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PM ENERGI tildelt 
kontrakt på supersygehus
Den nordjyske virksomhed er blevet valgt som leverandør af nødstrømsløsningen til Det Nye 
Universitetshospital i Aarhus – Danmarks største hospitalsbyggeri. Leverancen er til NRGI Net A/S.

Nybyggeriet i Skejby på i alt 223.000 
kvadratmeter står helt færdigt i 2019, 
men allerede til efteråret er nødstrøm-
men på plads. NRGI Net A/S er ansvarlig 
for etablering af højspændingsringen, og 
PM ENERGI er tildelt kontrakten på at 
levere back-up i tilfælde af strømsvigt. 
Direktør Carsten Madsen siger:

”Vi skal levere i alt 8 generatoranlæg á 
2500 kVA, og stå for projektering og de-
sign af samtlige systemer. Opgaven har 
været i licitation, og vi indrømmer blankt, 
at vi investerede rigtig mange timer i, at 
lave en så omfattende projektbeskrivelse 
som overhovedet muligt. Vi forsøgte at 
tage højde for selv de mindste detaljer i 
udbudsmaterialet. Alle sten blev vendt, 
og det bar frugt.”

Omfattende levering

De 8 anlæg er udstyret med MTU mo-
torer og generatorer fra Leroy Somer. 
Den samlede levering indeholder også 
step-up transformere, røggassystem, 
kølevandssystem, dieselsystem med la-

gertanke, styre- og fordelingstavle, over-
vågningsanlæg og el-installationer. Der-
udover er Brønderslev-virksomheden 
ansvarlig for service og drift. Carsten 
Madsen forklarer, at projekteringen al-
lerede er i fuld gang, selvom det store 
hospitalsbyggeri først er færdiggjort om 
5 år:

”Når højspændingsringen er fuldt 
funktionsdygtig og nødstrømmen kører, 
bliver de forskellige afdelinger koblet til 
efterhånden som de bliver færdigbyg-
get. Vi har stor erfaring med nødstrøm 
til sygehuse, men denne gang er det lidt 
specielt, da det nærmest er en helt ny by-
del, der skal forsynes.”

Stort set “business as usual”

Den nordjyske virksomhed har siden 1935 
beskæftiget sig med opbygning og salg af 
generator- og nødstrømsanlæg. Carsten 
Madsen lægger ikke skjul på, at den sam-
lede løsning til NRGI Net er en opgave 
af de større, men alligevel er det stort set 
”business as usual”. Han forklarer:

”Det er selve volumen af projektet, 
der er stor, men ellers adskiller det sig 
ikke væsentligt fra mange af vores andre 
opgaver. Køreplanen er gennemarbejdet 
ned til mindste detalje, så der skulle ikke 
lure de store overraskelser i horisonten”, 
slutter direktøren.
www.pmenergi.dk

Byggeriet af DNU i Skejby er i fuld gang.
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Det moderne færøske 
sundhedssystem får ny 
sygehusbygning
Grøn energi, elevatortårn som sengecenter, og psykiatriske- og somatiske patienter på samme etage. 
Der er nytænkning bag planerne om den nye 10.000 kvadratmeter store sygehusbygning i Tórshavn på 
Færøerne. Den moderne sygehusbygning er beregnet til en pris på ca. 350 millioner kroner

aF GRæKaRis DjURhUUs MaGNUsseN

Det færøske sundhedsvæsen er i dag et 
moderne sundhedsvæsen med et godt 
og veluddannet personale på alle fronter.

På Landssygehuset i Thorshavn har 
man netop taget et stort, nyt og topmo-
derne vaskeri i brug. Et vaskeri, der ud 
over at tage sig af sygehusets tøj også 
tager sig af tøj fra hoteller på Færøerne. 
Dertil tager sygehusets nye vaskeri sig 
også af alt tøj fra Færøernes store pas-
sagerfærge, Norrøna, der har plads til 

mere end 1200 passagerer. Norrøna er i 
passagerfart mellem Danmark, Færøerne 
og Island.

