Radiato-
rens overflade er glat uden hulrum og 
lameller.

Den nye radiator er udstyret med to 
låsemekanismer i hver side, som rengø-
ringspersonalet let kan åbne. Derefter 
kan selv de største radiatorer let vippes 
ud fra væggen af en enkelt person. 
Radiatoren findes i faste størrelser op til 
2,5 meters længde.

Med vippefunktionen kommer hospi-
talerne også helt udenom at spekulere i 
store, tunge og klodsede afdækninger. 
Hudevad radiatoren bliver også testet 
med en antibakteriel coating fra BioCote 
baseret på sølvioner.

Designet er udformet med henblik 
på at spare tid i rengøringen. Det ligger 
helt fast, at det krav opfylder radiatoren, 
og Ribe Jernindustri indsamler nu stati-
stisk data fra et større antal rengørings-
assistenter.
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Hudevad SC radiatorer fra Ribe Jernindustri 
pryder gangene på Skejby Sygehus.

Arkitektrådgiver Marianne Sigvard

ET BRAND På TOPPEN

Hudevad som brand er førende på det 
danske marked og mere kendt end 
Ribe Jernindustri blandt arkitekterne. 
Hudevad har i årevis været et flagskib 
og arkitekternes foretrukne brand. Ribe 
Jernindustri en solid vestjysk virksom-
hed fra 1848.

Virksomheden er den eneste leve-
randør på det danske marked med en 
vipbar radiator. Selskabet er en interna-
tional producent med solid eksport og et 
stærkt brand i Tyskland og England.. De 
seneste par år har Ribe Jernindustri sat 
en ny kurs under sloganet ”Fra medlø-
ber til frontløber”.

Bag dette mantra gemmer sig et stort 
fokus på arkitekter og rådgivende in-
geniører. Virksomheden tilbyder også 
disse faggrupper ekspertbistand, i form 
af Marianne Sigvard som arbejder 100 
pct. som arkitektrådgiver.

Hun har arbejdet med arkitekter i 
mange år og er den som rådgiver og 
vejleder beslutningstagerne. Marianne 
Sigvard er en stærk sparringspartner, 
der kan kontaktes på mailadressen  
mf@hudevad.dk eller tlf. 61 55 88 20.

Det er også qua denne rådgivnings-
tjeneste, at Ribe Jernindustri har et stort 
fokus på at være en ideel sparringspart-

ner for blandt andet hospitalssektoren. 
Arkitekterne er typisk involveret ved 
ombygninger, renoveringer eller nybyg-
ninger.

Ud over arkitekter, ingeniører og de 
tekniske chefer vil udviklingen af den 
nye radiator sandsynligvis bevirke, at 
også hygiejneafdelingerne fremover får 
noget at skulle have sagt, når beslutnin-
ger om radiatorer skal træffes.

Rengøringspersonalet skal også være 
tilfreds med tidsbesparelsen og funk-
tionen. Den nye radiator efterkommer 
et udbredt ønske om at kunne rengøre 
hurtigt, let og omhyggeligt på hospitaler 
og plejehjem, hvor mange mennesker 
opholder sig tæt sammen og risikoen for 
infektioner skal minimeres.

– Radiatoren, ideen og hele koncep-
tet er blevet utroligt positivt modtaget 
både af arkitekterne og hygiejneinstan-
sen på hospitalerne, siger marketingchef 
Rikke Skovbakke.  

mailto:mf@hudevad.dk
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nyt koncept gIVer 
LaNgT BeDre reNgørINg
Electrolux Professional har lanceret det såkaldte ABECS-koncept – en forkortelse for Anti Bacterial Ecologal 
Cleaning System – som gør det muligt både at tiltrække, fastholde og fjerne bakterier på mopper og klude 
langt mere effektivt end tilfældet er i dag

af JournaliSt, cand. Scient. birger pederSen

Electrolux Professional har opfundet et 
helt nyt produkt, som kan gøre rengø-
ringen på blandt andet landets hospita-
ler endnu bedre.

Det drejer sig om det såkaldte 
ABECS-koncept – en forkortelse for 
Anti Bacterial Ecologic Cleaning System 
– som gør det muligt både at tiltrække, 
fastholde og fjerne bakterier på mopper 
og klude langt mere effektivt end tilfæl-
det er i dag.

”Der er tale om et spritnyt koncept 
og en helt anderledes måde at tænke 
rengøring på med indbygget bakterie-
kontrol. Vi minimerer ganske enkelt 
bakterietilvæksten på alle overflader, 
og systemet er derfor meget velegnet 
alle steder, hvor der stilles store krav til 
hygiejnen,” siger Bo Wührnfeldt, der er 
distriktschef i Electrolux Professional, 
der har adresse på Hammerholmen i 
Hvidovre.

Virksomheden lancerede i maj kon-
ceptet på Interclean-Messen i Amster-
dam, hvor det blev vel modtaget, og det 
skal nu markedsføres globalt.

Konceptet tager sit udgangspunkt i, 
at man kan coate mikrofibrene i en ny 
vaskeproces med en speciel polymerfor-
bindelse i form af plast. Den påføres un-
der vasken og skaber en ekstra kraftig, 
positiv elektrisk ladning, som tiltrækker 
de negativt ladede bakterier. Under ren-
gøringen på afdelingerne påføres også 
lidt polymer på de rengjorte flader, så 
bakterierne sidder fast og fjernes.

Testforsøg i Tyskland har klart doku-
menteret, at det giver en højere hygiej-
nisk effekt af de behandlede redskaber, 
og Electrolux Professional har allerede 
fået positiv respons fra flere hospitaler 
om, at systemet giver en langt bedre 
rengøring.

MINDRE SMITTE

Alt i alt kan man ABECS-konceptet 
formindske faren for smitte med farlige 
bakterier på hospitaler og plejehjem, og 
Bo Wührnfeldt er af den opfattelse, at 
både sygehuse, institutioner for ældre, 
børnehaver og vuggestuer vil få stor 
gavn af det nye koncept.

”Forsøg viser, at der efter en uges 
forløb fortsat ingen bakterietilvækst er 
på de behandlede overflader. Når bak-
terierne sidder effektivt fast på fibrene 
og behandles i den 85grader varme vask 
i Electrolux Professionals nye vaskema-
skine, dør de,” fortæller Bo Wührnfeldt.

Det er et svensk firma, som har sat 
polymermolekyler sammen, så de bedre 
kan opretholde en positiv overflade. 
Polymeren kan binde på mikrofibre, 
men også på alle naturlige og kunstige 
overflader som træ, tekstiler, hård og 
blød vinyl etc.

”Hospitalerne kan fortsat bruge deres 
rengøringsredskaber. Konceptet tager 
sig af de beskidte mopper, der har ren-
gjort gulve og inventar og behandler 
dem, så de kan gøre rent igen. Det er 
vigtigt at få vasket alt snavs ud og få 
desinficeret fibrene.

De skal være helt rene, så de kan 
suge optimalt. Tør rengøring med mi-
krofibre er 40 pct. mere effektiv end våd 
rengøring med bomuld, vand og sæbe.

Den store vedhæftningsevne gør 
det mere sikkert at håndtere mikrofi-
brene under og efter rengøring. Da 
de rengjorte overflader får tilført lidt af 
polymeren, bliver de i stand til at holde 
bakterierne på fladerne under kontrol.

Polymeren og maskinvasken kan også 
eliminere svampesporer, hvilket bety-
der, at miljøet ikke får problemer med 

multiresistente bakterier ” oplyser Bo 
Wührnfeldt.

LET AT ANVENDE

Systemet er let at bruge, det kræver blot 
den nye vaskemaskine med den spe-
cielt, sammensatte vaskeproces, hvor 
polymeren tilsættes som additiv.

Maskinen kan rengøre 13 kilo ad gan-
gen, svarende til 75-80 standardmopper 
á 125 gram. Med 8-10 vaske dagligt, 
svarende til 800 mopper, kan en ma-
skine klargøre mopper og klude til 
20.000 kvadratmeter.

Yderligere information om Electrolux’ 
nye ABECS system kan fås ved at kon-
takte distriktschef Bo Wührnfeldt hos 
Electrolux på telefon 6376 2000.



creating better environments 

Linoleum fra Forbo Flooring 

Verdens mest moderne og miljørigtig gulv i 150 år 

*Cirkeldiagrammerne viser indhold og 
procentdel af naturlige indholdsstoffer og 

andelen af fornybare råvarer i nogle almindelige 
gulvmaterialer. Linoleum er med sine 97 % 

naturlige ingredienser og 71 % fornybare 
råvarer den klare miljømæssige vinder i 

sammenligningen. (Sammenligningen er 
baseret på varedeklarationer for de forskellige 

gulvbelægningsmaterialer)  

32 % Kalksten 

47 % PVC 

16 % Blødgører 

32 % Kalksten 

47 % PVC 

16 % Vegetabilsk blødgører 
5 % Andet 

19 % Syntetisk gummi 
55 % Mineralsk fyldstof 

10 % Natur gummi 
16 % Pigment, svovl, og stabilisator 

26 % Kalksten 

37 % Linolie / harpiks 

26 % Træmel 

8 % Jute 

3 % Andet 

Linoleum 
97 % Naturlige råvarer, 71 % fornybare råvarer 

PVC-gulv 

59 % Naturlige råvarer, 0 % fornybare råvarer 

Bio plastgulv 

75 % Naturlige råvarer, 16 % fornybare råvarer 

Gummigulv 

 65 % Naturlige råvarer, 0 - 15 % fornybare råvarer 

Linoleum - Svanemærket gulv 

Linoleum er en ægte slider i gulvsammenhænge, som 
igennem 150  år har haft utallige anvendelser i offentlige 
miljøer og har vist sin driftsikkerhed; lang levetid og lave 

driftsomkostninger. Linoleum fra Forbo er Svanemærket (Iso 
14024, type 1) og derfor blandt verdens stærkeste 

miljømærkeordninger. Det betyder, at Svanemærket 
linoleum lever op til skrappe miljøkrav og er baseret på hele 
produktets livscyklus; fra udvinding af råvarer til produktion, 
anvendelse, holdbarhed og bortskaffelse. For at et produkt 

eksempelvis kan blive Svanemærket, skal minimum 50 % af 
råvarerne være hurtigt voksende og fornybare. 

