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oRIENTER INg

BEDRE LUFTFoRDELINg  
På SyGEHUSE
Et sygehusbyggeri er en kompliceret 
størrelse – ikke mindst, når vi taler ven
tilation. Et sygehus er som bekendt fuldt 
af bakterier, og dermed er det konstant 
en udfordring at minimere smittefaren 
samtidig med, at luften bliver udskiftet. 
Dårlig hygiejne og mangelfuld rengø
ring på mange af landets sygehuse ko
ster regionerne mange penge på årsplan 
pga. infektioner og genindlæggelser.

KE Fibertec AS i Vejen har i samar
bejde med professor Peter V. Nielsen fra 
Aalborg Universitet igennem en årrække 
arbejdet med at udvikle personlige luft
fordelingssystemer, som isolerer luftbå
ren smitte fra person til person. Ideen er, 
at man indkapsler en person fra andre 

smittebærere vha. en aktiv hovedpude 
med luftindblæsning.

Det tænkes først og fremmest an
vendt i flykabiner, men kunne lige så 
godt anvendes i hospitalsenge på et 
sygehus, hvor man står med den samme 
udfordring. Selv om produktet endnu 
ikke er produktionsklart, så har KE Fi
bertec allerede høstet mange erfaringer 
med levering af tekstilkanaler til forskel
lige typer lokaler på sygehuse.

HyGIEJNEN Er AFGørENDE

Det særlige ved tekstilkanaler i forhold 
til de konventionelle stålkanaler er, at de 
kan tages ned og vaskes igen og igen. 

Urenhederne vaskes ud, og evt. tilstop
ninger fjernes, så der igen er fri passage 
for luften. Det giver et renere og mere 
hygiejnisk miljø, men også en energi
besparelse, da strømforbruget ved at 
producere den nødvendige luftmængde 
reduceres, når posen er ren.

Et GODt INDEKLIMA

For personalet på et sygehus er det 
vigtigt med et godt indeklima. Det giver 
trivsel og arbejdsglæde – ikke mindst på 
et sygehus, hvor mange ofte har lange 
vagter. Patienterne oplever det også 
som noget positivt, at der er en beha
gelig luft og lugt i rummet, og dermed 
medvirker indeklimaet til, at patienterne 
hurtigere kan udskrives.

Broomfield Hospital i England er for 
nylig blevet renoveret, og her blev der 
anvendt tekstilkanaler i sygehusets 
velfærdszoner. tekstilkanalerne blev 
designet, så de passer ind og bliver en 
del af bygningens arkitektur, og poserne 
har fået en farve, der matcher farven på 
væggen.

SKræDDErSyEDE 
tEKStILKANALEr
Ved at anvende tekstilkanaler kan man 
lave en luftfordeling, der passer til rum
met og ikke mindst brugerne af rummet. 
tekstilkanalerne bliver dimensioneret, så 
alle forhold er taget i betragtning, hvil
ket gør det muligt at sikre en løbende 
udskiftning af luften. Kravene kan være 
forskellige, og således er det ikke de 
samme tekstilmaterialer, der skal anven
des i en velfærdszone med gangarealer, 
som f.eks. på Broomfield Hospital, sam
menlignet med en operationsstue.

De fleksible tekstilkanaler skræd
dersys, så de passer 100% til formålet. 
Derudover er de lette at installere, og 
det sviner ikke at montere dem. Det 
betyder, at en løsning med tekstilkanaler 
er specielt velegnet ved ombygning af 
eksisterende lokaler. Desuden fås de i 
mange forskellige farver og former.
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VALIDERINg AF ENDOSKOP
DEKONTAMINATORER
  

AF RoNNIE BEENFELDT

I august 2012 udkom der i Danmark 
”Nationale Infektionshygiejniske ret
ningslinjer (NIr), For Genbehandling Af 
Fleksible Endoskoper” 5. udgave 2012, 
hvor der bl.a. beskrives – Citat: ”Forud 
for ibrugtagning af nye EVM (endo
skopdekontaminatorer, rB.GEDK) bør 
apparatet gennemgå installations, ope
rations og performancekvalificering”. 
Dette kaldes i daglig tale også IQ, OQ 
og PQ. 

NIR For Genbehandling Af Fleksible 
Endoskoper angiver ikke en nærmere 
beskrivelse af, hvad der bør indgå, eller 
hvordan der bør udføres en IQ, OQ og 
PQ.

Dette medfører naturligvis følgende 
spørgsmål ”Hvordan udfører jeg dette, 
og hvor finder jeg en vejledning?” Her 
kan man med stor fordel anvende DS 
EN ISO standardserie 15883, da denne 
standardserie blandt andet beskriver, 
hvad og hvordan arbejdet skal udføres. 

DS EN ISO standardserie 15883 
består af 6 dele: DS EN ISO 15883 Part 
1, Part 2, Part 3, Part 5, Part 6. Når det 
handler om dekontaminator for genbe
handling af fleksible endoskoper, også 
kaldet endoskopdekontaminatorer eller 
endoskopvaskemaskiner, skal følgende 
dele/Part i standarden anvendes:
•  DS EN ISO 15883 Part 1, omhandler 

og beskriver ”Generelle krav, termer 
og definitioner samt prøvninger”. 
Denne del af standarden skal ses som 
en overliggende standard, der skal 
anvendes i forbindelse med alle typer 
af dekontaminatorer, uanset om det 
drejer sig om termisk eller kemisk des
infektion.

•  DS EN ISO 15883 Part 4, omhandler 
og beskriver specifikt ”Vaskedesinfek
torer til kemisk desinfektion af tempe
raturfølsomme endoskoper, krav og 
prøvninger”.

•  DS EN ISO 15883 Part 5, omhandler 
og beskriver “testmedier og metoder 
til påvisning af rensningseffektivitet”.

Standarden DS EN ISO 15883 udmær
ker sig ved, at der i henholdsvis Part 1 

under Annex A og Part 4 under Annex 
C er en samlet oversigt, der tydeligt 
beskriver, hvornår/med hvilket inter
val de enkelte test skal udføres, samt 
hvilke test der skal udføres med direkte 
referencebeskrivelse af testen, testens 
krav, testens udførelse samt ikke mindst, 
hvornår testen bør udføres.

Dette er meget informativt og giver 
mulighed for udarbejdelse af et kvalifi
ceret kvalificeringsdokument, indehol
dende IQ, OQ og PQ.

Udvikling af kvalificerings- og vali-
deringsprotokol:
I forbindelse med leveringen af 10 stk. 
dekontaminatorer til genbehandling af 
endoskoper og 18 stk. tørre/ opbe
varingsskabe til Odense Universitets 
Hospital (OUH) og Endoskopicenter – 
Sygehusenheden Nyborg har Getinge 
Danmark i 2009 som de første udviklet 
et komplet valideringskoncept, indehol
dende IQ, OQ og PQ, som tager hensyn 
til de eksisterende krav der beskrives i 
forbindelse med kvalificering af endo
skopdekontaminatorer i henhold til DS 
EN ISO 15883 Part 1 og Part 4.

Specielt i forbindelse med test og 
prøvetagning under PQdelen, er der 
meget skrappe krav til de mikrobiolo
giske resultater, herunder analyse af 
vandkvaliteten på det vand, der forsy
ner endoskopdekontaminatoren samt 
vandkvaliteten i endoskopdekontami
natorens slutskyllefase. Ligesom der er 
mikrobiologiske krav til eftervisning af, 
at endoskopdekontaminatoren er i stand 
til at genbehandle et endoskop tilfreds
stillende. For at kunne yde den bedste 
valideringsservice og bygge på det 
største erfaringsgrundlag indledte Ge
tinge Danmark i 2009 et tæt samarbejde 
med det internationale laboratorium 
Biotech Germande, som siden midten 
af 1990’erne har foretaget rutinetest og 
prøvetagning af endoskoper og endo
skopdekontaminatorer. De har derfor 
en meget stor database og viden inden 
for netop mirobiologiske test og prøve
tagning.

Prøvetagning i forbindelse med PQ på 
Endoskopicenter – Sygehusenheden 
Nyborg
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Getinge Danmark A/S er den 
danske del af Getinge Gruppen. 
Getinge Gruppen producerer og 
sælger udstyr til hospitals og indu
strisektoren. I forbindelse med salg 
af vore maskiner har vi i mange år 
udført kvalificering og validering af 
bl.a. dekontaminatorer og auto
klaver.

Det kan nævnes at PQdelen bl.a. inde
holder test såsom:
• “Cleaning efficacy”
• “Disinfection efficacy”
• “Process temperature”
• “Water quality”
• “Chemical dosing system”
• “test for process residual” 

Kvalificeringsarbejdet foregår onsite, 
efter installation og opstartsprocedurer. 
Da der under PQdelen foretages test 
som indbefatter afdelingens endosko
per, betyder dette at kvalificerings
arbejdet planlægges og udføres i tæt 
samarbejde med den enkelte endo
skopiafdeling. Som Endoskopicenter 
– Sygehusenheden Nyborg, udtrykker 
det, var IQ, OQ, og specielt PQ-delen 
et meget spændende emne, da dette 
udover at give sikkerhed og dokumen-
tation på udstyret til genbehandling og 
opbevaring af endoskoper også som en 
naturlig del indbefattede afdelingens 
endoskoper, og dermed blev hele af-
delingens procedurer og håndtering af 
endoskoper gennemgået, hvilket var 
med til at give en samlet betragtning 
og sammenkædning af de enkelte 
procedurer i endoskopets vej gennem 
processen. Arbejdet blev gennemført i 
gensidigt samarbejde, og i dag er netop 
den kvalitetssikring, som blev udført i 
forbindelse med indkøbet, leveringen 
og ikke mindst valideringen af udstyret, 
en af hjørnestenene i afdelingens kvali-
tetssikringsarbejde.