Man har udført en særdeles vellykket 
digitalisering af det færøske sundheds-
system, der har skabt stor interesse i 
udlandet. Det ene regionale sygehus 
(der er to, et i Klaksvik og et i Tvøroyri, 
Suderø) skal istandsættes for mange mil-
lioner kroner. Og nu skal man til at bygge 
endnu en moderne – og nogen vil sige 
dristig – sygehusbygning i Tórshavn. 
Dristig, blandt andet fordi man i den nye 
bygning både skal have plads til psy-

kiatriske og somatiske patienter – tæt på 
hinanden.

Den nye sygehusbygning bliver byg-
get ud mod havet, foran en af landssyge-
husets mange bygninger tæt på havnen.

Meget spændende nybygning

“Der er tale om nytænkning på flere om-
råder, blandt andet sammensætning af 
patienter og personale i den nye syge-
husbygning,” siger Jan á Argjaboða, in-
geniør og projektleder.

De fysiske omstændigheder for psy-
kiatrien på Færøerne har længe været 
ude af trit med nutidens krav og behov. 
Med den nye sygehusbygning bliver for-
holdene i psykiatrien ajourført. Den nye 
bygning skal nemlig bl.a. huse Psykiatrisk 
Center. Der bliver en fælles indgang, og 
bygningen kommer til at indeholde, Psy-
kiatrisk Center, somatisk sengeafdeling, 
fødeafdeling, rehabilitering, køkken og 
kantine samt sengecentral.

“Når det kommer til sengecentralen, 
har vi planer om at lave et elevatortårn, 
der skal fungere som sengecentral. Det 
bliver således langt enklere at bytte 
senge, vedligeholdelsen bliver mere 
effektiv, og rengøringen bliver også 
enklere. Man har ikke prøvet noget lig-
nende andre steder, så det er vi meget 
spændte på,” siger Jan á Argjaboða, der 
pointerer, at den største fordel med et 
elevatortårn er besparelsen af gulv-
plads.

Landssygehuset set fra nord
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God og sammenhængende arbejdsplads

Jan á Argjaboða, ser mange fordele i at have flere forskellige 
afdelinger i samme sygehusbygning og på samme etage.

“Formålet er at integrere det psykiatriske og det somatiske 
personale, og at have en god og sammenhængende arbejds-
plads,” siger han.

Dertil giver indretningen korte afstande, det bliver lettere at 
finde rundt samt at finde rekvisitter. Man kommer også til at have 
fælles omklædning og fælles kantine.

Visionen med hensyn til patienterne er blandt andet at 
undgå stigmatisering af psykiatriske patienter. Patienterne skal 
have en god oplevelse. Det skal være nemt at finde rundt for 
patienterne, og på den måde skabe tryghed. Der bliver også en 
fælles modtagelse for alle patienter – psykiatriske og somatiske 
patienter, og alle patienter får enestuer.

Store omkostninger

Byggeomkostningerne er store på Færøerne. Afstanden til det 
øvrige Europa er stor, og det betyder blandt andet ekstra fragt-
omkostninger. Der er også andre særlige faktorer, der spiller en 
rolle i byggeprojekter på Færøerne.

“Fragten er en ting, men uanset hvor stort, vi bygger på 
Færøerne, så bliver der aldrig tale om stordrift. Derfor får man 
aldrig fordel af “store” indkøb. Og set i forhold til entreprenør-
virksomheder i udlandet, så er selv de største færøske entre-
prenørvirksomheder små. Det betyder blandt andet, at man 
ikke har specialister på alle områder, så en fugemester kan i 
princippet blive erstattet af en lærling.”

Grøn energi

I den nye H-bygning, som den nye sygehusbygning hedder, vil 
al varmen komme fra grøn energi. Først vil man udnytte over-
skudsvarmen fra nuværende sygehusbygninger. Derudover vil 
man som noget helt exceptionelt, bruge havenergi til opvarm-

Landssygehuset í Tórshavn set fra havnen.

ning, det vil sige, at man vil supplere overskudsenergien med 
havenergi fra varmepumper.

“Så med den nye sygehusbygning er der nytænkning på 
flere områder – grøn energi, elevator til sengecenter, og der-
ved stor pladsbesparelse, og vi får psykiatriske og somatiske 
patienter på samme sted. Og overordnet har vi jo desuden lige 
fået et meget vellykket digitaliseret sundhedssystem,” siger Jan 
á Argjaboða.