Svanemærket er det officielle bevis på, at der er styr på 
miljøforhold for alle led i leverandørkæden, og at produktet 

er kontrolleret og godkendt af uafhængig 3. part.  

5 % Andet 
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legionella 
– eN uNDerVurDereT Fare

I den seneste tid har der været stigende 
udfordringer med at holde legionella-
bakterier ude af det varme brugsvand. 
Ikke mindst for ejere af svømmehaller 
og hospitaler. Og ansvaret for at holde 
legionella på et acceptabelt lavt niveau, 
ligger hos ejerne. Hvilket sidste års 
domsafgørelse i Helsingør har stad-
fæstet.

Legionellabakterier kan ikke helt 
undgås i det varme vand, da bakterien 
forekommer naturligt i det kolde til-
gangsvand. Men bakterievæksten kan 
holdes nede, hvis vandinstallationen 
vedligeholdes og varmtvandsanlægget 
drives rigtigt. Det vil først og fremmest 
sige, at man opretholder de rigtige tem-
peraturer, hvor legionellabakterier ikke 
kan overleve. 

DET VARME VAND SKAL VæRE 
VARMT
Det varme vand skal holdes over 60 gra-
der. Jo højere temperatur, desto lavere 
risiko for legionellabakterier. Det anbe-
fales, at sikre en fremløbstemperatur på 
60 grader, og tilbageløbstemperaturen 
må ikke komme under 55 grader. For at 
kunne holde et temperaturfald på under 
5 grader i det cirkulerende vand, er det 
vigtigt, at cirkulationssystemet fungerer 
optimalt og meget gerne holdes fri for 
kalk. Ikke mindst da kalk udfældes mere 
ved højere temperaturer.

Kalk i varmtvandsbeholderen og 
i rørene er kilde til tilstopninger og 
 15-25 % forøget energiforbrug. Ved be-
tydelig tilstopning med kalk, reduceres 
cirkulationen, og det kan være svært 
at holde temperaturen over de anbefa-
lede 55 grader i tilbageløbet. Effektiv 
forebyggelse mod legionella kan derfor 
med fordel starte med at installere et 
”UniSoft” blødgøringsanlæg til at fjerne 
kalk i det varme brugsvand. Herved 
kan både opnås en energibesparelse og 
mindre tilstopning af rør. Derudover kan 
installering af dynamiske strengregule-
ringsventiler som Guldager’s ”Alpha-B 

ventiler” optimere cirkulationen i hele 
rørsystemet.

RøRSKYL FJERNER BIOFILM

En betydelig kilde til vækst af legionella 
er den biofilm, som sætter sig på in-
dersiden af beholdere og ikke mindst i 
rørene. Skal biofilmen fjernes effektivt, 
kræver det et rørskyl (returskyl), hvor 
hele anlægget og de enkelte cirkula-
tions strenge gennemskylles, modsat 
den normale strømningsretning, med 
vand og trykluft. Guldager anvender 
specialudviklet udstyr til dette for at 
opnå den optimale effekt. Som yder-
ligere tiltag i Guldager’s ”Sundt Vand” 
service anbefales desinfektion af varmt-
vandsbeholderen én gang om året.

En til tider overset smittekilde, er de 
”døde ender” som typisk findes i en 
vandinstallation; f.eks. en håndbruser i 
et kælderrum som kun bruges sjældent, 
eller andre tappesteder langt fra cirku-
lationsstrengen. Her opformeres legio-
nella meget hurtigt i det stillestående 
vand, som ved uregelmæssig brug vil 
indeholde et stort antal legionellabakte-
rier. Sådanne ”døde ender” bør fjernes 
eller gennemskylles ofte.

Konstateres et højt antal legionella, 
kan installationen umiddelbart sikres 
med opsætning af særlige brusehoveder 
som med et indbygget membranfilter 
tilbageholder legionella i en periode, 
mens der iværksættes mere varige for-
anstaltninger.

KLORDIOxID TIL KAMP MOD 
LEGIONELLA
Teknologisk Institut har netop for Er-
hvervsstyrelsen udgivet en anvisning 
omkring legionella, installationsprincip-
per og bekæmpelsesmetoder (”Rør-
center anvisning 017”, april 2012), som 
detaljeret beskriver forholdene omkring 
legionella i varmt brugsvand. Som et 
effektivt middel til løbende at sikre sin 
installation mod vækst af legionella næv-
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nes dosering af klordioxid til det varme 
vand. Ved dosering af klordioxid, bæres 
denne med rundt i installationen og 
trænger helt ind i biofilmen og dræber 
legionellabakterierne. Klordioxid er lugt-
fri og er på grund af hurtigt nedbrydning 
væk fra vandet, når der tappes fra instal-
lationen. Guldager har med produktet 
”LegioControl”, adskillelige års erfaring 
med klordioxiddosering fra blandt andet 
Belgien, hvor teknologien typisk anven-
des på hospitaler, plejehjem og større 
ejendomme. 

Som de eneste på markedet tilbyder 
Guldager hele pakken fra vandanalyse 
og risikovurderinger til konkrete tiltag, 
hvad enten det er akut afhjælpning eller 
forebyggende foranstaltninger. I samar-
bejde med Teknologisk Institut tilbyder 
vi, som noget helt nyt, markedets hurtig-
ste vandanalyse for legionella, hvor der 
gives svar på kun 5 arbejdsdage.

Guldager har stor procesviden og 
udvikler selv elektronik og styringer 
til sine løsninger, senest det helt ny 
”UniControl” styreskab til regulering og 
overvågning af f.eks. korrosionsbeskyt-
telsesanlæg, hvor der også er mulighed 
for at overvåge temperaturforholdene 
i sin varmtvandsinstallation, netop med 
henblik på forebyggelse mod legionella.

Guldager udvikler, sælger, monterer 
og servicerer vandbehandlingsanlæg 
indenfor catering, ejendomme, industri 
og off-shore. Selskabet beskæftiger 
knap 100 medarbejdere i Danmark og 
det øvrige Europa, herunder en række 
udekørende servicefolk til at betjene 
kunderne i det daglige.

Se mere på www.guldager.com eller 
besøg os på Facebook.

http://www.EnergiData.dk
mailto:info@EnergiData.dk
mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
http://www.guldager.com
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TO Nye kVaLITeTsprODukTer 
TIL endoSkoper
KEN A/S har sendt en hurtig, kompakt og driftsikker KEN PTx+ endoskop-opvaskemaskine samt 
tørreskabet KEN AS300 med plads til op til 20 endoskoper på markedet

AS300 tørreskab leveres også som 2 
kammer model

Den fynske virksomhed KEN A/S med 
domicil i Brobyværk har sendt to høj-
kvalitetsprodukter til vask og tørring af 
endoskoper på markedet.

Det drejer sig om KEN PTx+ endo-
skop-opvaskemaskinen, som er en hur-
tig, kompakt og meget driftsikker gen-
nemstiksmaskine, og tørreskabet KEN 
AS300 til sikker tørring og opbevaring af 
op til 20 endoskoper.

”Endoskop-opvaskemaskinen blev 
introduceret for lidt over et år siden. 
Vi har færdiginstalleret én på Odense 
Universitets Hospital og har netop solgt 
én til Skejby Sygehus. Der er tale om 
virkelig kvalitet, hvilket også fremgår af, 
at maskinen overholder alle krav i EN/
ISO 15883-1 & -4.

Tørre- og opbevaringsskabet er med 
fuld overvågning og er certificeret som 
et Klasse IIa produkt, og der er kun få 
produkter indenfor medicinsk udstyr, 
som har den klassifikation i Danmark,” 
fortæller Brian Mølmer Pedersen, der er 
KEN´s distriktschef for Danmark Vest og 
produktspecialist på området.

KEN PTx+-ENDOSKOP-
VASKEMASKINEN
For opvaskemaskinens vedkommende 
er der tale om en solid og driftsikker en-
keltkammers endoskop-dekontaminator 
til rensning og desinficering af endosko-
per og tilbehør til disse.

Den er bygget som en gennemstiks-
maskine med låger i glas og har ind-
bygget et pc-baseret styresystem med 
uafhængig monitorering i henhold til 
EN/ISO 15883-1 og -4. Styresystemet er 
designet til at indeholde op til 20 vaske-
programmer.

Vaskemaskinen udmærker sig bl.a. 
ved at kunne vaske, desinficere og tørre 

både fleksible og rigide endoskoper, 
den har separat kanaltjek af samtlige 
kanaler, der er alarm ved blokering og 
proaktiv uafhængig overvågning, og så 
har den et hurtigt 38 minutters program.

Desuden kan fremhæves automa-
tiseret lækage- og trykfaldstest under 
cyklussen, en enestående vaskeproces 
med luft- og vandpulsering, som efter-
ligner børstning, samt at procesdata kan 
opsamles og arkiveres til fremtidigt brug.

PTx+ kan tilsluttes komplette endo-
skop-sporingssystemer og den bruger 
højkoncentreret sæbe- og desinfekti-
onsmidler, hvilket betyder stor bruger-
venlighed i forbindelse med udskiftning 
af kemidunke.

Den leveres med en dansk bruger-
flade, manualer og instruktionsbøger, og 
brugervenligheden er i højsædet med 
en touchscreen med letforståelige sym-
boler, med et display, som viser reste-
rende programtid af cyklussen, dørene 
fungerer som ind- og udlastningsborde, 
der er en ergonomisk øverste hylde, 
som kan skråtstilles i en arbejdsvenlig 
position. Tilslutningen af endoskoper 
foregår uden for vaskekammeret og så 
muliggør glasdørene, at vaskeprocessen 
kan overvåges.

TøRRESKABET KEN AS300

Her er der tale om et produkt, som er 
certificeret som et Klasse IIa produkt. 
Det antiseptiske skab til opbevaring og 
tørring af varmefølsomme endoskoper 
er et automatisk opbevaringsskab, der 
opretholder og opbevarer endosko-
perne i op til 72 timer efter den sidste 
manuelle eller automatiske desinfek-
tionsprocedure af skoperne. Skabet 
tillader adgang til og opbevaring af sko-
perne 24 timer i døgnet.