Det er tankevækkende, at der inden 
for genbehandlingsområdet af fleksible 
endoskoper ikke er større fokus på 
netop installations (IQ), operations

(OQ) og performancekvalificering 
(PQ)”. 

Siden 2009 har Getinge Danmark 
tilbudt og udført fuld kvalificering, kom
missionering og validering, herunder IQ, 
OQ og PQ samt rutinekvalificering af en
doskopdekontaminatorer og endskoper 
i henhold til kravene og beskrivelserne i 
DS EN ISO 15883 Part 1 og Part 4.

Udover at kunne tilbyde endoskop
dekontaminatorer og komplet kvalifice
ring i henhold til DS EN ISO 15883, har 
Getinge Danmark ligeledes specialiseret 
sig i indretning af endoskopigenbe
handlingsområder således, at der i 
forbindelse med nybygning, renovering 

eller opdateringer af eksisterende gen
behandlingsområder tages højde for de 
gældende internationale standarder og 
nationale vejledninger samt best prac
tice for området.

Vi står naturligvis til rådighed med 
yderligere oplysninger og deltager 
gerne i diverse forundersøgelser, plan
lægning, projektering mv.

GETINGE DANMARK A/S
Industriparken 44 B, 2750 Ballerup
tlf.: 45 93 27 27
email: getinge.danmark@getinge.com
www.getinge.com

Endoskopicentret – Sygehusenheden Nyborg, genbehandlingsområdet med 3 stk. 
gennemstiks Getinge endoskopdekontaminatorer ED Flow v2 og 5 stk. endoskop 
tørre-/opbevaringsskabe FD8e 

Udsnit af testmateriale 
anvendt i forbindelse 
med PQ



PRoDUkTINFoRmATIoN

goD HygIEJNISk STANDARD 
I  VANDINSTALLATIONER
– en forudsætning for Sundt Vand.

Infektioner med bakterier fra vores 
vandrør og beholdere er blevet et sti
gende problem. Fra naturen kommer 
legionellabakterien ind i vores vandin
stallationer, og den kan formere sig eks
plosivt i den slimede overflade (biofilm), 
der sidder på indersiden af vores vand
rør og beholdere. Undersøgelser har 
vist, at op til 90 % af legionellabakterier 
findes i denne biofilm.

Alle installationer og apparater, der 
er i berøring med vand, udgør i princip
pet en risiko, hvis de afgiver forstøvede 
vanddråber, der kan give infektioner i 
luftvejene. Og mennesker, der er særligt 
sårbare pga. alder eller sygdom er især i 
risikogruppen for at få legionærsyge.

æLDrE INStALLAtIONEr Bør 
rISIKOVUrDErES 
Mange vandinstallationer både på sy
gehuse og i andre ejendomme er byg
get før, der kom fokus på at minimere 
risikoen for Legionella. Der kan være 
anvendt materialer, som ligefrem giver 
gode vækstbetingelser for Legionella. 
Vandforbruget kan have ændret sig med 
tiden, og der kan være tapsteder, der 
ikke længere benyttes. Varmtvands
beholdere med stillestående vand, er 
ligeledes det rene paradis for Legionella. 
En risikovurdering af installationen vil 
kunne påpege de steder, hvor der bør 
foretages udbedringer.

HVOrDAN KAN 
INStALLAtIONEN FOrBEDrES? 
Vandinstallationen skal som hovedregel 
være designet og dimensioneret kor
rekt. Dette ligger selvfølgelig lige for, 
hvis der er tale om et nyt byggepro
jekt. Men der er mange udbedrende 
foranstaltninger, der kan udføres for 
at forbedre hygiejnen også i de ældre 
installationer, fx
•  Udskifte varmtvandsbeholder med 

veksler

•  Sløjfe tapsteder, der ikke bruges
•  Forbedre cirkulationen ved at instal

lere dynamiske strengreguleringsven
tiler

•  Sikre de rette temperaturer i hele in
stallationen

rørSKyL – AKtIV 
BEKæMPELSE AF LEGIONELLA
Når der er konstateret Legionella i instal
lationen, er der heldigvis flere effektive 
metoder at tage i brug. Først og frem
mest er det er vigtigt at få fjernet den 
biofilm, som er bakteriens eksistens
grundlag. rørskyl er den mest effektive 
metode. Her skylles det cirkulerende 
varmtvandssystem kraftigt igennem og 
biofilmen spules ud. Et rørskyl bør fore
tages en gang årligt i forbindelse med 
beholderrens.

HVOrDAN LyDEr 
ANBEFALINGErNE På 
OMråDEt?
EWGLI, den europæiske arbejdsgruppe 
for Legionella infektioner, anbefaler en 
årlig oprensning af varmtvandsbehol
dere for biofilm og bakterier.

Den Ny rørcenteranvisning 017 be
skriver klordioxid som den bedste me
tode til at bekæmpe Legionella.

HVOrFOr KLOrDIOxID 
FrEMFOr ANDrE MEtODEr?
Klordioxid dosering er den mest ef
fektive metode overfor rørenes biofilm. 
Den giver en enestående og varig 
beskyttelse mod alle kritiske bakterier, 
selv med et forholdsvist lavt niveau af 
klordioxid.
•  Nedbryder eksisterende biofilm
•  Forhindrer dannelse af ny biofilm
•  Dræber bakterier

Dosering sker under betryggende for
hold i kontrollerede mængder, og der 

er ingen lugtdannelse. Klordioxiden er 
helt væk, inden der igen sættes vand på 
beholderen.

LEGIOCONtrOL® – LøBENDE 
KLOrDIOxID DOSErING
Guldagers LegioControl® giver en 
løbende forebyggende indsats mod 
Legionella i varmtvandssystemer. Legio
Control® doserer klordioxid til vandet. 
Og er et kompakt og fuldt integreret sy
stem, der yder sikkerhed mod uønsket 
bakterievækst i hele installationen.

GULDAGEr OG SUNDt VAND

Mere end 60 års erfaring med service og 
overvågning af vandinstallationer har gi
vet Guldager stor erfaring indenfor ind
retning, drift og vedligehold af vandin
stallationer. Og vi har sat alle kræfter ind 
på at finde praktisk anvendelige løsnin
ger på legionellaproblematikken. Vi har 
bl.a. udviklet teknologi, der effektivt kan 
beskytte vandsystemer mod Legionella. 
Og vores Sundt Vand koncept rummer 
alle aspekter omkring forebyggelse og 
akut afhjælpning af Legionella.

Vil du læse mere om Sundt Vand, så be
søg www.guldager.com



Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers

  Det enkle liv – fransk landidyl i 
smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

FSD generalforsamling 2013
Der indkaldes hermed officielt til FSD’s  

64. ordinære generalforsamling på:

Hotel Comwell, Kolding.

Mandag den 30. september 2013, 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 17. maj 2013.

Med venlig hilsen 
p.b.v.

Svend Christiansen
Formand



MARKEDSMODNINGSFONDEN 
STøTTER BANEBRyDENDE 
LySkoNCEPT FRA CHROMAVISO

Den århusianske medicovirksom-
hed, Chromaviso, har sammen 
med Aarhus Universitetshospital, 
og Glostrup Hospital fået støtte 
fra Markedsmodningsfonden til 
at videreudvikle og dokumentere 
lyskonceptet ”Ergonomisk Døgn-
rytmelys”. Lyskonceptet skal skabe 
bedre forhold for patienter og 
personale i områder med døgn-
aktivitet.

Markedsmodningsprojektet har et total 
budget på knap kr. 10 mio., som støttes 
med et tilskud på 50 % fra markedsmod
ningsfonden. Der er tale om et innova
tivt og omfangsrigt projekt, som er det 
største af sin art i Europa. Projektet løber 
indtil medio 2015 og omfatter både 
forskning inden for døgnrytmelys samt 
videreudvikling og dokumentation af 
”Ergonomisk Døgnrytmelys”.

Projektet er et unikt samarbejde mel
lem privat og offentlig virksomhed om at 
skabe kvalitet og innovation både i for
hold til teknologi og evidens inden for 
døgnrytmelys. Derfor involverer sam
arbejdet både de kliniske og bygge og 
anlægsafdelinger på begge hospitaler 
samt Chromaviso.

Chromaviso har implementeret ”Er
gonomisk Døgnrytmelys” på flere dan
ske hospitaler, og tilbagemeldingerne 
omkring løsningerne er yderst positive. 
Lyskonceptet skal nu videreudvikles 
og dokumenteres i samarbejde med 
Neurokirurgisk afdeling på Aarhus 
Universitetshospital og Neurologisk 
afdeling N på Glostrup Hospital. Døgn
rytmekonceptet installeres i 2. kvartal 

i år og primo september påbegyndes 
videreudviklingen af konceptet og den 
forskningsmæssige del af projektet.

Visionen er at videreudvikle og udfor
dre den eksisterende evidensbaserede 
viden i forhold til brug af dagslys, kun
stigt lys og døgnrytmestyring i hospi
talsverden, siger hospitalsdirektør Klaus 
Lunding, Glostrup Hospital.

Stærk sammenhæng mellem 
sundhed og menneskets døgnrytme
Formålet med projektet er at videreud
vikle et lyskoncept, der understøtter 
den biologiske døgnrytme ved at sikre 
et optimalt samspil mellem dagslys og 
kunstigt lys.

Døgnrytmekonceptet skal bidrage til 
at balancere den naturlige døgnrytme, 
som er forstyrret i forbindelse med akut 
opstået sygdom hos patienterne. En 
normalisering af døgnrytmen er vigtig 
for patienternes velvære og trivsel og 
dermed også deres behandlingsforløb. 
Derudover skal personale med natar
bejde skånes mod de uhensigtsmæssige 
påvirkninger af traditionelt kunstigt lys 
samtidig med, at der tages højde for 
arbejdslys til de forskellige arbejdssitua
tioner.