Han påpeger, at det drejer sig om én ting når det kommer til 
effektivitet kombineret med lavest mulige omkostninger: Logi-
stik, logistik, og atter logistik.

”Vi har dog ikke glemt, hvem vi bygger for, patienten, at sikre 
at patienten får de bedst mulige forhold under opholdet. Og 
det kommer vi til at lykkedes med,” siger han.

Digital 3D projektering

Jan á Argjaboða påpeger, at man i projekteringen anvender den 
nyeste IT-teknologi som objekt-baseret design.

”Det giver driften bedre og hurtigere muligheder for at plan-
lægge driften og minimerer risikoen for projekteringsfej,” sei-
ger projektlereren af den nye sygehusbygning i Thorshavn, Jan 
á Argjaboða.
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hyGiejNe

KEN A/S sørger for 
maksimal service
”Det at sælge en maskine og samtidig sørge for, at der er maksimal backup på servicen, er en utrolig vigtig 
filosofi i KEN, og det er da også det, som kunderne konstant efterspørger. At vi så også gør en stor dyd ud 
af at promovere dansk kvalitet og design, når vi leverer til andre markeder end det danske, er også med til 
at styrke vores distributører,” fastslår salgschef Brian Mølmer Pedersen.

aF joURNalist, CaND.sCieNt. BiRGeR peDeRseN

Produktionsvirksomheden KEN A/S fra 
Broby på Fyn lægger vægt på maksimal 
service i forbindelse med salg af deres 
mange produkter til bl.a. hospitaler og 
plejehjem.

Det fynske firma har mere end 70 års 
erfaring inden for udvikling, produktion, 
salg og servicering af desinficerende 

opvaskemaskiner, bækkenvaskere og 
laboratorieopvaskemaskiner samt opva-
skemaskiner til storkøkkener og føde-
vareindustrien og er i dag en verdens-
omspændende virksomhed med et stort 
netværk af distributører.

En af distributørerne er eksempelvis 
det færøske firma Leif Mohr fra Thors-
havn, som KEN A/S har samarbejdet 
med i mere end 20 år, og som har hjulpet 
KEN med at levere udstyr til bl.a. Færø-

ernes Landssygehus og en del plejehjem 
på øerne.

”Vi har eksempelvis solgt en hel del 
instrumentvaskere, bækkenvaskere og 
cateringsmaskiner til Færøerne, og vo-
res store force er ud over at bistå med 
selve ekspertisen, at vi også støtter hun-
drede procent op om distributørerne, 
så de kan udføre den fulde service på 
alle vores maskiner, hvis det er det, som 
kunderne vil have,” siger Brian Mølmer 
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Kompetence giver sikkerhed
Mere end 40 års erfaring er grundlaget for Weishaupt’s succes med tavleanlæg.
Vi bygger og leverer individuelle tavleanlæg til alle systemer omkring brænder-
og opvarmningsteknik. Fra rådgivning til installation på stedet til den efterfølgende
service - vi er med hele vejen.

Styring

Max Weishaupt A/S   |   Glostrup 43 27 63 00   |   Fredericia 75 10 11 63   |   Aalborg 98 15 69 11   |   www.weishaupt.dk

Styring, regulering og kommunikation

Regulering Kommunikation Kompetence

hyGiejNe

Pedersen, salgschef for Jylland og Fyn i 
KEN.

”Det at sælge en maskine og samti-
dig sørge for, at der er maksimal backup 
på servicen, er en utrolig vigtig filosofi 
i KEN, og det er da også det, som kun-
derne konstant efterspørger. At vi så 
også gør en stor dyd ud af at promovere 
dansk kvalitet og design, når vi leverer til 
andre markeder end det danske, er også 
med til at styrke vores distributører,” 
fastslår Brian Mølmer Pedersen.

KEN leverer således ikke bare en 
maskine. Firmaet leverer også en total-

løsning, som både opfylder de hygiejne-
mæssige krav og som er tilpasset afdelin-
gens individuelle behov.

Verdensomspændende

”KEN indtager i dag en ledende posi-
tion på det skandinaviske marked og har 
egne salgsselskaber i Sverige og Norge. 
Størstedelen af produktionen afsæt-
tes til vore eksportmarkeder gennem et 
vidtforgrenet forhandlernet, og ud over 
samhandel med en række europæiske 
markeder eksporterer KEN til flere mel-

lemøstlige lande samt til oversøiske mar-
keder som Japan og Australien.