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

Brugervenligt touch screen i farver – 
KEN AS300

KEN PTX+ endoskopvaskemaskine der 
overholder EN ISO 15883 krav

KEN PTX+ kan sammenbygges til større afdelinger

Det er meget let at rengøre. Opbeva-
ringskammeret i rustfrit stål er cylinder-
formet og uden skarpe kanter, og det 
kan opbevare 10 eller 20 endoskoper i 
lodret position. ønsker man i første om-
gang kun opbevaring af 10 endoskoper, 
kan man altid tilkøbe et kammer, som så 
kobles på eksisterende styring.

Tørre- og opbevaringsskabet skal 
forsynes med ganske almindelig 240 
volt, samt medicinsk luft til de indre 
kanaler på endoskoperne. KEN AS300 
filtrerer luften gennem 3 filtre for at sikre 
så ren en luft som muligt, derudover er 
maskinen konstrueret sådan, at der inde 
i kammeret er laminær airflow, hvilket 
sikrer krydskontamination.

Brugerfladen er særdeles brugerven-
lig med intuitiv kommunikation samt let 
og præcis information vha. touch screen 
i farver. Tilgangen er sikret med special-
koder i tre niveauer: operatører, ledere 
og vedligeholdere. Disse koder aktive-
res vha. stregkoder eller et RFID-kort. 
Ved et let tryk på det ønskede nummer 
kan man til enhver tid få oplysninger på 
skærmen om endoskopet, indsættelse-
dato, indsættelsestid og opbevaringstid.

SPORBARHED

På grund af lovgivningen omkring opbe-
varing og sporbarhed af endoskoper er 
det nødvendigt at kunne dokumentere 
alle begivenheder omkring dette i den 
tid, som endoskopet har befundet sig i 
tørreskabet.

Et print bliver udskrevet i enkelt eller 
dobbelt kopi, hver gang et endoskop 
fjernes. Printet oplyser om operatørens 

identitet, datoer for ind- og udtagning, 
validering af cyklus eller hvis det ikke kan 
valideres skrives begrundelsen herfor.

Alle kritiske funktionsparametre kan 
spores – temperatur, luftfugtighed, 
tilstopning af filtre, driftforstyrrelser 
på ventilatoren, trykket på medicinsk 
luft og maksimal opbevaringstid. Det 
samme gælder alle hændelser, såsom 
afbrydelse af forsyningen af medicinsk 
luft, elektricitet og alarmer. Alle disse in-
formationer bliver lagret på et udtageligt 
memorykort 2 GB.

Størrelsen af tørreskabet er 1,07 m 
bred, 0,70 m dyb og 2,35 m høj – den 
udvidede model til 20 endoskoper har 
samme højde og dybde, men er 1,84 m 
bred. Dette gør, at man kan opbevare 
og tørre mange skoper på et ganske lille 
”Footprint”.

http://www.kone.dk
mailto:denmark@kone.com


af palle Sunddal

CleanMed er verdens største konference med fokus på bære-
dygtige hospitaler. (Health Care). Denne gang vil den Europæ-
iske version blive afholdt d. 26.-28. september i ”Slagthuset” i 
det centrale Malmø.

CleanMed 2012 vil igennem en række ledende, internationale 
eksperter og organisationer, behandle et bredt spektrum af ak-
tuelle emner, og ud fra et helhedssyn vurdere indflydelsen af 
”Health Care” på samfundet – lokalt, regionalt og globalt.
Konferencen fungerer som et samlingspunkt for banebry-
dende løsninger, relateret til udvikling og opførelse af grøn-
nere hospitaler, bedre og sundere fødevaresystemer, samt 
fremme forebyggende medicin.

Af hovedtalere, der for nuværende er anmeldt, kan nævnes: 
•  Maria P. Neira, WHO, dir. Public Health and environment.
•  Lena Ek, Sveriges miljøminister.
•  Hugh Montgomery, Professor, Clima advokat.
•  Gary Cohen, President, Health Care without harm
•  Cathey Eisner Falvo, President, Professor, international 

society af læger for miljø.
•  Daniel Erikson, projekt manager, TEM

Ud over hovedtalerne vil der være en lang række af interna-
tionale eksperter og organisationer, der afholder sessioner og 
workshops om de mest presserende miljømæssige emner.

Se www.cleanmedeurope.org (program – parallel sessions).

HVORFOR DU SKAL KOMME TIL KONFERENCEN:

•  Du får en helhedstilgang til bæredygtig Health Care.
•  Lær hvordan du implementerer bæredygtige løsninger i 

din organisation.
•  Besøg udstillingen, og se hvad der er nyt på markedet.
•  Network med ledere og eksperter i bæredygtig Health 

Care.

En stor del af de vestlige landes BNP, fra 9% i Sverige til 16% i 
USA, kommer fra Health Care sektoren.
Det alene gør sektoren til en nøglespiller i kampen mod klima-
forandringer.

Hospitaler er store forurenerer, der hver dag arbejder med 
et utal af forskellige kemikalier og administrerer store byg-
ningskomplekser, der kræver enorme energimængder. Det er 
åbenlyst, at en forbedring af bæredygtigheden i Health Care 
sektoren, har en stor indflydelse på miljøet lokalt og globalt.

Se mere på: www.cleanmedeurope.org

http://www.cleanmedeurope.org
http://www.cleanmedeurope.org


•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

•  Anti bakteriel overfladebehandlig af maskinerne 
(Bio Cote TM, nedsætter bakterievækst med 99,9%).

•  Eneleverandør i Region Nord, Rigshospitalet,  
Århus Universitetshospital m.m).

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

Industrivænget 12 · 7400 Herning · Tlf. 70 23 80 55 · www.waterlogic.dk

Forex A/S
Ørstedsvej 1 - Postboks 311 

8600 Silkeborg
forex@forex.dk

Tlf. 89 21 55 99
Fax 89 21 55 55

CONTROLANT trådløs temperatur- og fugtovervågning fra Forex giver det komplette 
overblik over temperatur og fugtighed – på hele sygehuset og på den enkelte afde-
ling. Systemet er let at anvende, det dokumenterer temperaturen og sygehuset kan 
spore alle hændelser og handlinger med den webbaserede software. Alarmering på 
SMS eller e-mail ved overskridelse af grænseværdier.

OVERVÅG:
•  Dosismaskiner med specialudviklet sensor.
•  Medicinrum og medicinskabe.
•  Medicinkøleskabe.
•  Lokaler.
•  Medicintransporter med særlig transportsensor.
•  Øvrige temperatur eller fugt følsomme maskiner.

Trådløs temperatur- og fugtovervågning
enkelt – sikkert – økonomisk

MED CONTROLANT FRA FOREX FÅR I:
•  Hurtigt og effektivt overblik.
•  Sikker dokumentation.
•   Alarmering med SMS og e-mail ved 

temperaturudsving.
•  Plug and Play – simpel installation.
•   Webbaseret software – kræver ingen 

installation og kan aflæses på enhver PC.
•   Vi sørger for backup og gemmer data i 

to år.

“Controlant systemet giver et nemt overblik 
over temperaturen i sygehusapotekets mange 
kølere og sikrer at opbevaringsbetingelser 
altid er optimale. De automatiske rapporter 
er nemme at læse og det er dejligt at have 
adgang til dem hvor som helst.“
Apotek sjef Helena Líndal – Landspítali  
(det islandske rigshospital)

”På Glostrup Apotek har vi testet systemet fra 
Controlant, og det er et både pålideligt og 
sikkert system, der er supernemt at gå i gang 
med: Du placerer bare loggeren og kan så 
uden at installere software aflæse temperatu-
ren fra din PC. Du skal altså ikke bruge tid på 
at samle loggerne ind og aflæse dem. Og er 
der en afvigelse, får vi en sms og e-mail.”
Souschef Kristian Østergaard, Glostrup 
Apotek

Sundhedssektorens totale serviceleverandør.
Kontakt os og hør nærmere.

Specialudviklet sensor til brug i 
kanisterlåg i dosismaskiner.

www.forex.dk

http://www.waterlogic.dk
mailto:forex@forex.dk
http://www.forex.dk


af palle Sunddal

Miljøhensyn og et sundt indeklima har altid været den pri-
mære del af nora® gummigulve’s firmafilosofi, og vi arbejder 
til stadighed for at forbedre vores produkter, så vi kan fast-
holde vores position som den leverandør, der har de mest 
bæredygtige og mindst forurenende gulve.

”Bæredygtighed – at tilfredsstille de nuværende 
behov ud fra et miljømæssigt, socialt, etisk og økono-
misk syn, uden at fratage fremtidige generationer de 
samme muligheder”

CleanMed Europe 2012 konferencen afholdes i Malmø på 
”Slagthuset” d. 26.-28. september.

I forbindelse med nora® gummigulves engagement i orga-
nisationen: Health Care Without Harm, deltager nora® som: 
Leadership Partner, med et indlæg i parallel sessionen:  
PVC replacement stragegies in Healthcare  
(B3 – torsdag d. 27. sept. kl. 10:30 – 12:00).

nora® har 2 interessante indlæg, et fra UZA (Universitets 
Hospitalet Antwerpen) som bruger af nora® gummigulve 
gennem 15 år, og et fra Linz Hospital, der sammenligner for-
skellige gulvtypers funktionalitet, ud fra en række forskellige 
kriterier.

1. taler:  
Dirk De Man, dir. Tech Services, Antwerp University Hospital 
(UZA)
Universitets Hospitalet i Antwerpen (UZA) blev opført i 1979 
som en universitetsklinik under Universitetet i Antwerpen. 
Hovedmålet med hospitalet er at nå de højeste niveauer af ud-
dannelse efter europæiske standarder.
Forskning, klinisk og fundamental, er derfor højt prioriteret.
UZA tæller 38 højt specialiserede afdelinger, 573 sengepladser 
og årligt er der indlagt 25.000 patienter. 630.000 patienter 
kommer årligt til konsultationer, og der er 2900 ansatte.
UZA har brugt gummigulve på næsten alle gulvflader i mere 
end 15 år, det har givet en bred erfaring med denne type af 
gulve. Sammenlignet med fabrikscoatede vinyl-/linoleums-
gulve, har gummigulvene bevist deres store holdbarhed og 
egnethed til områder med skærpede hygiejne krav.
Rengøringskonceptet uden coating af overfladerne, har vist 
sig at være væsentlig mere økonomisk og produktionsfrem-
mende, end traditionelle rengøringskoncepter.
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We have 38 colours that make an impact.
A broad colour spectrum such as the one used for noraplan® sentica does not 

come into being on its own. Leading architects and colour experts assisted  

us in developing this new floor covering. The result is unique: A rubber floor 

covering with an inspiring variety of colours in outstanding brilliance. For 

individual spatial designs with a feel-good ambience.