Chromavisos idé til lyskonceptet 
udspringer oprindelig af forskning på 
området, som indikerer en stærk sam
menhæng mellem sundhed og men
neskets døgnrytme. Det har skabt en 
efterspørgsel efter belysningsløsninger, 
der tilgodeser behovet for at skabe en 
optimal døgnrytme for både patienter 
og personale med nattearbejde. Det 
Ergonomiske Døgnrytmelys tager også 
højde for patienter og personale diffe
rentierede lysbehov. Hvor patienterne 
har behov for en hurtig normalisering 
af døgnrytmen samt ro og hvile, så har 
personalet samtidig brug for lys til akut 
situationer, behandling, rapportering og 

monitorering. Det kræver en særlig tek
nologi og viden at forene disse behov i 
en sammenhængende lysløsning.

Det er en kendsgerning, at mangel 
på lys og søvn kan udløse en forstyrret 
hjerneaktivitet, derfor er det essentielt 
for patienter, at de hurtigst muligt får 
genskabt deres naturlige døgnrytme 
ved at give dem adgang til et sundt og 
stabilt dagslys. På den baggrund er der 
stor interesse for at udvikle endnu bedre 
kunstigt lys, der kan tilgodese den na
turlige døgnrytme som supplement til 
dagslysets egenskaber.

De nuværende belysningsløsninger i 
hospitals og sundhedssektoren tilgode
ser ikke behovet for at skabe en optimal 
døgnrytme for hverken patienter eller 
personale. Der er derfor behov for løs
ninger, der tager højde for patienternes 
og personalets behov for differentie
rede belysningsscenarier på de mange 
afdelinger, hvor patienter og personale 
opholder sig døgnet rundt.

Fordele ved ”Ergonomisk 
Døgnrytmelys”
•  Døgnrytmelyset balancerer den bio

logiske døgnrytme for personale og 
patienter

•  reducerer træthed og giver øget 
medarbejdertilfredshed

•  Giver patienten fornemmelsen af døg
nets rytme

•  Giver mulig for at skabe et beroli
gende miljø for patienten

•  Optimale lysforhold døgnet rundt for 
personalet i forbindelse med patient
håndteringer, overvågning, undersø
gelse og akutte situationer

OPI projekt integrerer døgnrytme 
lys i innovativt patient stimuli 
koncept
I de sidste 18 måneder har den ene af 
projektdeltagerne – Aarhus Universi
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tetshospitals Neurokirurgisk intensivaf
deling – testet et patient stimuli koncept 
bestående af døgnrytmelys, lyd og 
systematisk information på en tresengs 
intensiv stue.

Intensiv stuen er indrettet, så patien
ter med alvorlige hjernetraumer vågner 
op i rolige og overskuelige omgivelser, 
hvor de får hjælp til at orientere sig i tid 
og sted via et infoboard. Det har patien
ter, som har pådraget sig en akut hjerne
skade brug for i de første døgn, hvis de 
skal heldbredes hurtigst muligt.

– Genoptræning af patienter med 
hjernetraumer skal starte så tidligt som 
muligt med en passende balance mel
lem ro og kontrolleret stimulation fra 
omgivelserne. Forskningen har vist at 

velkendte ting og situationer har stor 
betydning i den tidligere fase, siger 
ledende overlæge på Aarhus Univer
sitetshospital, Neurokirurgisk afdeling 
Carsten KockJensen.

– Døgnrytmebelysningen er også 
en af de helt klare gevinster ved inten
sivstuen, som er indrettet i forbindelse 
med OPI projektet. Vi har registreret 
positive ændringer i patienternes ad
færd og en spørgeskemaundersøgelse 
har vist, at afdelingens sygeplejersker er 
blevet gladere for at gå på arbejde, for
tæller ledende oversygeplejerske, Anne 
Hougaard.

På baggrund af erfaringerne med 
patient stimuli konceptet vil der i forbin
delse med markedsmodningsprojektet 

om CHRomAVISo

Chromaviso er en viden baseret virksomhed med speciale i udvikling af unikke lyskoncepter til sundhedssektoren. Virksom
heden har patent på ergonomisk lys til operations og undersøgelsesstuer og med flere hundrede installationer er lyskoncep
tet den anerkendte standard på de skandinaviske hospitaler.

Produktudviklingen sker i tæt samarbejde med brugere og beslutningstagere i sundhedssektoren, og Chromaviso indgår 
aktivt i dialog med arkitekter, rådgivende ingeniører og tekniske afdelinger i forbindelse med ombygningsprojekter og nyt sy
gehusbyggeri. Løsningerne spænder bredt fra små enkeltrums løsninger til store løsninger, som dækker et helt hospitalsafsnit.

Chromavisos ergonomiske lyskoncept er udviklet ud fra et brugerdrevet behov for at få bedre belysning på operationsstuer 
og almindelige afdelingsafsnit. Konceptet er oprindeligt udviklet i samarbejde med overlæge Jesper Durup fra Odense Uni
versitetshospital, der tog initiativ til at udvikle lyskonceptet ud fra ideen om at tilgodese alle funktioner på en operationsstue. 
Resultatet er et holistisk og unikt lyskoncept, som Chromaviso løbende har videreudviklet bl.a. med et døgnrytmekoncept.

om DE To HoSPITALER

Neurokirurgisk afdeling på Aarhus 
Universitetshospital og Neurologisk 
Afdeling på Glostrup Hospital er de 
to teststeder.

Neurokirurgisk afdeling NK på Aar
hus Universitetshospital har lands 
og landsdelsfunktion for diagnostik, 
behandling og pleje af patienter 
med medfødte og erhvervede 
sygdomme i kranie, hjerne, hjernens 
kar og hinder, nerver og ryg.

På Neurologisk Afdeling på Glostrup 
Sygehus undersøges og behand
les alle organiske sygdomme i det 
centrale og perifere nervesystem 
samt muskelsygdomme. Neurologisk 
Afdeling og neurocentret i Glostrup 
er en del af Hovedstadsregionens 
neurotilbud.  Samlingen af neuro
logien ét sted i det tidligere Køben
havns Amt betyder, at uanset om 
den enkelte patient lider af en svulst 
i hjernen, epilepsi, sklerose, Parkin
sons syge eller andre neurologiske li
delser, er der hurtigere mulighed for 
at blive tilset af den rigtige specialist.

Teststedernes rolle i projektet er at 
være det fysiske teststed for mar
kedsmodning af produktløsningen 
samt at forestå dokumentationen af 
den positive effekt af målingerne på 
patienter og personale i afdelingen 
ved det kliniske forskningsprojekt.

blive indrettet i alt 12 sengepladser på 
de to teststeder – Aarhus Universitets
hospital og Glostrup Hospital. I mar
kedsmodningsprojektet vil konceptet 
blive videreudviklet til patienter til både 
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i akutfasen og den videre rehabilitering, 
ligesom der vil blive forsket i effekten af 
behandlingsmiljøet.

Døgnrytmelys til gavn for patienter 
og personale

– I Chromaviso drives vi af at forstå 
lysets betydning for os mennesker, og 
hvordan vi igennem vores lyskoncepter 
kan skabe optimale forhold for patien
ter og personale. Det er afgørende for 
os, at vi udvikler vores løsninger i tæt 
dialog med brugerne, så at vi kan forstå 

og omsætte deres komplekse behov 
til enkle og brugervenlige lysløsninger. 
Vi er derfor glade for støtten fra Mar
kedsmodningsfonden og for at Glostrup 
Hospital og Aarhus Universitetshospital 
har ønsket at medvirke i projektet, siger 
Anders Kryger, adm. direktør i Chroma
viso.

Formålet med markedsmodningspro
jektet er at skabe et unikt, veldokumen
teret og kosteffektivt døgnrytmekon
cept, som skaber værdi i form af bedre 
forhold for både patienter og personale.

Ergonomisk Døgnrytmelys retter sig 
først og fremmest mod hospitalsvæ
senet og i særdeleshed områder, hvor 
der er aktivitet døgnet rundt, og hvor 
der er behov for differentieret belys
ning. Derudover vil lyskonceptet med 
fordel kunne anvendes i områder med 
døgnaktivitet både indenfor og udenfor 
sundhedssektoren. Produktløsningen 
skal endvidere gøre det muligt at tænke 
døgnrytmelys ind i større arealer i såvel 
eksisterende som nyt sygehusbyggeri i 
Danmark som internationalt.

FAkTA om mARkEDSmoDNINgSFoNDEN

Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, 
beskæftigelse og eksport særligt i små og mellemstore 
virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige 
styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn 
omstilling, sundheds og velfærdsløsninger, design og andre 
kreative erhverv mv.

Markedsmodning er aktiviteter, der er med til at åbne 
markeder for virksomhedernes innovative produkter og 
serviceydelser. Markedsmodning kan finde sted både ved 
at styrke efterspørgslen efter innovative løsninger og ved at 
styrke udbuddet.

Læs mere på www.markedsmodningsfonden.dk

Kontaktperson, Glostrup Hospital 
Arkitekt, projektleder Maj Seligmann. Mobil 24 87 99 08,  
email: maj.seligmann@regionh.dk

Kontaktperson, Aarhus Universitetshospital 
Klinisk sygeplejespecialist, Leanne Langhorn.  
Telefon 78 46 34 03, email: leanne.langhorn@aarhus.rm.dk

Kontaktperson, Chromaviso ApS 
Adm. Direktør Anders Kryger. Mobil 40 80 42 75,  
email: akr@chromaviso.com
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PRoDUkTINFoRmATIoN

GULVET DER KAN DæKKE
ALLE HoSPITALERS BEHoV
nora systems gummigulve er på forkant med hospitalernes mange ønsker til et slidstærkt, problemfrit  
og miljørigtigt gulv

AF JoURNALIST IB ERIk CHRISTENSEN 

CyPRESS kommUNIkATIoN

Intensiv forskning og udvikling samt en 
førende produktionsmetode er hemme
ligheden bag kvaliteten og udbredelse 
af gummigulvene fra nora systems. nora 
har skabt et vedligeholdelsesfrit gulv, 
der kun skal vaskes.