Vore maskiner opfylder alle relevante 
EU-direktiver som for eksempel ”Me-
dicindirektivet” og ”Maskindirektivet”, 
og vort Kvalitets- og miljøledelsessy-
stem er certificeret i henhold til EN ISO 
9001:2008, EN ISO 13485:2003 samt EN 
ISO 14001:2004,” oplyser Brian Mølmer 
Pedersen.



Miljø & iNDRetNiNG

Nye omgivelser til 
Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug & Fiskeri
aF aNNe Mette WeNG, BUsiNess DevelopMeNt 

MaNaGeR

Et par år tilbage stod Ministeriet for Fø-
devarer, Landbrug & Fiskeri, nærmere 
betegnet Fødevarestyrelsen overfor at 
flytte til nye omgivelser i Glostrup.

Bascon blev hyret til at stå for projek-
teringen, og da Fødevarestyrelsen stil-
lede høje krav til de anvendte produkter, 
blev der rettet henvendelse til ARDEX 
Skandinavia A/S i Herlev for ekstern råd-
givning.

Hygiejnen i køkkener skal altid være 
høj. Og det samme gjorde sig naturligvis 
gældende for Fødevarestyrelsens eget 
køkken. ARDEX blev derfor rådført for 
at finde frem til stærke produkter, der 
kunne klare den hårde rengøring, der 
pågår i produktionskøkkener.

Det var ikke helt uden grund, der blev 
rettet henvendelse til den tysk baserede 
virksomhed. ARDEX´s skandinaviske af-
deling blev etableret tilbage i 1967 og si-
den da har ARDEX været synonym med 

cementbaserede systemløsninger af høj 
kvalitet.

Og det var netop den høje kvalitet, 
som Bascon var ude efter. I køkkener 
såvel som i omklædningsrum og toiletter 
er fugerne ofte det svageste led. Falder 
valget på en fuge, der ikke er beregnet 
eller velegnet til netop den belastning 
man udsætter den for, reducerer man le-
vetiden på fugen kraftigt.

Et klassisk eksempel på dette er des-
værre skoletoiletter/offentlige toiletter. 
Den klassisk anvendte fuge i Danmark 
er cementfugen. Cementfugen er en ud-
mærket fuge, der opfylder de fleste krav 
– bare ikke når det kommer til rum, hvor 
der må antages at være en del spild – af 
den ene eller anden slags.

I forbindelse med ildelugtende toilet-
ter er processen ofte som følger; ”spild” 
forekommer og trænger ned i cementfu-
gen. Fugen suger urinen til sig, og over 
ganske kort tid begynder man at opleve 
en ram lugt af urin, når man bevæger sig 
ind på toilettet. Rengøringspersonalet 
vil ofte bruge kemikaliestærke rengø-

ringsmidler for at komme lugten til livs. 
Desværre betyder denne handling, at 
cementfugen ætses væk. Den er sim-
pelthen ikke modstandsdygtig over for 
kemikalier. Bliver der ikke fuget om i 
tide, vil det fortsatte spild ende nede i fli-
seklæberen, og en større opgave venter 
forude for at komme genen til livs.

I det tyske laboratorie har ARDEX ar-
bejdet med denne problemstilling, og 
udviklet en hybridfuge, der netop er 
udviklet til hårdt belastede områder som 
bla. køkkener og toiletter.

Fugen hedder ARDEX EG 8 og består 
af lige dele epoxy og cement. Fugen for-
ener således cementens lette forarbejd-
ningsegenskaber med epoxyens stærke 
hærdning. Samlet set betyder det, at 
lugtgener kan undgås. Fugen har en 
længere levetid, og kemikalieforbruget 
kan holdes på rette niveau til glæde for 
personalet og miljøet.

Hos Fødevarestyrelsen var det netop 
et sådan produkt, de var ude efter.

Produktionskøkkener er afhængig 
af, at der opretholdes et højt hygiejne-
niveau. Det betyder meget rengøring – 
som igen betyder belastning af cement-
fugerne! Fedt, krydderier og farvestoffer 
belaster alt sammen fugerne. Det er ikke 
rart, at arbejde i et køkken, hvor fu-
gerne er misfarvede. Køkkenet vil nemt 
komme til at fremstå slidt og smudsigt –
uden nødvendigvis at være det!