Take a look for yourself at the brilliant colours and harmonious combination possibilities.  

Experience the noraplan® sentica feel-good flooring at: www.nora-sentica.com/uk>
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38 colours for combining 

with one another

noraplan® sentica features  

32 harmonious colours 

complemented by 6 accentuating 

colours. The sentica colour system 

allows colours to be perfectly 

combined with one another both 

horizontally and vertically, as well 

as diagonally.

38 colours for feeling 

good

The design of noraplan® sentica 

varies from the harmoniously 

discreet to the reserved. This 

enables us to create floor areas 

with a practically uni-coloured 

character, giving them a modern, 

pleasantly calming and inviting 

appearance.

38 colours for designing

noraplan® sentica applies aesthetic 

design decor to modern interior 

architecture, and at the same time 

provides a basis for elegant room 

designs with an ambience for 

feeling good.

EVERY COLOUR HAS 
ITS OWN EFFECT.

noraplan® sentica. The details.

np_sentica_Broschuere_2012.indd   8 11.04.12   13:15

2. taler: 
Martin Duske, manager Health Care Segments Europe, 
nora®

nora systems er markedsledende som gummigulvsleve-
randør world wide.
Med speciel fokus på Health Care, har nora® udviklet 
bærbare gulvløsninger, ud fra eco-label kriterier.
I et forsøg har Linz hospital, østrig, undersøgt 6 forskellige 
gulvbelægninger og deres reaktion på forskellige rengø-
ringsmetoder. Undersøgelsen indeholder bedømmelse af 
overfladernes: ruhed, blødhed, coatningens levetid, til-
smudsning og ridser. Yderligere undersøgelser bedømmer 
bakterie mængde og tilvækst. Resultaterne giver en indi-
kation om, hvordan et gulv præsterer på den lange bane, 
og de forventninger der kan være til driftsøkonomien.
 

Fordelene ved et nora® gummigulv

nora® gummigulve har bevist sit værd rundt om i Europa 
på hospitaler, laboratorier, skoler, plejehjem, transportsek-
toren og i industrien.
Det der adskiller et nora® gummigulv fra andre gulve, er 
en række fordele som bliver mere relevante, når der tæn-
kes bæredygtighed og driftsøkonomi ind i en gulvløsning

Et nora® gummigulv er:
•  Yderst slidstærkt
•  Skal ikke coates, ingen fornyelse af overfladen i hele le-

vetiden, kun vask.
•  Indeholder ikke PVC, pftalater, halogener, aldehyder og 

tungmetaller.
•  Stor resistens overfor bl.a desinfektionsmidler, alkohol, 

blod, jod, urin, olie, formaldehyd, oxidationsmidler og 
de fleste kemikalier.

•  Fine ergonomiske egenskaber der er i gulvet i hele leve-
tiden, f.eks en trinstøjsdæmpning fra 6db til 20db, og en 
stor behagelighed at opholde sig på.

•  Der findes nora® gummigulve til alle brugsområder, 
f.eks ledende gulve, skridhæmmende gulve, gulve til 
meget svære belastninger og IMO godkendte gulve til 
skibsfart.

Kontakt nora® gummigulve for yderligere information eller 
prøver.
Tlf. 4343 9393   Mail: info-dk@nora.com

nora® har udviklet et gulv specielt til Health Care 
sektoren, sentica®.
Dette gulv indeholder essensen af alle vores erfa-
ringer fra Health Care, og kan leve op til de skrap-
peste krav, der kan stilles til et gulv m.h.t. emission, 
resistens, ergonomi og ren gøring. Nyheden har 
38 overbevisende smukke  farver, der er med til at 
skabe en ”feel good”  atmosfære.

http://www.nora-sentica.com/uk
mailto:info-dk@nora.com
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HøJIsOLerINg aF 
smITsOmme sygDOmme
De sidste par år har verdenen oplevet en række særdeles smitsomme sygdomme. I en eventuelt 
behandlingssituation er det nødvendigt at isolere smittede patienter og derved minimere smittekilden. 
Dette kræver en højisolationsstue, hvor personer, instrumenter, luft, affald og spildevand kontrolleres –  
ind og ud fra stuen. Især filtreringen af luften er ekstremt vigtig

af ole rahr Fugleinfluenza, SARS og svineinfluenza.
Verden over har vi de seneste år set 

en række nye, farlige og særdeles smit-
somme sygdomme. Men også kendte 
sygdomme som Ebola, kopper og tuber-
kulose har fået en opblomstring.

Det fik de danske politikere til at 
indse, at beredskabet mod disse farlige 
smittekilder måtte øges. Derfor blev det 
besluttet, at der skulle etableres to nye 
afdelinger for at isolere problemerne 
mest muligt – så at sige. En i København 
på Hvidovre Hospital og en i århus på 
århus Universitetshospital, Skejby.

STORT UNDERTRYK

Alfa og omega på en højisolationsstue er 
undertryk og et slusesystem.

Undertrykket skal sikre, at vira og 
bakterier bliver på isolationsstuen, så de 
ikke slipper ud til de omgivende rum, og 
de i alt fire sluser er opdelt i fire tempi 
med forskellige trykniveauer med det 
laveste nærmest patienten.

Der er også ekstremt høje krav til 
ventilationssystemer, sikring af døre og 
vinduer, så personer ikke ved en fejl 
risikerer at gå ind i et smittet område. 
Og eftersom hovedparten af undersø-
gelserne og behandlingen skal foregå på 
isolationsstuerne, skal de også indrettes 
til det.

Der kommer heller ikke noget ud fra 
stuen – f.eks. affald eller instrumenter 
– uden at det først er desinficeret. Lige 
som alt spildevand bliver opsamlet og 
neutraliseret særskilt, inden det bliver 
ledt ud.

Alle, der går ind i området, bliver re-
gistreret via automatisk adgangskontrol, 
så der er styr på, hvem der er ude – og 
hvem der er inde.

Da udbrud af disse farlige sygdomme 
heldigvis er sjældne, var der også ønske 
om, at højisolationsstuerne kunne bru-
ges til mere almindelig og knap så risiko-
fyldt isolering.

Skejby Sygehus har fået fire isolati-
onsstuer med i alt 16 senge i en helt ny 
tilbygning på 1.080 m2.

Efter en prækvalifikation og en ud-
budsrunde blev entreprenørfirmaet 
Brøndum valgt som fagentreprenør for 
ventilationsarbejder på opgaven.

KVALITET à LA TROx

– Byggeriet blev påbegyndt i januar 
2008 og blev færdigt i efteråret 2009, 
fortæller repræsentant for bygherren, 
Drift og Service, Universitetshospitalet, 
Skejby, Mogens Christiansen.

Lige som for fagentreprisen var der 
også en udbudsrunde på rådgivningen 
og de tekniske løsninger, og her faldt 
valget på det rådgivende ingeniørfirma 
Cowi. De valgte så igen TROx som un-
derleverandør af de vigtige filterunits, 
scanningssektioner, reguleringsspjæld, 
armaturer o.l.

– Vi havde som bygherre ikke fore-
skrevet, at TROx skulle være under-
leverandør, men vi har tidligere gode 
erfaringer med firmaet, så vi refererede 
til, at kvaliteten gerne måtte være ”på 
TROx-niveau”, så det passede os fint, at 
de vandt udbuddet, siger Mogens Chri-
stiansen videre.

Det specielle ved en højisolations-
stue er naturligvis trykforskellene og 
luftsluserne, og når stuerne skal i brug til 
højisolation, så aktiveres systemet med 
en nøgle i en nøgleboks.

Systemet omfatter også interlock: Det 
vil sige, at to døre ikke kan åbnes samti-

hepa står for  
”high efficiency  partikulere air”.

Disse luftfiltre blev oprindeligt 
udviklet som en del af et tophem
meligt manhattan projekt, der skulle 
anvendes i tilfælde af et radioaktivt 
udbrud. Dette var i direkte relation til 
udviklingen af atombomben, og man 
var således på udkig efter en metode 
til at kunne filtrere luften efter for
urening af radioaktivt stof og muligvis 
patogener.

kilde: www.en.wikipedia.org

http://www.en.wikipedia.org
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- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

● Sikrer optimale og kontrol-
lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

dig – og så bliver alt spildevand automa-
tisk desinficeret.

– Der skal kunne skabes et undertryk 
på op til minus 45 Pascal. Hele syste-
met styres fra et stort rum i kælderen 
med alle tekniske installationer, og hele 
udsugningssystemet er udstyret med 
dobbelte aggregater og dobbelte HEPA 
filtre, siger projektleder Hans Kristian 
Grabau fra Brøndum og fortsætter:

– At holde et konstant undertryk og 
sikre, at vira ikke slipper ud, kræver selv-
følgelig utroligt tætte løsninger.

Tætheden i kanalsystemerne er sikret 
ved at anvende limede eller svejsede 
PVC-rør. Ydermere har hver sengestue 
sit eget kanalsystem, som separat ved 
afspærring med gastætte spjæld kan 
gasses for at dræbe eventuelle bakterier.

HåBER ALDRIG AT Få BRUG 
FOR DEM
At indrette højisolationsstuer er lidt lige 
som at tegne en brandforsikring der-
hjemme – man håber aldrig at få brug 
for den.

– Vi har heldigvis heller ikke haft brug 
for isolationsstuerne endnu, men de 
bliver naturligvis testet regelmæssigt, 
og alt fungerer efter hensigten. Alt i alt 
må jeg sige, at samarbejdet med såvel 
Brøndum, Cowi og TROx har fungeret 
problemløst, siger bygherre Mogens 
Christiansen.

HURTIG OMSTILLING

Fra det rådgivende ingeniørfirma Cowi 
fokuserer projektleder og ingeniør 
Bjarke Møller Nielsen især på den korte 
omstillingsproces for stuerne fra semiin-
tensive til højintensive isolationsstuer.

– Hvis der pludselig kommer en 
helikopter med en patient i højrisiko-
gruppen, så tager det kun få minutter, 
efter at personalet har aktiveret nøglen 
i skabet, så er stuen parat til at modtage 
patienten, og det er faktisk en unik løs-
ning, som TROx har en stor del af æren 
for, siger Bjarke Møller Nielsen.