Det er udviklet på basis af ønsker fra 
primært hospitalerne. De køber i dag 
over halvdelen af den samlede produk
tion fra noras fabrik i Weinheim syd for 
Frankfurt.

– Hospitalernes sammensatte behov 
er det, vi først og fremmest fokuserer på 

at opfylde. Behovet for stærke, miljørig
tige og vedligeholdsfrie gulve har helt 
klart vist sig siden vi startede op i Dan
mark, siger Palle Sunddal, nora systems.

– I mange lande tænker hospitalerne 
meget mere i bæredygtighed, driftsøko
nomi og på at undgå skadelige emissio
ner fra gulvbelægningen, der kan sikre 
en renere indeluft. Elastiske gulve er i 
mange situationer en del af årsagen til 
en højere indendørs luftforurening.

Vi har forsket rigtigt meget i at ud
vikle gulve, der ikke belaster miljøet og 
indeluften, som patienter og personale 
indånder mindst muligt. Vi har udviklet 

det gulv på markedet, der forurener 
mindst, fastslår han.

StOr rESIStENS

Materialet i nora gummigulve er fuld
stændigt homogent. Gulvene bliver 
vulkaniseret under et tryk på op til 1100 
tons, så overfladerne og materialet 
bliver meget tæt. nora systems coater 
derfor ikke sine gulvoverflader.

For brugerne betyder det, at risikoen 
for manglende eller fejlbehandling 
ved coating undgås, og det indebærer 
samtidig en væsentlig driftsbesparelse, 



påpeger Palle Sunddal. noras gummi
gulve skal udelukkende vaskes som led 
i den almindelige rengøring på hospi
talerne.

Den tætte overflade betyder også, at 
gulvet har en høj resistens mod blod, 
jod, urin og desinfektionsmidler der spil
des eller tabes på det.

– Slidstyrken i et nora gummigulv 
er ca. 2025 pct. højere end i linoleum 
og PVC. De koster også lidt mere, men 
vore gulve bliver de absolut billigste ef
ter 45 års drift, siger Palle Sunddal.

Gummigulve kan samtidig tilbyde en 
bedre akustisk lyddæmpning end andre 
belægninger. De spænder fra 620 db. 
De 20 db er den højeste støjdæmpning, 
som et vaskbart gulv kan præstere. Gul
vet bevarer sin trinstøjsdæmpning selv 
30 år efter, at det er lagt.

Et gummigulv er mere behageligt at 
gå og stå på end så mange andre mate
rialer.

GOD INtErESSE trODS EN 
MErPrIS
– Vi er godt i gang på danske hospitaler, 
der i dag søger løsninger i stedet for 
PVC, der har været meget anvendt i kli
niske rum. På Hvidovre har vi lavet 67 
behandlingsrum i bl.a. en ny dagkirur
gisk afdeling, den kliniske mikrobiologi
ske afdeling, skannerrummet og blod
banken. Vi har lavet gulv i 50 sengestuer 
og gangarealer på Helsingør Psykiatriske 
Hospital samt gulvene i skannerrum
met og akutmodtagelsen på Bornholms 
Sygehus.

Lige nu står vi og skal lægge gulve i 
det nye traumecenter på rigshospitalet, 
der stiller de største krav af alle afdelin
ger til gulvbelægningen. Det skal repræ

sentere ”state of the art”, da målet for 
rigshospitalet er at udvikle et af verdens 
bedste traumecentre.

Derfor vælger planlæggerne at inve
stere i god kvalitet. På traumecentret 
på rigshospitalet lægges et 3 mm gulv 
i stedet for de normale 2 mm. Gulvet 
vil gøre sit til at give lægerne de bedste 
muligheder for at udføre deres arbejde 
optimalt.

Vi har skridsikre gulve i kategorien 
r9, men kan køre op til både r10 og 
r11, som er endnu mere skridsikre. I 
vort sortiment indgår også gulve, som 
er ekstra brandsikrede til typisk anven
delse i trappetårne. Vi har de special
gulve der skal til i operationsstuer og 
laboratorier. Her bruges eksempelvis af
ledende gulve, der kan bortlede statisk 
elektricitet.

Design og mønstre skal også være 
tidssvarende og leve op til de krav, som 
den moderne arkitektur stiller. Også 
her er nora systems helt på forkant og 
samarbejder med forskellige europæi
ske designere, som er med inde over, 
når vi udvikler nye design, så de kan gå 

ind i kravene til de nye hospitalsmiljøer, 
påpeger han.

GODt I GANG trODS 
BESPArELSEr
– Vi er kommet godt i gang, interessen 
er stor fra mange andre hospitaler. Vi 
befinder os stadig i startfasen med at 
introducere gummigulve i Danmark. De 
projekter, jeg nævner, er udført inden 
for de sidste 2 år, så danske hospitaler 
ser helt klart en fordel i gummigulve.

Vi oplever at mange indkøbere 
tænker mere på life cycle costs end 
tidligere, men desværre ser vi også, at 
der i de nye danske hospitalsprojekter 
vælges materialer, som man fravælger i 
andre lande i Europa.

”Healthcare Without Harm” er en 
verdensomspændende organisation, 
der arbejder for bæredygtige og sunde 
løsninger til hospitaler inden for alle 
aspekter. De har udarbejdet en rapport, 
hvor konklusionen er, at PVC gulve bør 
undgås, linoleumsgulve kan bruges 
mange steder, mens gummigulve af høj 
kvalitet er det bedste valg. rapporten 
kan downloades fra Health Care Wit
hout Harms hjemmeside.

tæNK Nyt, OPtIMEr 
LøSNINGEN OG SPAr PENGE
– Vi håber, at der til nye projekter ikke 
bare tænkes traditionelt, men at man 
undersøger hvilke muligheder der er på 
markedet. Leverandører af kvalitetspro
dukter prøver at trænge igennem med 
budskabet om, at merprisen er små
penge i forhold til driftsomkostningerne 
over f.eks 25 år.

– I Europa er der stor fokus på bære
dygtighed, og på at undgå emissioner 
og miljøbelastende stoffer, så indendørs 
luftforurening minimeres, for bedst 
mulig trivsel for patienter og personale, 
siger Palle Sunddal.
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TRIANGO og AMALIA er en 
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PRESSEmEDDELELSE

Ny LEDER FoR SUNDHED  I  CREO 
ARKITEKTER A/S – 31.05.2013
For at styrke udviklingen i firmaets 
Sundhedssektor har Creo Arkitekter pr. 
1.7.2013 ansat bygningskonstruktør 
Mads Glenstrup.

Mads Glenstrup 43 år, er ansat i forbin
delse med et planlagt generationsskifte i 
ledelsen af Creo Arkitekters afdeling for 
sundhedsplanlægning med henblik på at 
overtage ansvaret herfor pr. 1.1.2014.

Creo Arkitekters nuværende leder 
for Sundhed – Finn Sørensen fortsætter 
i firmaet – i første omgang i et parløb 
med Mads Glenstrup, men herefter som 
fuldtids seniorrådgiver på det område, 
som han har betjent i nu snart 40 år.

Mads Glenstrup vender hermed 
tilbage til firmaet – efter 1½ års arbejde 
hos Konsortiet Medic OUH, hvor han 
har været ansat hos White Arkitekter 
som ansvarlig for serviceområdet og 
fagansvarlig for logistik i forbindelse 
med projektet for det nye Odense Uni
versitetshospital, Nyt OUH.

Mads Glenstrup har inden sin ansæt
telse hos White Arkitekter været ansat 
i Creo Arkitekter i 11 år, og gennem 
det meste af denne periode været en
gageret i en lang række projekter på 
sundhedsområdet, og besidder derfor 
betydelige kvalifikationer på området.

På sundhedsområdet er Creo Ar

kitekter i øjeblikket aktive på en lang 
række større projekter – bl.a. som del af 
konsortiet INDIGO på Nyt Aalborg Uni
versitetshospital – på Kolding Sygehus 
– udbygningen af Sønderjylland Syge
hus Aabenraa, 1. etape – samt på ud
bygningen af Middelfart retspsykiatrisk 
Afdeling. Herudover er firmaets godt 45 
medarbejdere travlt beskæftiget med en 
række andre opgaver indenfor firmaets 
øvrige kerneområder.

Såfremt der i forbindelse med denne 
meddelelse ønskes yderligere informa
tion er du/I velkommen til at kontakte 
undertegnede.

Hans toksvig Larsen
Adm. direktør
Arkitekt m.a.a.
tlf.: 28 11 59 17 eller mail
htl@creoarkitekter.dk

Mads Glenstrup og Finn Sørensen
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PRoDUkTINFoRmATIoN

INTELLIGENT TOILETSySTEM 
GIVER BEDRE HåNDHygIEJNE
Nyudviklet toiletteknologi, hvor berøringsfrie produkter er i trådløs kontakt – lige fra toilet til håndvask 
og døråbning – har givet overbevisende resultater. På randers regionshospital har forsøgstoilettet givet 
markant bedre håndhygiejne, der kan spare samfundet for milliarder af kroner og sygedage

Et toiletbesøg med indbygget gode va
ner virker. Det har patienter på randers 
regionshospital i løbet af det seneste 
års tid været med til at bevise. Et af ho
spitalets toiletter har været udstyret med 
nyudviklet moderne toiletteknologi – 
berøringsfrie produkter i trådløs kontakt 
med hinanden lige fra toilet til håndvask 
og tørring – og så åbner den automa
tiske skydedør kun, hvis der er brugt 
desinficerende sprit til hænderne. De 
første målinger viser allerede markant 
fremgang i håndhygiejnen på det tekno
logiske innovative toilet i randers.