For Bascon var der ingen tvivl. Det 
var ARDEX EG 8 hybridfuge, der skulle 
anvendes i Fødevarestyrelsens køkken, 
samt omklædnings- og toiletfaciliteter. 
På foranledning af Bascon udarbejdede 
ARDEX´s tekniske afdeling prøver til Fø-
devarestyrelsen. Det vigtige var her, at 
fugen ikke skinnede som den klassiske 
epoxyfuge, men rent faktisk holdt det 
matte cementlook. – Og det gjorde den!

Efter den godkendelse valgte Bascon 
at arbejde videre med ARDEX´s løsnin-
ger, således at det blev gennemtestede 



hospital drift & arkitektur 5   11 

KEN A/S, DK-5672 Broby • T +45 62 63 10 91 • www.ken.dkKEN A/S, DK-5672 Broby • T +45 62 63 10 91 • www.ken.dk

Kabinet desinfektorer

Desinfi cerende opvask

Endoskopvasker

Autoklaver

Validering

Hospitalsservice

K
EN

 C
W

D
 5

00
0

Sterilcentralen
Desinfektion • Sterilisation • Service

Miljø & iNDRetNiNG

systemløsninger i bl.a. vådrum, der blev 
benyttet. For Bascon var det en win/win 
løsning. Tidsplanen stram. Fødevaresty-
relsen stod til at skulle flytte ind april 2012, 
og mens vinteren så småt gik på hæld var 
der brug for hurtige produkter – der ikke 
gik på kompromis med kvalitetskravet.

Hurtighed er et andet af ARDEX´s 
nøgleord. Hos dem kalder de det blot 
ARDURAPID- effekt. Ved traditionelle, 
cementbaserede systemer skal 2/3 af 
blandevandet fordampe, for at cement-
massen kan styrkeudvikle. I ARDEX har 
de sammensat cementerne anderledes, 
så blandevandet bindes krystallinsk i 
selve massen. Derved spares der mange 
timer, da styrkeudviklingen forekommer 
inden for få timer. Er tidsplanen svær at 
nå, er der mange timer at spare her.

De stærke produkter gør, at bl.a. 
mange fastfood kæder har fået øjnene 
op for de hurtige løsninger. For disse 
restauranter gælder det om at holde så 
meget åben som muligt. Enhver lukke-
dag, betyder tabt fortjeneste. Når sy-
stemløsninger fra ARDEX projekteres 

ind, kan forretningen nøjes med holde 
lukket fra fredag til mandag. Så er hele 
restauranten renoveret – også køkke-

net. Og der kan igen tages imod kunder.
www.ardex.dk



KoMMUNiKatioN

Installationen af patientkalde
anlæg på DNU er i fuld gang

I sommeren 2013 vandt CARE-CALL A/S 
entreprisen på patientkaldeanlæg til dan-
markshistoriens hidtil største hospitals-
byggeri supersygehuset DNU (Det Nye 
Universitetshospital i Aarhus).

Udbuddet omfattede et fuldt færdigt 
patientkaldeanlæg, der skulle være lyd-
løst og med integrations mulighed op 
mod blandt andet Klinisk Logistik, fæl-
les sporingsplatform og fælles kommu-
nikationssystem med bærbare enheder. 
Anlægget skulle operere med åbne pro-
tokoller og have muligheder for kommu-
nikation med såvel øvrige svagstrømsan-
læg som det interne netværk. Udbuddet 
omfattede både software og hardware 

herunder afstillingsapparater, faste træk- 
og trykkontakter til kald og enheder til 
trådløst kald.

Valget faldt på BEST IQ® med udvalgte 
software fra BEST Software Suite®. Dette 
opfyldt nemlig, bedst af alle muligheder, 
kravene til fremtidens førende hospital 
og der var således helt fra starten skabt 
grundlag for at effektivisere plejen gen-
nem en fleksibel kommunikationsplat-
form.

Fremtidens førende hospital

Baggrunden for DNU-projektet har siden 
starten været at samle alle hospitalsfunk-
tionerne i Aarhus ved det nuværende 
Aarhus Universitetshospital i Skejby. 
Formålet er dels at forbedre forholdene 
for patienter og personale og dels at for-
stærke det faglige samarbejde mens drif-
ten samtidig optimeres.