F.eks. skifter systemet automatisk fra 
almindeligt luftskifte seks gange i timen 
til meget hyppigere luftskifte og tryk-
sætning af højisolationsområdet.

HøJ KVALITET AF FILTRENE

Men også selve HEPA-filtreringen er af 
meget høj kvalitet. Filtrene er forsynede 
med en såkaldt safechange og scanning-
sektion for kontrol af intakte og velfun-
gerende HEPA filtre.

Hjertet i et HEPA-filter består af en 
tæt komprimeret glasfiberpolstring inde 
i filterhuset. Glasfibertrådene er tilfældig 
arrangeret i en net-lignende struktur, 
som er placeret omkring luftindsug-
ningskanalen.

Et HEPA filter virker via en simpel 
regel om: Interception, Impaction og 
Diffusion.

Interception betyder, at fibermateria-
let opfanger og holder på partiklerne.

Ved Impaction støder større partikler 
sammen med polstringen, der tilbage-
holder dem.

Diffusion sker, når mindre partiklerne 
kolliderer med omgivende gas-moleky-
ler og deres hastighed reduceres. Her-
ved er der mulighed for, at de fanges i 
nettets struktur.

Filtrene skal opfylde de højeste krav 
indenfor renrumsteknologien. Det bety-
der, at filterenheden har en effektivitet 
på 99,997 procent. I lægmandssprog 

http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk


Fjern luftbårne bakterier 
og vira fra luften

Vacumex A/S introduce-
rer Medi-Light UVC-70 
Luftsterilisator som 
 steriliserer luften i lokalet 
og sikrer derved mod 
luftbårne infektions-
sygdomme forårsaget 
af  vira, bakterier og 
svampe sporer ved hjælp 
at ultraviolet lys.

Se mere på www.vacumex.dk eller 
kontakt os på tlf. 88 82 64 74

Støjsvag og 
helt ozonfri

betyder det, at for et forurenende stof 
på 3 µm og med en hastighed på 10.000 
partikler pr. sekund må filteret kun lade 
tre partikler ud af 10.000 passere.

Netop denne høje effektivitet er den 
primære årsag til, at HEPA luftfiltre er 
populære til følsomme applikationer 
som eksempelvis på hospitaler, labora-
torier og meget hygiejniske miljøer som 
mikrochip produktionsfaciliteter samt i 
rentrumsapplikationer.

På hospitaler er disse luftfiltre meget 
udbredt på intensivafdelinger og på 
neonatal-enheder, da de er de mest ef-
fektive luftfiltreringsystemer til effektiv 
filtrering af luften for bakterier og vira.

Og nu har HEPA filtrene altså også 
fundet vej til højisolationsstuerne.

ERFARING HENTET FRA NORGE

– Cowi har store erfaringer med ren-
rumsteknologien fra bl.a. farmaindu-
strien, men da det var første gang i 
Danmark, der skulle opføres højisola-
tionsstuer, måtte vi kigge os omkring 
i verden. Region Midtjylland havde 
fundet forskrifter fra mange forskellige 
lande, og så var det vores opgave at ud-
drage essensen af disse, og her hentede 
vi blandt andet inspiration fra Norge, 
fortæller Bjarke Møller Nielsen fra Cowi.

– Isolationsstuerne er underlagt det, 
vi kalder Standard Operation Procedure, 
og det vil sige, at systemet testes regel-
mæssigt for korrekt funktion. Stuerne og 
sluserne er også udstyret med røde og 
grønne lamper, som angiver, hvor langt 
man sikkert kan gå i rummet uden at 
blive udsat for smitte. Vi håber naturlig-
vis, at det aldrig skulle blive nødvendigt 
at tage stuerne i brug til højrisikosmitte, 
men hvis det skulle ske, så er jeg sikker 
på, at de virker efter hensigten, slutter 
ingeniør Bjarke Møller Nielsen fra Cowi.

http://www.vacumex.dk
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VENTILATIONSRENS

Ren
Ventilation

Minimering af 
smittespredning

Mindre sygefravær  
af personale

Energi-
besparelse  

på ventilations- 
rensning

Optimal komfort og energiforbrug
ved alle rummets brugsmønstre

IQIF kølebaffel med moto-

riserede indblæsnings dyser 

for 0…100 %   regulering af 

primærluftmængden - hvilket 

styrer rummets CO2-niveau, 

samtidig med at rumtempera-

turen styrer køleeffekten. 

Saving Energy, 
Economy and 
Environment

Revolutionerende dyser
Reguleringen sker ved modulerende dyse-
størrelse, afhængig af rummets belastning. 
Der vælges mellem lukket - energidrift - 
normaldrift  og forceret drift, så der altid 
garanteres et højt komfortniveau og 
energioptimal styring.

1 2 3 4 5 6 61 32

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1

4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 432

2 3 4 5

2

6

1 3

1 2 3

5 6

654321

lukket

energidrift
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forceret drift  Læs mere om 
energi- og komfortfordele på clco.dk
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MaxCare er totalløsningen fra Maxeta.
Løsningen er baseret på de nyeste teknologier, og der 
er ved udviklingen af produkter lagt stor vægt på:

•  Ergonomi
•  Brugervenlighed
•  Rengøringsvenlig
•  Sikkerhed

MaxCare kan leveres som en sammensat løsning eller 
som del-komponenter. Løsningen består af følgende 
produkter:

•  Sengestuepanel
•  Patientterminal

MaxCare systemet er udviklet til at dække hospitalets 
behov for fleksibilitet og mobilitet.

Maxeta AS
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
Telefon 38 89 99 87
www.maxeta.dk

http://www.maxeta.dk
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produktinformation

topShield2 
– Når kuN DeT BeDsTe er gODT NOk
Forbo Flooring Systems har netop introduceret en helt ny dimension til hospitalsgulvenes holdbarhed og 
renovering i form af Topshield2

af JournaliSt, cand. Scient. birger pederSen



Hospitalsgulve lever et hårdt liv.
De skal kunne modstå følgerne af det 

daglige slid, årstidernes vejrlig og alt det 
snavs, der slæbes ind i bygningerne.

Foruden de ridser og pletter, der op-
står efter uheld, alt imens de forventes 
at kunne bevare deres gode udseende 
år efter år.

En af de virksomheder, der er længst 
fremme med henblik på at gøre gulvene 
både slidstærke og rengøringsvenlige, 
er Forbo Flooring Systems med adresse i 
Glostrup. Firmaet har i en årrække været 
kendt for at levere gulve, som kan klare 
mosten på steder med intens trafik som 
f.eks. hospitaler, skoler, kontorer og 
offentlige bygninger, hvor den daglige 
brug er karakteriseret ved høje krav til 
hygiejne, slidstyrke og nem rengøring 
og vedligeholdelse.

I 2005 introducerede firmaet således 
Topshield som en væsentlig stærkere 
2-lags finish til deres linoleumsgulv 
Marmoleum, og i dag har det tilføjet en 
ny dimension til gulvenes holdbarhed i 
form af Topshield2.

RESISTENT FOR KEMISKE 
VæSKER
”Til orientering er Topshield2 den over-
fladefinish, der nu ligger oven på alt 
vores linoleum. Det banebrydende ved 
Topshield2 er, at vores linoleumsover-
flader nu er resistente overfor kemiske 

væsker som f.eks. jod, håndsprit, anti-
septiske midler etc. og andre pletter, 
som før har været en udfordring for 
linoleumsbelægningerne på hospitaler,” 
fortæller Forbo´s tekniske chef Thomas 
Kjær og tilføjer:

”Der er ganske enkelt tale om 
en voldsom stor forbedring med 
Topshield2, som gør gulvene langt mere 
slidstærke og modstandsdygtige.”

Da Topshield kom på markedet i 
2005, introducerede Forbo det unikke 
2-lags finish-system. Det nederste lag 
fungerer som en fleksibel og elastisk 
grunder, som er UV-hærdet, hvilket får 
den til at binde sig stærkt til linoleums-
overfladen. Toplaget er en robust over-
fladefinish, der er smudsafvisende og 
som er modstandsdygtig over for ridser 
og pletter.

Med Topshield2 er sammensætnin-
gen af begge lag blevet forbedret, og nu 
UV-hærdes også det øverste lag, hvilket 
giver endnu bedre resultater.

KAN LET RENOVERES

Det nye Topshield2 skaber således et 
Marmoleum, der er klar til brug, og som 
ikke kræver hverken forbehandling 
eller påføring af polymerer. Samtidig 
har Topshield2 så også den unikke 
egenskab, at overfladen som nævnt er 
renovérbar, hvilket betyder, at det kan 
repareres eller friskes op efter uheld 

eller flere års intensiv brug. Genopfrisk-
ningen eller fornyelsen af gulvet kan 
også udføres som en delvis renovering. 
Topshild2 er således en yderst effektiv 
finish takket være den nye teknologi 
med dobbelt UV-hærdning i to lag, hvil-
ket giver både klare og levende farver, 
som holder i lang tid.

”I sundhedssektoren udgør gulvene 
bogstavelig talt grundlaget for et rent og 
hygiejnisk miljø. Den daglige rengøring 
af gulvene skal kunne foregå nemt og 
effektivt, og brugen af kemikalier og 
desinfektionsmidler må ikke efterlade 
spor, og hvis det alligevel sker, skal spo-
rene være nemme at fjerne.

Derfor er vi særdeles stolte over vores 
Marmoleum med Topshield2, som ud 
over de naturlige bakteriologiske egen-
skaber også opfylder alle de store krav, 
der stilles i sundhedssektoren i dag. 
Det omfatter også transport af tunge 
genstande som f.eks. hospitalssenge, 
ligesom gulvene skal være et sikkert 
underlag for hospitalspersonalet i deres 
daglige arbejde,” siger Thomas Kjær.
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Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

TORMAX DANMARK A/S

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

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

innovativ velfærdsteknologi

+45 3131 3499

orienter ing

Stærkt SamarbeJde  I  DeN DaNske 
VaNDBraNCHe FOrLæNges
BV Aqua har valgt at forlænge samarbejdet og forhandlingen af filtre fra tyske BRITA yderligere. BV Aqua 
og BRITA har indgået langtidskontrakt, som vil danne grundlaget for yderligere udvikling til glæde for 
kunderne i Scandinavien.