Forbedringer i form af gode vaner 
og ændring i adfærd var netop målsæt
ningen, fordi bedre håndhygiejne kan 
være vejen til at spare masser af penge. 
Blandt andet anslår rådet for Bedre 
Hygiejne, at mangelfuld hygiejne med
fører, at flere end 3.000 danskere hvert 
år mister livet, forårsager langt over en 

million sygedage om året herhjemme og 
samlet set koster samfundet milliarder 
af kroner.

Med den viden indgik randers re
gionshospital et samarbejde med flere 
private aktører. Blandt andre Oras Ar
matur A/S, der internationalt er førende 
indenfor berøringsfrie armaturer. Ideen 
var at skabe et toilet, som brugerne kan 
anvende, stort set uden at røre nogen 
overflader. Når brugeren rejser sig fra 
toilettet, skyller det automatisk ud. Blin
kende lysdioder ved sæbeholder, vand
hane, papirservietter og spritdispenser 
guider brugeren til optimal håndhygi
ejne, inden døren automatisk åbner, når 
brugeren har taget sprit på hænderne. 
Det hele arbejder sammen trådløst.

Med Oras’ berøringsfrie armaturer rå
dede virksomheden over den grundlæg
gende teknologi til at indgå i projektet. I 
samarbejde med design og konsulent

huset Conceptmaking investerede Oras 
i at videreudvikle systemet, så det kunne 
indgå i de trådløse forbindelser med de 
øvrige dele af toilettet.

– Blandt andet udviklede vi lys
dioderne, som ikke er standard i vores 
berøringsfri armaturer, siger trine Ene
voldsen, projektchef i Oras Armatur 
A/S.

øvrige leverandører er KONE med 
skydedør og BErENDSEN med sæbe, 
sprit og papirdispenser.

De første resultater viser, at det nye 
toiletsystem har bidraget til, at patien
terne udfører en betydelig bedre hånd
hygiejne. Således afsluttes nu over 60 
pct. – mod tidligere 3 pct. – af toiletbe
søgene med brug af vand, sæbe, papir 
og sprit. tæt på 100 pct. bruger sprit.

tEKNOLOGI EFFEKtIV I ANDrE 
SEGMENtEr
Fordi projektet er solidt funderet i antro
pologisk viden, brugerinddragelse og 
tekniske målinger af brugeradfærd, er 
det hygiejneadfærdsstøttende system 
en god indgangsvinkel for værdibaseret 
løsningssalg hos Oras. 

– Med projektet har vi været med 
til at bevise, at samarbejde og målret
tet produktudvikling skaber positive 
resultater. Vi ønsker at levere mere end 
vandhaner. Vi vil skabe værdi, og det 
har vi knowhow og ressourcer til at gøre 
nu, siger trine Enevoldsen, der tilføjer:

– God håndhygiejne kan medvirke 
til at mindske smittespredning i andre 
segmenter end sundhedsvæsnet. For 
eksempel skoler, daginstitutioner, pleje
sektoren og fødevare og medicinalin
dustrien.

yDErLIGErE INFOrMAtION

Projektchef trine Enevoldsen,  
Oras Armatur A/S, tlf. 42 12 94 67   
trine.enevoldsen@oras.com

Det teknologiske toilet på Randers Sygehus med blandt andet berøringsfri armatur, 
der blinker for at huske brugerne på håndvask, har givet markant bedre håndhygiejne



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

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

Få et tilbud på miljørigtig vandbehandling i dag

Vi har en løsning - du har et valg!
 Læs mere på www.bvaqua.dk  

Miljørigtig vandbehandling

ISO 9001 certificeret genbrugskoncept

NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England



                                  www.kone.dk                           denmark@kone.com                          telefon  35878000 

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

- 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

Indretning af MEDICINRUM
•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
levereance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

FOREX A/S
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
forex@forex.dk
Tlf. 89 21 55 99

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

healthcare.nordic@swisslog.com
 Telefon: +46 70 367 98 09
              

 www.swisslog.com 

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

+47 55 10 48 00

 NYT FRA FSD

FSD mEDLEmmERS  FøDSELSDAgE 2013 -2014
NAVN DATO ANSÆTTELSESSTED ÅR

Jørgen Lindegaard 21052013 OUH Svendborg Sygehus 50

Søren Fritzel 18062013 Hvidovre Hospital 60

Jens Molter Pedersen 27062013 regionshosp. Næstved 50

Jørgen Søndergaard 14082013 Hvidovre Hospital 50

Anders Hvass 27082013 Pensionist 70

Steen Larsen 01092013 Pensionist 75

Flemming yttesen 02092013 Pensionist 70

Preben Hansen 08092013 Frederiksberg Hospital 60

Preben Byberg 06102013 rigshospitalet 60

Kjeld Krogh Hansen 17102013 Pensionist 75

Bianca ter Haar 29102013 Holbæk Sygehus 50

Morten raaby 12112013 regionshosp. Viborg 50

Poul Ertzinger 14112013 Sygehus Sønderjylland 60

Henrik Kudal 25112013 Kbh. Universitet Panum 60

Mogens Gertz Pedersen 07122013 Pensionist 70

Niels Marcussen 14012014 Pensionist 70

Chresten Bendixen 28022014 Glostrup Hospital 50

torben Marcus Jensen 05032014 Pensionist 70

Charles Simonsen 25032014 Pensionist 90

Mogens thrane 25032014 rigshospitalet 50

Jens Pedersen 08042014 rigshospitalet 60

Knud Søndersted 21042014 Glostrup Hospital 60



kvalitet skaber tryghed 
Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—
DORMA dørlukkersystem TS 93

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

DORMA skydedørsautomatik ES 200

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

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

Internetbaseret
energistyring

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

 Overvåger og rapporterer forbrug

 Nemt og overskueligt

 Åbent system med besparelsesgaranti

Sygehuse kan opnå kæmpe  
besparelser på energibudgettet  
med MinEnergi.dk

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
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oR IENTER INg

NyT LED-ARmATUR  TIL 
MEDICINERHUSET, AALBORG
AF mIkE RømER mDD

Arkitektfirmaet Friis & Moltke står for en 
række fremragende og markante bygge
rier i Danmark, blandt andet Mediciner
huset i ålborg, som er en del af ålborg 
Sygehus Syd, og som blev indviet i som
meren 2005. Byggeriet blev projekteret 
i 2001, og som det er typisk for Friis & 
Moltke, var man stærkt involveret i ind
retningen, hvilket blandt andet indebar 
design af armaturer til den overordnede 
belysning. I forbindelse med en gen
nemgribende renovering har Louis 
Poulsen A/S stået for ombygningen af 
lidt over 4800 armaturer, der er blevet 
tilpasset nutidens krav om god og effek
tiv belysning.

FOr LIDt LyS

til byggeriet havde Friis & Moltke teg
net et ringformet armatur, der var delvist 
planforsænket i et nedhængt loft med 
perforerede aluplader i modulet 60 x 
60 cm. Armaturerne blev produceret 
af belysningsfirmaet Lampas A/S, som 
arkitektfirmaet havde arbejdet sammen 
med siden 1970erne, og var bestyk
ket med kompaktlysrør. Da huset blev 
projekteret i 2001, var kompaktlysrør 
den mest energibesparende lyskilde 
på markedet, men tidens øgede krav til 
energieffektivisering – og ikke mindst 
de fremtidige restriktioner omkring CO2 
forbrug – nødvendiggjorde en renove
ring af det bestående belysningsanlæg, 
specielt armaturernes performance.

øNSKE OM MErE LyS OG 
ENErGIBESPArENDE LyS
I 2012 besluttede sygehuset sig for 
en renovering af Medicinerhuset, og 
med i disse planer var et udtalt ønske 
om at få rettet op på manglerne ved de 
gamle armaturer og få en bedre og mere 
energioptimeret belysning. Louis Poul
sen A/S havde på det tidspunkt netop 
afsluttet en større opgave på Esbjerg Sy
gehus i et tæt og godt samarbejde med 
Dansk Energirådgivning A/S, hvor man 
havde renoveret samtlige belysningsar
maturer. Her havde ingeniør Kristoffer 

Jørgensen været en vigtig medspiller på 
holdet, så da han kort tid efter fik ansæt
telse hos det rådgivende ingeniørfirma 
Frandsen & Søndergaard A/S i ålborg, 
var det meget naturligt at fortsætte sam
arbejdet, som blandt andet indebar ud
arbejdelse af et omfattende udbudsma
teriale. Fire indbudte installationsfirmaer 
deltog i licitationen, der blev vundet af 
Intego A/S i ålborg, som har stået for 
hele elarbejdet og den fysiske udskift
ning af de mange armaturer.

KrAV tIL Ny BELySNING

Helt fra projektets begyndelse stod 
det klart for Louis Poulsen, at man ikke 
kunne genbruge de eksisterende arma
turer. Den nemmeste og billigste løsning 
var naturligvis at bladre i kataloget og 
finde noget, der passede til opgaven, 
men den gik ikke. Bygherren havde 
nemlig et specifikt krav om, at det nye/
renoverede armatur ikke måtte afvige 
fra det helhedsindtryk i mødet mel
lem armatur og arkitektur, som Friis & 
Moltke oprindelig havde skabt til byg
geriet.

Dermed var der ikke tale om blot en 
udskiftning, men om at få et givet de
signudtryk koblet sammen med nutidig 
og fremtidssikret belysningsteknologi, 
for både at få et bedre lysudbytte og 
opnå væsentlige energibesparelser. 
Disse mål skulle opfyldes samtidig med 
ønsket om en højere komfort i lyskvali
teten – det vil sige god farvegengivelse, 
jævnt og blændfrit lys, samt korrekt far
vetemperatur i de i alt 4800 armaturer, 
hvoraf halvdelen skulle kunne dæmpes.

ArMAtUrDESIGN BEVArEt

Den designmæssige side af opgaven 
er blevet løst på en sådan måde, at 
det eneste, der rent fysisk er tilbage af 
Friis & Moltkes oprindelige armatur, er 
hullerne i loftspladerne og de gamle 
bæreskinner. Den nye udgave er udfor
met med en ring i trykstøbt aluminium, 
der har samme kanttykkelse som det 
gamle armatur, og dermed ’mimer’ det 

oprindelige udtryk. Men skjult bag lofts
beklædningen er der udviklet et helt nyt 
lampehus med højreflekterende spejlfo
lie på indersiden for at forøge lysudbyt
tet, samt en opaliseret diffuser, der har 
en væsentligt højere lystransmission og 
bedre luminansfordeling end den oprin
delige diffuser.

LED BELySNING VAr 
LøSNINGEN
Lysteknisk var LEDlyskilder den eneste 
vej frem, men der skulle alligevel laves 
et større udredningsarbejde før opga
ven var i hus. Blandt andet skulle der 
redegøres for driftstimerne for hvert 
enkelt rum, før Louis Poulsen kunne lave 
en holdbar beregning af lønsomheden, 
og der skulle også findes pålidelige le
verandører af LEDlyskilder, hvor man 
kunne være sikker på, at leverancen af 
de mange lysdioder holdt sig indenfor 
en snæver toleranceramme for lysud
bytte og levetid – ellers gik regnestykket 
ikke op. Oven i kom så, at Louis Poulsen 
samtidig skulle se nogle år frem i tiden 
og prøve at fange udviklingen af LED
teknologien – som går med stormskridt 
– på en slags forventet efterbevilling for 
endnu bedre effektivitet og kvalitet.

DOKUMENtAtIONSArBEJDE

Eftersom energioptimering var en meget 
meget væsentlig del af renoveringsop
gaven, var det nødvendigt med en sær
deles præcis dokumentation for effek
tiviteten i det nye armatur, men her løb 
man ind i nogle problemer. Armaturerne 
var jo defineret på ydre mål, idet de 
alle er integreret i lofterne. Lysniveauet 
skulle simpelthen fordobles indenfor de 
fysiske rammer af de tidligere armaturer, 
og konstruktionen af et LED armatur er 
meget forskelligt i forhold til et kom
paktlysrørs armatur.

Der var derfor tale om at udvikle et 
helt nyt armatur med en mulig fordob
ling af lysniveauet, men indenfor de 
samme fysiske rammer som tidligere. 
Udgangspositionen var derfor meget 



anderledes end normalt. Nu skulle en 
ny og anderledes teknologi tilpasses et 
armatur, der var optimeret til en anden 
teknologi. Men baseret på eksisterende 
knowhow lykkedes det at få udtænkt 
en løsning, der ikke blot lå indenfor de 
fysiske rammer, men også optimerede 
kravet til mere end en fordobling af lys
niveauet.

ENErGIBESPArELSEr GENNEM 
Ny tEKNOLOGI
Det nye armatur, der findes i størrel
serne 280 mm og 350 mm i diameter, 
har et lysudbytte, der er 6 gange større 
end det oprindelige og en energibespa
relse på 66%, hvilket svarer til, at man 
skifter den gamle bil, der kører 15 km/l, 
ud med en ny, der kører 120 km/l. Det 
er tal, der er til at føle på, og i tilfældet 
med Medicinerhuset kan det omregnes 
til en besparelse på 600.000 kwh/år, 
som kontant kan omsættes i CO2kvoter 
til en værdi på cirka 270.000, kr. om 
året med den nuværende afregning. 
Louis Poulsen har dog beregnet lysud
byttet til at være ca. 3 gange større (fra 
55W kompaktlysrør til 17,5W LED), 
fordi belysningsstyrken samtidig er for
doblet. Med andre ord kunne energibe
sparelsen fordobles til 1.200.000 kwh/
år, hvis ikke belysningsstyrken skulle 
fordobles.

SIDEGEVINStEr

Men der er også andre, interessante 
optimeringer at finde i det nye armatur. 
Ved at anvende lysdioder forhindrer 
man f.eks en gulning af diffuseren, 
der er fremstillet af opaliseret plast 
med mikroprismer. I modsætning til 
kompaktlysrør udsender lysdioder ikke 
ultraviolet lys, der langsomt nedbryder 
plast, og det indebærer, at lyset bliver 
ved med at have en klar og korrekt far
vegengivelse, hvilket igen har en positiv, 
terapeutisk indflydelse på arbejdsmiljøet 
for såvel personale som patienter. Med 
en farvegengivelse på 85 rA ligger det 
nye armatur helt i top for LEDarmaturer, 
og det understøttes af den valgte farve
temperatur på 3000 K, som lige netop er 
en lille smule ”koldt og blåligt”, og der
med hverken for dagligstueagtigt eller 
klinisk i oplevelsen. Et andet parameter 
er levetiden og økonomien for lyskilden, 
og her er LED suveræn. Det oprindelige 
armatur var bestykket med et 55W kom
paktlysrør med en levetid på omkring 
15.000 timer, hvorimod LEDarmaturet 
har en ydelse på 17,5 W og en levetid 
på cirka 50.000 timer – plus et bedre 

lysudbytte. Lavere omkostninger til ser
vicering er en yderligere gevinst.

LEVEtIDEN FOrLæNGES 
yDErLIGErE
Det er også interessant at kigge på val
get af lysdioder til det nye armatur. For 
at få hevet så meget lys som muligt ud 
af armaturet, kunne Louis Poulsen nemt 
have valgt at bruge højeffektive lysdio
der på 200 milliampere, hvilket ville give 
en lysstrøm på 125 lm/W. Efter nøje 
overvejelser valgte Louis Poulsen imid
lertid at bruge dioder på kun 65 milliam
pere i et lidt større antal, hvilket resulte
rede i en lysstrøm på 150 lm/W. Denne 
løsning gav ikke alene 20% højere ef
fekt, men forlænger også levetiden gan
ske væsentligt, idet de enkelte dioder 
ikke bliver nær så varme. Så også her 
blev ønskerne om lyskvalitet, lysudbytte 
og energiforbrug kædet sammen i den 
fornuftig symbiose, der er kendetegnet 
for Louis Poulsens vedvarende arbejde 
for at skabe godt lys til flest mulige.

LySStyrINGEr tILPASSEr 
LySEt EFtEr BEHOV
Omkring halvdelen af de 4800 arma
turer kan dæmpes med tre forskellige 
typer dæmpning:
1.  Manuel dæmpning,
2.  Dagslysdæmpning med sensorer og 

CtSstyring, og

3.  40% natdæmpning med CtSstyring.

Dæmperfunktionen er i øvrigt udført 
med den såkaldte CutOff teknik, der i 
princippet minder lidt om StopandGo 
funktionen i en bil. Det interessante ved 
brug af LEDlyskilder i den forbindelse 
er, at den mængde hvilestrøm, der skal 
til for at ’holde liv’ i armaturet (5% lys), 
er det halve af, hvad der skal bruges til 
kompaktlysrør. Samtidig lyser LED med 
fuld styrke fra start af, hvorimod kom
paktlysrør har en opvarmningstid på 23 
minutter. Disse funktioner og parametre 
indgår også i den samlede energibereg
ning og er medvirkende til, at det nye 
armatur overholder kravene til Br 2020 
om energiniveau og energifordeling.

PArtNEr

Projektet omkring Medicinerhuset i 
ålborg er et typisk eksempel på den 
tradition Louis Poulsen har for at indgå 
som samarbejdspartner med projektets 
deltagere. I årtier er der fundet optimale 
løsninger på både energi og arbejds
miljømæssige udfordringer. De tre 
grundparametre i Louis Poulsens belys
ningsfilosofi

”FunktionKomfort og Atmosfære” 
giver en retningslinje for processen, og 
netop igennem den fælles forståelse for 
værdierne opnås optimale belysnings
løsninger for både hospitaler, skoler, 
kontorer m.v.

Bygherre:  Medicinerhuset, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland
Rådgivende ingeniør:  Ing. Kristoffer Jørgensen, Frandsen & Søndergaard A/S, 

Aalborg
El-Installatør:  Intego A/S, Aalborg
Belysningsleverandør: Louis Poulsen Lighting A/S
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OPTIMERING AF INDEkLImA 
OG RUmmELIgHED

mEDICINERHUSET,  
AALBoRg SygEHUS SyD

Opført år : 20002005
Areal: 36.000 m²
Byggesum: 420 mio. DKK
Bygherre:  Nordjyllands Amt
Ingeniør :  Rambøll A/S
Elingeniør :  Balslev A/S
Landskab:  Peter Sørensen aps, Egebjerg By og Landskab
Fotograf: FRIIS & MOLTKE A/S, Helene Høyer Mikkelsen
Adresse:  Aalborg Sygehus Syd, Medicinerhuset,  

Hobrovej 1822, 9000 Aalborg

Medicinerhuset set fra syd



Aalborg Sygehus Syds nye Mediciner
hus er en del af en arkitektkonkurrence 
udskrevet af Nordjyllands Amt i foråret 
1997. Opgaven lød på dels en plan for 
hele Aalborg Sygehus Syd med dispo
nering af fremtidige byggeafsnit, og dels 
udformning og indretning af det første 
byggeafsnit også kaldet Medicinerhu
set.

Huset er organiseret som en kompakt 
bygning. Forneden er basen og øverst 
de to sengetårne. Basen indeholder 
foyer, recep tion, ambulatorier, dagho
spital, laboratorier, røntgen og cafe/ 
kantine.

De to sengetårne er forbundet af en 
transparent bygning, som er fælles for to 
sengeafdelinger. Denne bygning inde
holder afde 

lingskøkken, møderum og en ekstra 
opholdsstue for patienter og pårørende. 
rummene i basen er placeret omkring et 
mønster af grønne gårdrum, som giver 
dagslys til stor t set alle rum. tårnene er 
orienteret, så sengestuerne får dagslys 
fra øst og vest, hvilket giver sollys uden 
overophedning.