BV Aqua introducerede BRITA´s filtre i 
Danmark og resten af Scandinavien i år 
2000. BRITA´s højteknologiske filterpro-
dukt var på det tidspunkt helt ukendt på 
det skandinaviske marked.

– BRITAs moderne teknologi, vedva-
rende produktudvikling og høje kvali-
tet passer godt til vores servicekoncept, 
hvor vi hjælper vores kunder med at 
undgå de problemer, der kan følge med 
kalk i vandet, fortæller Direktør i BV 
Aqua, Henrik Valet.

– Via vores koncept – Intelligent 
Vandbehandlig – hjælper vi vores kun-
der med at holde vandkvaliteten i top 
og driftomkostningerne i bund. Intel-
ligent Vandbehandling skaber fordele 
for vores kunder via en kombination af 
teknologi, service og specialviden om 
vand, og derfor har vi valgt at fortsætte 
samarbejdet med BRITA, forklarer Hen-
rik Valét.

Forlængelsen af samarbejdet sker 
som en naturlig udvikling af et allerede 
solidt partnerskab mellem BRITA og 
BV Aqua i Scandinavien. Som et led i 
forlængelsen af samarbejdet øger BRITA 
sit fokus på Scandinavien og Wolfgang 
Pfrautsch, salgsdirektør for BRITA vil 

fremover være en fast del af organisatio-
nen i Scandinavien.

BRITA´s filtre er alle VA-godkendt i 
Danmark og produktsortimentet indhol-
der også filtre godkendt til koldt drikke-
vand i fødevarekvalitet.

YDERLIGERE INFORMATION: 

Thomas Kainø Jensen, tlf: 61 80 92 00, 
Email: thomas@bvaqua.dk

om brita

I næsten 40 år har BrITa været 
blandt de førende eksperter inden 
for vandoptimering. Familievirksom
heden, der blev grundlagt af Heinz 
Hankammer i 1966, har udviklet sig 
til en global virksomhed med ca. 650 
medarbejdere i hele verden.

om bv aQua

BV aQua a/s hører hjemme i sorø 
på sjælland. Vi har et netværk af 
forhandlere og servicepartnere over 
hele landet og i Norge og sverige. 
Vi tilbyder højkvalitets vandfiltre til 
profesionelt brug i kaffeautomater, 
isterningmaskiner, drikkevandskølere, 
samt opvaskemaskiner og ovne.

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


v irkSomhedSprof il

garDNer DeNVer kLar meD 
plug and play anlæg
Virksomhedens danske afdeling er for alvor ved at vokse sig store på markedet for befordring  
af luft og gas til hospitaler, privatklinikker og tandklinikker

af JournaliSt, cand. Scient. birger pederSen

Gardner Denvers danske afdeling med 
hovedsæde i århus er for alvor ved 
at sætte sig på det danske marked for 
befordring af luft og gas til hospitaler, 
privatklinikker og tandklinikker.

Den verdensomspændende virksom-
hed fik en afdeling i Danmark i 1982, 
og voksede siden støt og roligt, indtil 
væksten for alvor tog fat i 2005. Det 
skete i forbindelse med opkøbet af Elmo 
Rietschle, hvilket ikke blot gav adgang 
til højkvalitetsprodukter, men også til et 
kæmpestort produktprogram.

KæMPE PRODUKTPROGRAM

”Opkøbet af Elmo Rietschle medførte, at 
vi fik tilgang til et meget større produkt-
program end tidligere også til hospitals-
sektoren,” fortæller Gardner Denvers 
Danske salgschef, Rune Høy.

”Indtil da havde vi på det område 
primært satset på Thomas-produkter, 
bl.a. små slange- og membranpumper i 
forbindelse med sug og respirator. Dem 
leverer vi stadig, men qua sammen-

smeltningen med Elmo Rietschle kunne 
vi nu tilbyde langt flere produkter, bl.a. 
lettere sug til tandlæger, klinikker og 
operationsstuerne på hospitalerne. Der 
er tale om oliesmurte pumper, og som 
de eneste kan vi på det område tilbyde 
et CE-mærket godkendt system med tre 
pumper i et anlæg, så vi lever op til alle 
EU’s krav.

PLUG AND PLAY ANLæG

Vi er i dag også i stand til at levere et 
færdigt lukket system med plug and 
play.

Kunden skal blot opgive, hvilke 
behov der er tale om, så levere vi et 
komplet anlæg med tank, elektronisk 
overvågning og alarmer.

Vi er de eneste i Danmark, der kan 
levere et plug and play-anlæg, og vi kan 
i kraft af egen salgsafdeling og vores 
mange servicepartnere i hele Danmark 
servicere alle på bedste vis. Og meget 
hurtigt. Anlægget er netop blevet god-
kendt efter alle gældende normer,” op-
lyser Rune Høy.

Gardner Denver har leveret pumper 
til bl.a. Holbæk Sygehus, Horsens Sy-
gehus, Silkeborg Sygehus og Dronning 
Ingrids Hospital i Nuuk foruden til en 
lang række privatklinikker og tandklinik-
ker.

I forbindelse med sammenlægningen 
med Elmo Rietschle fik Gardner Denver 
også adgang pumper fra Thomas og 
Siemens, så Gardner Denver i dag med 
Rune Høys ord byder på et ”uhyggeligt 
stort produktprogram.

Gardner Denver producerer selv sine 
produkter primært i Tyskland, men også 
i Finland og i mindre målestok i USA har 
virksomheden produktion kørende.

Gardner Denver har på verdensplan 
godt og vel 9.000 medarbejdere. Aktie-
selskabet er registreret i New York og 
omsatte sidste år for ca. 2.800 millioner 
US dollars.

2220 Wob-l Stempel kompressor
Markedets mindste med en ekstrem ka-
pasitet fra GD Thomas

Hospitals sug fra GD Elmo Rietschle
Kompakt ”plug and play” anlæg godkendt efter alle EU regler.



Optimal hygiejne & � eksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

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

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

 
Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

Koldt drikkevand direkte fra hanen
Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler

Kuvatek A/S er en danskejet virksomhed med base og 
produktion i Sindal, Nordjylland, og speciale inden for 
POU-køling af drikkevand fra vandforsyningen.

Flexcool® drikkevandskølere fi ndes i mange varianter 
og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige 
ønsker.

Se mere på www.fl excool.dk eller ring på 21 67 48 24 
og tal med John.

Kuvatek A/S · Tlf. +45 6596 7796 
info@kuvatek.dk · www.kuvatek.dk 

www.fl excool.dk

· Stor ressourcebesparelse -
   kander skal ikke i køleskab
   eller fyldes med is. 

· Dansk produceret drikke-
   vandskøler uden fi lter og 
   derfor ingen vedligeholdelse.

· Ingen serviceaftaler.

· Flexcool® er VA-godkendt.

· Ingen hygiejneproblemer
   da vandet strømmer lige 
   igennem, uden tank.

· Bruger kun naturligt køle-
   middel - uden miljøbelastning.

   Lad få en uforpligtende snak om 
   en løsning til netop jeres sygehus.

DORMA teknik – af gode grunde

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

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

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

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

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

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

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

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

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

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk
http://www.fl
mailto:info@kuvatek.dk
http://www.kuvatek.dk
http://www.fl
http://www.lh-rorbyg.dk
http://www.dorma.dk


orienter ing

Intelligent bygningsstyring i hospitalsregi baner vej for:

mindre energiSpild 
Og Færre uTILsIgTeDe 
HæNDeLser
Patientsikkerhed er en alvorlig udfordring for sundhedssektoren over hele verden – uanset om truslen 
er et strømsvigt, et sikkerhedsbrud eller luftbårne infektioner. Dette skyldes overvejende de såkaldt 
utilsigtede hændelser, der som oftest skyldes et sammenfald af menneskelige fejl og svagheder i hospitalets 
infrastruktur. Svagheder, som enten forsinker eller umuliggør en præcis reaktion på såvel tekniske svigt som 
menneskelige fejl og dermed ofte har alvorlige konsekvenser.

”Sygehuse i ind- og udland har skærpet 
fokus på at begrænse antal og konse-
kvenser af menneskelige fejl ved at 
indføre rutiner for korrekt patientiden-
tifikation. Hvis man kombinere dette 
med en forbedring af indeklimaet, vil 
det enkelte individ, statistisk set, lave 
færre fejl”, vurderer segment salgschef 
Kent Eliot Johansen, Buildings Business i 
Schneider Electric.

”Sygehuse kan med fordel implemen-
tere eller forbedre deres bygningsauto-
matik for systematisk at reducere antal-
let af utilsigtede hændelser, som følge 
af hospitalsvold, sygehusinfektioner, 
strømsvigt og diverse IT-problemer, der 
forhindrer adgang til elektroniske iden-
tifikationssystemer og patientjournaler”, 
siger Kent Eliot Johansen.

Ved at gøre hospitalerne mere intel-
ligente gennem implementering af byg-
ningsautomatik, kan sygehusvæsenet 
i sidste ende forbedre både patientsik-
kerheden og kvaliteten af plejen, samt 
skabe et sikkert sygehusmiljø, vurderer 
Kent Eliot Johansen. Dertil kommer en 
betydelig mulighed for energibesparel-
ser, hvor el-forbruget til bl.a. ventilation 
og kølig udgør en større og større andel.

NåR LUFTEN SKADER

Bygningsautomatik kan bl.a. bane vej 
for effektiv og behovsstyret ventilation 
med udnyttelse af bygningens naturlige 
muligheder for frikøl m.v. Det betyder 
energieffektiv drift uden at opvarmning 
og køling modarbejder hinanden, og 

kan samtidig forhindre luftbårne in-
fektioner ved automatisk at tage højde 
for luftfugtighed, ventilation, lufttryk 
og HEPA- filtre. Det sikrer komfortable 
og helende forhold for patienterne og 
forhindrer bakterier i at få fodfæste, lige-
som støvpartikler effektivt ventileres ud 
af patientstuerne.

”Der ligger store økonomiske fordele 
i en samlet styring af hospitalsdriften ba-
seret på løbende opsamling af data om 
energiforbrug. Mange hospitaler kan 
således fortsat opnå vedvarende og vel-
dokumenterede energibesparelser ved 
f.eks. at behovsstyre ventilationen langt 
bedre, men det kræver et præcist over-
blik over udnyttelsen af energitunge 
scannerrum, operationsstuer mv.”, siger 
Kent Eliot Johansen.

ENERGITILTAG MED DOBBELT 
EFFEKT I HOSPITALSREGI
Energieffektiviserende tiltag kan des-
uden sænke sygefraværet blandt de 

”Sygehuse kan med fordel implemen-
tere eller forbedre deres bygningsauto-
matik for systematisk at reducere antal-

let af utilsigtede hændelser, som følge 
af hospitalsvold, sygehusinfektioner, 

strømsvigt og diverse IT-problemer, der 
forhindrer adgang til elektroniske iden-

tifikationssystemer og patientjournaler”, 
siger Kent Eliot Johansen, segment-

salgschef Buildings Business i Schne-
ider Electric.
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ansatte. Det viser en undersøgelse 
foretaget af Schneider Electric1) blandt 
115 danske virksomheder. Således angi-
ver næsten hver tredje af de adspurgte 
danske virksomheder, at energitiltag har 
nedbragt eller forventer at nedbringe 
sygefraværet blandt de ansatte. Udover 
lavere sygefravær blandt de ansatte op-
lever virksomhederne øget produktivitet 
som et resultat af energirenovering. 
Dertil kommer, at hver fjerde virksom-
hed har oplevet højere produktivitet på 
arbejdspladsen som følge af tiltagene.

”Når det gælder hospitalsområdet, er 
patientens velbefindende og medarbej-
dernes arbejdsmiljø jo to sider af samme 
sag. Erfaringer fra ind- og udland viser, 
at forbedringer af indeklimaet kan af-
korte indlæggelsestider og dermed øge 
hospitalets produktivitet og kvalitet af 
behandlingen. Dertil kommer, at sikring 
af de fysiske rammer og minimering 
af utilsigtede hændelser i den daglige 

hospitalsdrift, spiller en rolle for den 
oplevede tryghed blandt patienter og 
hospitalets ansatte2)”, siger Kent Eliot 
Johansen.

OM SCHNEIDER ELECTRIC

Som global specialist i energioptimering 
i over 100 lande tilbyder Schneider 
Electric integrerede løsninger, der gør 
strømmen sikker, effektiv, pålidelig og 
grøn. Schneider Electric er bl.a. førende 
inden for energi og infrastruktur, indu-
stri og produktion, bygningsautomation, 

datacentre og netværk samt i løsninger 
til privatboligen. I 2011 opnåede de over 
130.000 medarbejdere en omsætning 
på 22,4 mia. euro ved at fokusere på at 
hjælpe omverdenen med at få mest mu-
ligt ud af deres energi.

Buildings Business arbejder med 
indeklima, energieffektivisering og sik-
ring, der styrker lønsomhed og velvære 
samt skaber større tryghed – uden brug 
af mere energi.

Læs mere på  
www.schneider-electric.dk/buildings

1)  Analyseinstituttet Wilke har for Schneider Electric foretaget 115 webbaserede interviews 
blandt danske virksomheder i forskellige brancher. 67 interviews er gennemført med virk-
somheder med 100-500 ansatte, og 48 med virksomheder med over 500 ansatte.

2)  Royal Children’s Hospital Melbourne, i Victoria, Australien har opnået højere patientsik-
kerhed og færre voldsepisoder via et integreret, automatiseret bygningssystem udviklet 
og implementeret af Schneider Electric. Schneider Electric whitepaper s. 14.

FSD generalforsamling 2012
Der indkaldes hermed officielt til FSD’s  

63. ordinære generalforsamling på:

Hotel Comwell, Kolding.

Mandag den 1. oktober 2012, kl.16.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
indsendes til formanden senest 3 uger før.

Endelig dagsorden vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside 
senest 14 dage før generalforsamlingen.

Silkeborg den 13.juni 2012.

Med venlig hilsen
p.b.v.

Svend Christiansen
Formand

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers

http://www.schneider-electric.dk/buildings
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U-B-Let A/S har et bredt udvalg
af el-drevne transportløsninger
til hospitalssektoren - både til
person og varetransport.
Alle køretøjer og vogne er forsynet med et trinløst
speeder/bremsesystem, der gør kørslen enkel.
Alle kan betjene dem.
El-drevne køretøjer er miljøvenlige og støjfri.

Vi stiller os meget gerne til rådighed for at finde
et produkt, der passer netop til jeres behov.

Friis Hansens Vej 9
7100 Vejle
Tlf. 7585 8022
www.ub-let.dk

Omklædningsskabe: 
SONO-KLS har låseforstærkning og kan leveres med  
 forskellige former for understel, ligesom farvekombination- 
erne 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.

Sonesson Indretning  •  Ørnevej 8  •  4600 Køge 
Tlf:  5628 3500  •  Fax: 5628 3548  •  danmark@sonesson.com

Individuelt skabsdesign 
tilpasset hospitalsmiljø

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

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

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

http://www.ub-let.dk
mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com
mailto:danmark@sonesson.com
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såDaN kaN legionella 
Bekæmpes
Ny bruser gør det muligt at fjerne legionellabakterier fra brugsvand og dermed eleminere risikoen for smitte 
med den dødelige legionærsyge. Blandt andet sundheds- og plejesektoren ser potentialer i produktet. 
Samarbejdsaftale skal sikre succes.

Inden for bare det seneste år har der 
været flere tilfælde i medierne om, at 
forskellige badefaciliteter har været nødt 
til at lukke i perioder grundet forekomst 
af legionellabakterier i vandet. Det er 
især skoler, sygehuse og svømmehaller, 
der har været plaget. Det kan nu forhin-
dres på en forholdsvis nem og effektiv 
måde.

Løsningen er en ny filterbruser – T-
Safe® Medical – udviklet af det danske 
firma Tandrup Water Solutions i Allerød 
og forhandles via Krüger Aquacare. 
Selve idéen er ikke ny, men måden, 
hvorpå T-Safe® Medical-bruseren fun-
gerer på er alligevel banebrydende.

Den nye bruser er forsynet med et 
ultrafint filter, som effektivt forhindrer, at 
legionellabakterierne kommer i forbin-
delse med den badende, da bakterierne 
ophobes i filteret.

 ”Det unikke ved bruseren er, at den 
sikrer imod vandbårne bakterier, indtil 
filteret er stoppet helt til. Når dette sker, 
skal filteret blot udskiftes med et nyt,” 
– forklarer administrerende dirktør Lars 
Dinesen fra Tandrup Water Solutions og 
fortsætter: ”Den effektive filtrering – og 
det faktum, at det kun drejer sig om 
filteret og ikke hele bruseren, der skal 
udskiftes betyder, at især sundheds- og 
plejesektoren har vist interesse for den 
nye bruser, ligesom også hoteller og 
boligforeninger ser muligheder i den, 
da de dermed en gang for alle kan elimi-
nere risikoen for legionella-tilfælde”.

SAMARBEJDE øGER 
MULIGHEDERNE
Tandrup Water Solutions har store for-
ventninger til den nye bruser og indgik 
derfor for nylig en samarbejds-aftale 
med vandservicevirksomheden Krüger 
Aquacare, der allerede har en stærk 

markedsposition inden for legionella-
bekæmpelse.

 ”Vi har nu fået en ekstra mulighed 
i vores portefølje,” udtaler direktør i 
Krüger Aquacare, Torben Carlsen. ”I for-
vejen benytter Krüger Aquacare desin-
fektion af det varme brugsvand, UV-lys, 
kemiske produkter m.v. til bekæmpelse 
af eller forebyggelse mod legionella – 
afhængig af omstændighederne”. ”Med 
den nye bruser dækker vi nu stort set 
alle mulighederne for at sikre brugerne 
mod legionellabakterier,” slutter Torben 
Carlsen.

YDERLIGERE INFORMATION

Administrerende direktør Lars Dinesen, 
Tandrup Water Solutions A/S, 
tlf.: 61 61 05 01, e-mail: ld@tandrup.dk
Afdelingschef Eskild Beiter, 
Krüger Aquacare, tlf.: 26 32 73 00, 
e-mail: ekb@kruger.dk

Legionærsyge (Legionella-pneu-
moni), er en lungebetændelses-
lignende sygdom, som kræver be-
handling, og som kan have dødelig 
udgang. Sygdommen kan opstå, 
hvis man bliver smittet med Legi-
onella-bakterier. Legionella-bakte-
rier forekommer naturligt overalt i 
vandige miljøer – men normalt i så 
lave koncentrationer, at de ikke ud-
gør nogen sundhedsrisiko. Det er 
derfor yderst vigtigt at holde disse 
koncentrationer nede på et for-
svarligt niveau, hvilket gør det nye 
samarbejde mellem Krüger Aqu-
acare og Tandrup Water Solutions 
særdeles interessant.

T-Safe® Medical bruseren ligner stort 
set en hvilken som helst anden hånd-
bruser – men har et indbygget filter i 
håndtaget. Det er dette filter, der ef-
fektivt tilbageholder Legionella-bakte-
rierne.

mailto:ld@tandrup.dk
mailto:ekb@kruger.dk


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

Alt i Vakuum 
anlæg til 
medicinal 
industrien.

Salg og service  
i hele Danmark 

fakta om bruSeren

Tsafe® medicalbruseren er forsynet med et filter på godt 1.000 cm2 – der er 
udformet som en filterpatron, der sidder i håndtaget på bruseren. Filteret er te
stet hos HygieneInstitut des ruhrgebiets, gelsenkirchen til det, der i fagsprog 
hedder >LOg 6 bakterieretention, hvilket betyder at 99,9999% af alle bakterier 
tilbageholdes, herunder legionellabakterier med 100%. Bruseren er desuden 
registreret hos Lægemiddelstyrelsen og dokumenteret i.h.t medical Device 
Directive mDD 93/42/eeC og 2007/47/eC, i klasse I, hvori også indgår krav til 
materialer m.v”

Tandrup Water Solutions er et dansk firma beliggende i allerød. Firmaet 
indgår i Tandrupgruppen, der blev grundlagt i 1946 og producerer især brusere 
og bruseslanger, armaturer og vandspareprodukter. en stor del går til eksport. 
Tsafe® er den nyeste udviklet produktserie (november 2011), der omfatter 
produkter der sikrer bakteriefrit bade og drikkevand. se også www.tandrupwa
tersolutions.dk og www.tsafe.com

Krüger Aquacare har Danmarks stærkeste program inden for vandbehand
ling, korrolyse, legionellabekæmpelse, katodisk beskyttelse og procesrensning. 
krüger aquacare har i mere end 100 år leveret forskellige former for vandbe
handlingsanlæg og har ekspertisen inden for såvel standardanlæg som anlæg 
skræddersyet til den
enkelte kundes behov.
krüger aquacare er i dag en division af krüger a/s, som er en del af verdens 
største vandvirksomhed Veolia Water. Familieskabet sikrer kunderne adgang 
til en omfattende produktrække, der indeholder den nyeste teknologi, og er 
konkurrencedygtig lokalt som globalt.