Det har været vigtigt med rummelig
hed til funktionerne. Plads til patienten, 
plads til at udføre arbejdet sikker t og 
god plads til apparatur og hjælpemidler. 
Gode fysiske rammer og ro øger patien
tens udbytte af behandlingen. De mere 
urolige og støjende aktiviteter, hvor 
mange mennesker har deres gang, er 
placeret i de nederste etager.

Sengeafdelingerne er placeret øverst, 
hvor der er god plads, ro til lidt privatliv 
og udsyn til lys og luft. Depotrum er 
placeret i nærheden af elevatorer, så 
støjende aktivitet mindskes. Den ne 
derste sengeafdeling i østsengetårnet 
er indrettet til at modtage akutte medi
cinske patienter, hvilket også mindsker 
uro i de øvrige sengeafdelinger uden for 
dagtiden.

Husets design og materialemæssige 
løsninger er udformet med et sundt in
deklima og et godt arbejdsmiljø for øje.

FAkTA:

Størrelse: 36.000 m2

Antal senge: 160
Indlæggelser : 10.000 pr. år
Ambulante behandlinger : 75.000 pr. år

Afdelinger:
Akut Medicinsk Modtageafsnit
Lungemedicinsk Afdeling
Nyremedicinsk Afdeling
Endokrinologisk Afdeling
Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
Infektionsmedicinsk Afdeling
Hæmatologisk Afdeling
Dialyseafdeling
Kliniske ser vicefunktioner
Radiologi
Blodprøvetagning
Laboratorium

Medicinerhuset i Aalborg er et 
resultat af et 10årigt samarbejde mel
lem bygherre, brugere og rådgivere, 
hvor FrIIS & MOLtKE har været total
rådgiver.

Langt over 100 personer har været 
involveret og processen har været 
fremadrettet og positiv. Bygherrens 
ide og evne til at fastholde intentio
nerne har været styrende for hele 
forløbet.

Facade gårdrum
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INDDRAG BRUGERNE
AF PSykoLog THomAS koESTER Når man bygger et nyt sygehus eller 

behandlingssted, er det væsentligt at 
kende funktionaliteten af rummene. 
Hvordan bliver de brugt, hvordan er 
de at bevæge sig rundt i og ikke mindst 
hvilke stemninger skaber rummene?

Man kan have mange forudbestemte 
meninger og ideer omkring indretning 
og udformning af et byggeri, men uden 
at involvere brugerne af rummene bliver 
det aldrig helt godt.

HVOrFOr SKAL MAN 
INDDrAGE BrUGErNE?
Formålet med at inddrage og lytte til 
brugerne er at opnå et grundlag for en 
række beslutninger vedrørende bygge
riet. Ofte bliver brugerne inddraget, når 
der skal indhentes data omkring deres 
arbejdsprocesser, fysiske og psykiske ar
bejdsmiljø, tryghed, effektivitet og ikke 
mindst patientsikkerheden. Man lytter 
til brugerrepræsentanter, deres viden, 
behov, ønsker, holdninger og kritik af de 
forslag, de bliver forelagt.

Det er heldigvis mere reglen end 
undtagelsen, at man inddrager brugere 
i processer forud for ombygning eller 

nybygning af sygehuse og andre be
handlingsinstitutioner. Den første ind
dragelse sker typisk på initiativ af byg
herren i forbindelse med forberedelse af 
udbuds eller konkurrencemateriale og 
specifikation af byggeriet – og derefter 
efter behov til det færdige byggeri tages 
i brug. Det er ikke ualmindeligt, at der 
nedsættes et ”brugerudvalg” med re
præsentanter for forskellige brugergrup
per, eksempelvis sundhedspersonale, 
ledelse, teknisk personale, patienter og 
pårørende.

DE trE BrUGErGrUPPEr

Men hvem skal man egentlig inddrage? 
Hvordan gør man det bedst? Og hvem 
er egentlig bygningens brugere?

Hos FOrCE technology arbejder vi 
med tre overordnede grupper:
1.  Primære brugere: mennesker som 

har et dagligt professionelt ærinde på 
sygehuset – det vil sige personalet

2.  Sekundære brugere: mennesker 
som bruger sygehuset for at modtage 
en sundhedsydelse – det vil sige pa
tienter og pårørende

3.  Tertiære brugere: alle øvrige som 

Foto Claus Gramstrup



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

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

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

Automatisk skyllefunktion

Minimale serviceomkostninger

... uden brug af miljøbelastende kemi.

WATER TREATMENT

BIN-X - DGT Invest ApS

Møllevej 9, E.6

2990  Nivå

Tele:  4576 7628

Mail: email@bin-x.com

innovativ velfærdsteknologi

+45 3131 3499

ikke falder ind under kategorierne 
primære eller sekundære brugere 
– det vil sige sælgere, leverandører, 
montører, installatører, reparatører, 
skadedyrsbekæmpere, konsulenter, 
auditører, gæster, studerende, journa
lister og alle mulige andre som bruger 
sygehuset en eller flere gange i privat 
eller professionelt ærinde.

De primære brugere er praktisk talt altid 
repræsenteret i brugerudvalg og lig
nende, idet de i forvejen ofte er udpeget 
som repræsentanter i den organisatori
ske struktur (eksempelvis arbejdsmiljø 
eller tillidsrepræsentanter). De har stor 
indsigt i mange af de arbejdsprocesser, 
som skal foregå i det kommende byg
geri. Fokus ligger dog ofte på sundheds
personalet, og derved glemmer man det 
tekniske og administrative personale og 
servicepersonale (for eksempel rengø
ring).

De sekundære brugere er ofte også 
repræsenteret i brugerudvalg. Det kan 
dog være svært at finde gode repræ
sentanter for de sekundære brugere. 
Problematikken i forhold til rekrutte
ring af sekundære brugere består i, at 
netop patienter og pårørende i kraft af 
deres situation som oftest ikke har res
sourcerne til at deltage i brugerudvalg. 
Ligeledes bunder motivationen for at 
deltage ofte i en optagethed af deres 
eget sygdomsforløb og de modtagne 
sundhedsydelser; en motivation som 
gør dem ganske uegnede som repræ
sentanter for en bredere gruppe patien
ter.

De tertiære brugere er almindeligvis 
overset i brugerudvalg. Og det er synd 
af flere grunde. For det første fordi 

der blandt de tertiære brugere typisk 
findes mennesker, som besøger mange 
forskellige sygehuse i kraft af deres job. 
Derved opbygger de en generisk viden 
om sygehuses opbygning og indretning, 
som er særdeles relevant. Denne viden 
kan de bruge til at drage sammenlignin
ger og paralleller, som kan inspirere og 
berige processen. For det andet lider 
den tertiære gruppe ikke under den pri
mære gruppes bias i form af fastlåsthed 
i lokale kulturer og forståelser eller den 
sekundære gruppes bias i form af fokus 
på egen sygdom og behandling.

Sammenfattende kan man konklu
dere, at man ikke bør nøjes med at 
inddrage og involvere de forhåndenvæ
rende eller indlysende brugere. Ved at 
inddrage bredere og mere opfindsomt 
inden for alle tre brugersegmenter kan 
man opnå et mere gennemtænkt byg
geri, der lever op til alle brugernes for
ventninger.

MEtODEr tIL 
BrUGErINDDrAGELSE
Med hensyn til, hvordan man vælger at 
inddrage sine brugere, er der yderligere 
to forhold, man skal være meget op
mærksom på. For det første findes der 
allerede dels helt generel psykologisk 

viden om menneskets opfattelsesevne, 
hukommelse, beslutningsprocesser og 
adfærd og dels mere specifik miljø og 
arkitekturpsykologisk viden. For det 
andet skal man ved valg af metoder i 
brugerinddragelsen være opmærksom 
på, at brugere kan have motiver til at 
sige noget andet end det, de egentlig 
mener, eller det de i bund og grund 
gør. Der kan være tale om både bevidst 
fordrejning og om ubevidste fejlantagel
ser og forglemmelser. Metoder såsom 
interviews, fokusgrupper og spørgeske
maundersøgelser er derfor langt fra til
strækkelige som det eneste datagrund
lag i en seriøs brugerinddragelse.

Disse metoder kan give et overfladisk 
fingerpeg, men for at komme et spades
tik dybere bør man alliere sig med miljø 
og arkitekturpsykologiske eksperter hos 
FOrCE technology. De kan foretage ad
færdspsykologiske observationer af rel
evante brugere inden for de tre nævnte 
segmenter i lignende miljøer, hvilket 
giver et mere reelt indblik i adfærd og 
processer, som de udspiller sig i virke
ligheden. Og ikke i filtreret og selvcen
sureret form, som det er tilfældet, når 
man anvender interviews, fokusgrupper, 
spørgeskemaundersøgelser og lignende 
som de eneste metoder i brugerind
dragelsen.
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oR IENTER INg

SKAB EN EFFEkTIV ALARmkæDE 
MED AUTOMATISEREDE PROCESSER
Alarmhåndtering på et hospital er en kompleks opgave, der ofte involverer flere personer, som handler 
under et stort tidspres. Derfor er risikoen for fejl altid til stede. Alarmbeskeder med tydelige instrukser 
sendt direkte til personalets mobile håndsæt øger chancerne for korrekt, effektiv indsats betydeligt.

AF HANNE HyLDBoRg

Overblik og tydelige instrukser er de 
to altafgørende forudsætninger for et 
effektivt, sikkert alarmforløb. Netop på 
disse to punkter kommer de traditionelle 
alarmsystemer meget ofte til kort, fordi 
de gør brug af envejsnotifikationer, som 
kræver at de involverede medarbejdere 
er informationsopsøgende og dermed 
ikke kan holde 100 pct. fokus på indsat
sen.

Et alarmsystem baseret på forudde
finerede regler og automatiserede pro
cesser giver et mere smidigt alarmforløb 
og en væsentlig bedre patientsikkerhed. 
Der findes forskellige grader af automa
tiserede løsninger på markedet, og det 
kan være lidt af en jungle at finde ud af, 
hvilke funktioner der er nødvendige for 
at sikre en ordentlig, pålidelig alarm
håndtering.