Adm. direktør Lars Dinesen fra 
Tandrup Water Solutions og direktør 
Torben Carlsen fra Krüger Aquacare 
bekræfter den nye aftale om fælles 
Legionella-bekæmpelse.

mailto:Info.dk@gardnerdenver.com
http://www.gardnerdenver.dk
http://www.tandrupwa�tersolutions.dk
http://www.tandrupwa�tersolutions.dk
http://www.tandrupwa�tersolutions.dk
http://www.t-safe.com
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or ienter ing

morgendagenS 
Sengeafdeling er BåDe 
eFFekTIV Og sIkker
På morgendagens sengeafdeling indgår personale, patienter og systemer i et smidigt flow. Patienten er 
i fokus, ventetider og forgæves skridt er reduceret til et minimum, og alle har fuldt overblik hele tiden. 
ønskedrøm eller virkelighed? Det sker lige nu.

At hospitalerne står overfor store udfor-
dringer, er åbenlyst for enhver – både 
indenfor og udenfor sektoren. Personale 
og ledelser på landets hospitaler står i 
orkanens øje og mødes med utvetydige 
krav om bedre patientsikkerhed, øget 
effektivitet, mere tid til patienterne, og 
bedre arbejdsmiljø. Viljen til at gøre 
det bedre er der, men manglende sy-
stemintegration bremser nytænkning 
og fremdrift på hospitalerne. Et nyt 
koncept samler de løse ender og skaber 
et smidigt flow for både personale og 
patienter.

– Morgendagens sengeafdeling 
startede som en vision, men er nu et kø-
reklart koncept, der er i drift på Herlev 
Hospital som det første sted i landet, 
siger Jesper Mathiesen, Portfolio Mana-
ger i Ascom Nordic, som er drivkraften i 
det nye koncept.

– Ideen udspringer af en frustration, 
vi oplever på rigtig mange hospitaler. 
Der er investeret i nye kommunikati-
onsløsninger, som løser enkeltstående 
problematikker, men ikke løfter det 
samlede flow på afdelingen. Derfor står 
man nu med dyre systemer, som ikke gi-
ver det forventede overblik og dermed 
fastholder personalet i uhensigtsmæs-
sige arbejdsgange. Patientsikkerheden 
har ikke fået det forventede løft trods 
de store investeringer. Morgendagens 
sengeafdeling hjælper hospitalerne med 
at finde den røde tråd i systemer og 
arbejdsgange, så sygeplejersker, læger, 
laboranter, lægesekretærer, portører 
osv. indgår i et samlet smidigt flow med 
patienten i centrum, forklarer Jesper 
Mathiesen.

MINDRE TID VED PC’EN, MERE 
TID TIL PATIENTERNE

Det nye koncept sætter fokus på fem 
kerneområder: Bedre integration, øget 
mobilitet, større overblik gennem visua-
lisering, mere personlig kommunikation 
og fremtidssikker investering. Ifølge 
Ascom er det nødvendigt at se disse 
områder i en sammenhæng frem for at 
symptombehandle.

– Hvis du vil øge patientsikkerhe-
den og styrke mobilitet og overblik, 
skal alle de bagvedliggende systemer 
hænge bedre sammen – fra patientad-
ministration og patientkaldesystemer 
til portørbooking, kritiske alarmer og 
forskellige undersøgelsesapparater som 
fx radiologi.

– Det helt centrale er at undgå dob-
belt administration. Du skal sikre, at 

af hanne hyldborg, 

JournaliSt



opdateringer foretaget ét sted automa-
tisk slår igennem i alle andre forbundne 
systemer. Det minimerer risikoen for 
fejindtastninger og styrker dermed pa-
tientsikkerheden. Samtidig undgår man, 
at personalet bruger alt for meget kost-
bar plejetid ved pc-skærmene med at 
logge ind og ud af systemer og taste de 
samme patientdata ind flere steder, siger 
Jesper Mathiesen.

Differentierede patientkald indgår 
også i morgendagens sengeafdeling. 
Flere og flere steder planlægger man 
ifølge Jesper Mathiesen at lade udvalgte 
opgaver håndtere af andre personale-
grupper for at frigøre mere tid hos det 
sygeplejefaglige personale til egentlig 
patientpleje.

– I den ideelle verden ”opdrages” pa-
tienterne til at anvende serviceknappen, 
når det drejer sig om service som fx at 
få et glas vand, og kaldeknappen når de 
skal have fat på sygeplejersken. System-
mæssigt er vi klar til at understøtte dette 
nu.

HELHED FREM FOR SILOER

– Med morgendagens sengeafdeling 
skaber vi integration blandt eksisterende 
og nye løsninger og sikrer, at alle rele-
vante data følger patienterne overalt. 
Man kan sige, at systemerne arbejder 
for helheden frem for i siloer, hvorved 
de støtter det kliniske arbejde og pa-
tientsikkerheden optimalt. Målet er at 
skabe et smidigt arbejdsflow, hvor usik-
kerheden ved mundtlige beskeder og 
gule sedler er væk, og alle systemer og 
processer arbejder for én ting – patien-
ten. Patienten og patientens sikkerhed 

er i centrum på morgendagens sengeaf-
deling, forklarer Jesper Mathiesen.

Morgendagens sengeafdeling samler 
visualisering, overblik og koordinering 
ét sted og gør det tilgængeligt for det 
relevante personale, når og hvor der 
er brug for det. Det betyder bl.a. at 
sygeplejerskerne modtager væsentligt 
mere målrettede informationer på deres 
håndsæt. Ud over patientkald er det fx 
medicinske alarmer og svar på prøver, 
som vedrører de patienter, hun har an-
svar for. Patientkald optræder desuden 
med typeangivelse og prioritering, så 
sygeplejersken hurtigt kan afgøre, om 
patienten skal tilses her og nu.

– Alt i alt sparer dette mange forgæ-
ves skridt og gør det muligt at tilret-
telægge arbejdet bedre, så der bliver 
mere tid til patienterne. Det betyder 
også, at patientkald erstattes af patient-
kommunikation. Patienterne er ikke 
længere numre på en stue, men kan 
præsenteres med navn og CPR-nummer 
samt stue og sengeoplysninger. Patien-
ter og personale kan også kommunikere 
sammen i telefon, hvilket er med til at 
styrke oplevelsen af personlig pleje, si-
ger Jesper Mathiesen.

BEDRE SPORBARHED

– At alle patientdata er samlet og let 
tilgængelige ét sted styrker desuden 
sporbarheden. Får en patient en smit-
som virus, kan personalet se, hvem der 
har været involveret i aktiviteter med 
den pågældende patient i forbindelse 
med kald og straks sætte ind med fore-
byggelse.

Alle relevante data om patienter og 

behandlingsaktiviteter kan præsenteres 
på storskærme som fx Cetrea Patient 
Ward. Denne fælles visualisering har 
vist sig at have stor betydning for koor-
dineringen på afdelingerne. Det giver 
et lynhurtigt overblik over, hvilke aktivi-
teter der er planlagt for patienterne, og 
hvornår det er planlagt, at patienten kan 
udskrives.

– Det visuelle overblik med altid op-
daterede data forbedrer ressourceplan-
lægningen og skaber ro. Storskærmene 
trækker data direkte fra de relevante 
systemer og giver dermed et korrekt 
øjebliksbillede. Pludseligt opståede 
ændringer slår med det samme igennem 
på storskærmen og på det relevante 
personales håndsæt, også uden for 
afdelingen. Det kan være den forudbe-
stilte portør, som automatisk får besked 
om, at patienten er flyttet til en anden 
afdeling, personalet der får besked om 
at gøre patienten klar til afhentning, når 
portøren er på vej, eller operationshol-
det som får besked om, at patienten er 
forsinket, siger Jesper Mathiesen.
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køling

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

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

vandbehandling

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

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

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

rådgivning

medicinSkabe

paneler SkyllerumSudStyrkommunikation

autoklaver

SkyllerumSudStyr

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

A/S Electro-Service 

Autoklaver 

Ultralydsrensere 

Desinfektionsmaskiner 

Endoskopvaskere 

Serviceorganisation 

Validering jf. normer 

Forbrugsmaterialer 

www.electroservice.dk 

Tlf: 66 17 68 16    Salg: 42 12 88 00  

info@electroservice.dk  

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

el-tranSportere

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

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

http://www.ken.dk
mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
http://www.boege.dk
http://www.electroservice.dk
mailto:info@electroservice.dk
mailto:info@daneta-security.dk
http://www.safeshoppen.dk
mailto:getinge.danmark@getinge.com
http://www.getinge.com


nora® gummigulve
 
OGSÅ DEN BEDSTE 
LØSNING, NÅR DET GÆLDER 
ERGONOMI

• Høj gangkomfort, behagelig at stå på  
•  God trinstøjsdæmpning

(6-20 DB) = mindre rumklang  
• Mindsker skader ved faldulykker
•  Skåner arme og skuldre ved vask 

med moppe

Kontakt nora for yderligere oplysninger:

Tlf: 4343 9393
Mail: info-dk@nora.com
Web: www.nora.com
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Innovative radiatorer produceret i Danmark

www.hudevad.dk
www.rio.dkRibe Jernindustri A/S · Saltgade 11 · DK-6760 Ribe · Tlf.: +45 75 42 02 55 · Fax: +45 76 88 22 86

Vi har været her siden 1848, men vi er stadig nysgerrige.
Vi er stolte af vores radiatorer, men vi udvikler alligevel 
hele tiden nye.
Det er, når vi taler med vores kunder, vi får de bedste 
idéer.

Vores motto er:
IDENTIFY. INVENT. INSPIRE.

Skejby Hospital, Aarhus
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