ALArMINStrUKSEr DIrEKtE I 
LOMMEN
De allerfleste alarmsystemer indeholder 
en vis grad af automatisering og er base
ret på personsøgere. Alarmerne sendes 
direkte til det relevante personale, men 
kræver at personalet herefter tager te
lefonisk kontakt til omstillingen for at få 
information om, hvor de skal gå hen. I 
de nye alarmsystemer er personsøgeren 
erstattet af mobile håndsæt, som giver 
mulighed for mere informative alarmbe
skeder. Alarmerne ledsages automatisk 
af præcise instrukser om, hvad persona
let skal gøre, og fjerner behovet for at gå 
til telefonen og ringe op til omstillingen 
først.

– Jo mere målrettet og informativ 
alarminformationen er, des bedre forud
sætninger har personalet for at handle 
hurtigt og korrekt. Det er i bund og 
grund, hvad god alarmhåndtering hand

ler om, siger Jesper Mathiesen, produkt
chef i Ascom. –De nye alarmsystemer 
giver nogle helt andre muligheder end 
de personsøgerbaserede, traditionelle 
løsninger. Når personalet modtager 
alarminstrukser direkte i lommen, har 
de overblik over situationen med det 
samme. Det skaber ro og kontrollerede 
forløb.

KVIttErING SKABEr OVErBLIK 
OG tryGHED
Kvitteringsfunktionen er den måske 
mest centrale funktion i alarmsystemet. 
I nogle systemer kan kvitteringsfunk
tionen udvides i de alarmsituationer, 
hvor hospitalet skal kunne dokumentere 
alarmforløbet. Det kan være udvalgte 
medarbejdere – fx anæstesilægen ved 
hjertestop – som skal kvittere både ved 
modtagelsen af alarmen, ved ankomst til 
alarmstedet og når opgaven er afsluttet. 
Det er en vigtig funktion, som ud over 
dokumentation også gør det muligt for 
hospitalet at måle og benchmarke ef
fektiviteten og kvaliteten af indsatsen, 
så man løbende kan optimere på de en
kelte parametre i processen.

AUtOMAtISK ESKALErING

Ikke alle alarmsituationer forløber plan
mæssigt, og derfor skal alarmsystemet 
tage højde for afvigelser. traditionelt 
er telefonen det vigtigste redskab i så
danne situationer, men det er muligt at 
spænde et fintmasket sikkerhedsnet af 
automatiske og manuelle eskalerings
procedurer ud under alarmkæden, 
som øger indsatsens hastighed. Hvis 
en medarbejder fx ikke kvitterer for en 
alarm, bør alarmsystemet efter få sekun
der automatisk sende alarmen videre til 



den næste på listen med korrekt kom
petence.

Den automatiske eskalering bør un
derstøttes af en overvågningsfunktion, 
som gør det muligt for fx omstillingen 
at gribe ind, hvis alarmkæden af en eller 
anden grund svigter. Det giver en ekstra 
sikkerhed under de automatiserede pro
cesser, og gør det muligt for det enkelte 
hospital og afdeling at definere egne 
eskaleringsprocedurer. Der kan være 
visse alarmtyper, som altid skal eskaleres 
manuelt, eller hvor man ønsker, at den 
manuelle eskalering skal træde i kraft 
tidligere i forløbet end ved andre alarm
typer.

– De automatiske og manuelle eskale
ringsprocedurer erstatter det telefoniske 
opkald, hvor medarbejderen i omstillin
gen ofte kan sidde og ringe forgæves ef
ter assistance under et enormt tidspres. 
Det er blot vigtigt, at alle involverede 
– både omstillingen og det kliniske per
sonale – automatisk modtager status
opdateringer om alarmforløbet, uanset 
om kæden kører fuldautomatisk, delvist 
eller helt manuelt. Statusopdateringerne 
giver overblik og fjerner stress, hvilket 
er alfa og omega i et godt alarmforløb, 
siger Jesper Mathiesen.

AUtOMAtISKE FOrHOLDS
OrDrEr OG PrIOrItErINGEr
I nogle alarmsystemer er også for
holdsordrerne automatiserede, hvilket 
er en stor hjælp for medarbejderne i 
omstillingen. I stedet for de mange gule 
huskesedler og ringbind med hånd
skrevne forholdsordrer, præsenteres 
forholdsordrerne for en given alarmtype 
automatisk på skærmen, når en alarm 

kommer ind. Den præcise instruktion 
skaber tryghed og minimerer risikoen 
for at begå fejl, som altid er til stede, 
når handlinger baseres på ustruktureret 
information.

Automatisk prioritering af de for
skellige alarmtyper er en anden vigtig 
funktion for medarbejderne i omstillin
gen, og tager højde for, at flere alarmer 
kan aktiveres samtidigt. Det kan være 
vanskeligt at vide, hvilke alarmer der er 
mest kritiske og kræver ekstra fokus. 
Derfor kan foruddefinerede regler for 
alarmprioritering være en god støtte. 
Nogle alarmsystemer kan desuden inte
greres med positioneringsudstyr, så de 
medarbejdere, der er tættest på og som 
har de rette kompetencer, hurtigt og 
præcist kan tilkaldes. Dette foregår også 
i et automatiseret flow baseret på regler, 
og kan være med til at effektivisere og 
målrette alarmprocessen yderligere.

StyrK DrIFtSøKONOMIEN 
MED ét SyStEM
På mange hospitaler håndteres de kli
niske og de tekniske alarmer i separate 
systemer. Der er store driftsøkonomiske 
og sikkerhedsmæssige fordele ved at 
vælge et samlet system, som overvåger 
både akutalarmer som fx hjertestop, 
overfald, akut sectio og bygningsrela
terede alarmer som brand, ventilation, 
gas, vand, varme, strøm osv. Dels opnår 
man i forhold til de tekniske alarmer 
de samme sikkerhedsmæssige fordele 
omkring tildeling og prioritering, som 
gælder for akutalarmerne. Dels har man 
mulighed for at samle hele alarmover
vågningen ét sted i ydertimerne, hvor 
bemandingen og aktivitetsniveauet i 

forvejen er lavt. Det kan være lokalt på 
sygehuset, eller på tværs af hospitaler 
og regioner.

– Det er altid økonomisk fornuftigt at 
begrænse antallet af systemer, der skal 
vedligeholdes. Vælger man en løsning 
med en intuitiv brugerflade, reducerer 
man også behovet for tidskrævende 
sidemandsoplæring og kan forholdsvis 
hurtigt rulle alarmsystemet ud på tværs 
af afdelinger og faggrupper, siger Jesper 
Mathiesen.

tEKNISK SIKKErHEDSNEt

– Både af hensyn til patientsikkerheden 
og arbejdsmiljøet er et automatiseret 
alarmflow væsentligt stærkere end de 
traditionelle, manuelle alarmprocesser. 
Alarmkæden bliver mere effektiv og 
pålidelig, og fordi alle trin i alarmproces
sen kan logges og dokumenteres, inde
holder de også en form for indbygget 
læring, som gør det muligt hele tiden 
at optimere procedurerne. Det er klart, 
at et automatiseret alarmsystem kræver 
en stærk og fuldt pålidelig infrastruktur. 
Der er ikke plads til, at en pc eller server 
pludselig ikke virker i situationer, der 
kan handle om liv eller død. Derfor er 
det helt afgørende, at der er en komplet 
spejling af alarmsystemet, som tager 
over, hvis noget af udstyret sætter ud. 
teknisk set er det enkelt at løse, så det 
skal ikke holde beslutningen tilbage, 
siger Jesper Mathiesen.
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ARBEJDSmILJø

INDRETNINg

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!

SkyLLERUmSUDSTyR

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Desinfektionsmaskiner

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

mEDICINSkABE

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

AUTokLAVER

• 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

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

SkyLLERUmSUDSTyR

BELySNINg

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

Landsdækkende
dag-til-dag levering

• E-butik
• 10.000 varenumre
• Konsulentservice



BELySNINg

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

PANELER SkyLLERUmSUDSTyR 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

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

• Energi optimering
• CO2 reduktion
• Energi tilskud
• Belysningsplaner
• Regler & vilkår

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

• LED experten
• LED armaturer
• LED lyskilder
• LED lygter
• LED autolamper

IT-RåDgIVNINg VANDBEHANDLINg

VENTILATIoN

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

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

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

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

IT-rådgivning

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

ESCo

www.escogruppen.dk

Energibesparelse 
med garanti

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

Ren vandbehandling
til hospitaler

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



Vi hjælper dig med at diagnosticere energiforbruget og finde kuren
Integreret bygningsautomatik sikrer besparelser og bedre patientpleje

Hospitaler er under et stadigt stigende pres for at klare mere med færre 
ressourcer for at sikre bedre patientpleje, samtidig med at energiforbruget 
minimeres. Men med de stigende energipriser, de nye regulativer og det øgede 
behov for medicoteknisk udstyr, bliver udfordringen kun større hver dag.

Schneider ElectricTMs innovative integrerede løsninger kan hjælpe med 
at opfylde kravene, der stilles til bl.a. dit hospitals økonomiske formåen 
og miljøkrav.

Effektivitet er svaret

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

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

Bygningsautomatik
Frigør bundet kapital, og skab en mere 
effektiv drift.

El-distribution og kritisk strøm
Reducér energiomkostningerne, og skab øget 
effektivitet uden at sætte driftssikkerheden på spil.

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

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

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

Vi sikrer energibesparelser på tværs 
af alle afdelinger på hospitalet

>

>

>

>

>

Download GRATIS Whitepaper, `Sådan sikrer 
energieffektivitet finansiel sundhed på hospitalerne!’
Gå ind på www.SEreply.com Kode 32716p Eller ring på 8820 4060

Oversigt over hospitalets energiforbrug
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Læger har brug for røntgenbilleder, 
hospitalsdirektører har brug for Schneider Electric

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

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

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