Politikernes visioner for Det Nye Uni-
versitetshospital i Aarhus er baseret på 
et ”fremtidens førende hospital” og hos 
CARE-CALL er alle glade for, at man, 
sammen med den svenske leverandør 
BEST Teleprodukter AB, skal være med 
til at gøre denne vision til virkelighed.

”Det var en drøm, der gik i opfyldelse” 

siger Peter Kirkegaard, direktør og ejer 
af CARE-CALL A/S, der fortæller, at det, 
siden han startede CARE-CALL i år 2000, 
har været et af hans erklærede mål at 
blive leverandør til Skejby Sygehus. Et 
mål der blev opfyldt af kontrakten med 
Region Midtjylland.

Med baggrund i CARE-CALLs vision 
om at blive den mest foretrukne sam-
arbejdspartner inden for forretnings-
området patientkaldeanlæg er organi-
sationens næste mål at præstere det 
maksimale, således DNU bliver meget 
tilfredse og der skabes grundlag for, at 
CARE-CALL bliver leverandør til mange 
af de andre nye supersygehuse, der er 
på vej rundt omkring i Danmark.

Plejen effektiviseres med 
smartphones

Valget af BEST IQ betyder blandt andet, 
at man på DNU har skabt mulighed for at 
etablere et kaldemiljø med fokus på den 
primære opgave – patientplejen.

På mange afdelinger vil man nemlig 
bruge mobiltelefonen som et værktøj til 
at blive mere effektiv. Kaldet vil gå di-
rekte til telefonen hos den primære plejer 
for patienten og hvis denne ikke betjener 
kaldet, vil det gå videre til sekundærple-
jerne og derefter til alle på afdelingen. 
Herved højnes patientsikkerheden sam-
tidig med at arbejdsgangene optimeres, 
da kald ikke forstyrrer unødvendigt. De 
går nemlig direkte til den rette person, 
der således kun skal reagere på kald fra 
sine ”egne patienter”.

Dette giver personalet bedre tid og 
mere ro til at koncentrere sig om pa-
tientplejen og driften optimeres samtidig 
med at arbejdsmiljøet bedres og patien-
terne oplever et højere serviceniveau.

Integrationen mellem kaldesystemet 
og de trådløse modtagere sker via BEST 
Software Suite®, der effektivt og fleksi-
belt håndterer kalde- og alarmkommuni-
kationen til mobiltelefoner.

Da der vil være mange forskellige ty-
per afdelinger på det nye store super-
sygehus, vil der også være forskellige 
behov for patientkaldeløsninger. Nogle 

aF sUsaN KaRMaR, CaRe-Call a/s
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vil på traditionel vis fungere med ”lys og 
lyd”, mens andre vil benytte mobiltelefo-
ner enten i direkte forbindelse med BEST 
Planner® eller i samarbejde med Klinisk 
Logistik.

Integration til Klinisk Logistik

I praksis oplever vi ofte, at mange kald 
og alarmer med fordel kan sendes di-
rekte fra det medicotekniske udstyr til de 
bærbare apparater, som skal modtage in-
formationen. Dette mindsker kompleksi-
teten væsentligt, øger driftssikkerheden, 
minimerer omkostninger og gør det let-
tere at placere et ansvar, hvis løsningen 
ikke fungerer.

På de afdelinger, hvor man anvender 
Cetrea Klinisk Logistik, vil der derfor 
være integrationen i forhold til BEST 
Software Suite. Man vil således også 
fremover kun skulle planlægge ét sted 
og arbejdsrutinerne vil automatisk følge 
med over i BEST kaldeanlægget.

I fremtiden integreres 
kaldesystemet med 
mobiltelefoner

De fleste af de kaldesystemer, som 
CARE-CALL i dag leverer til sygehuse 
og hospitaler, indeholder mulighed for 
at distribuere alarmer og hændelser til 
mobiltelefoner. Plejepersonalet kan via 
mobiltelefonen få adgang til de samme 
informationer som findes internt i syste-
met.

I mobiltelefonens display vil persona-
lets egne alarmer vises med tydeligt far-
vede ikoner, alarmtekst og prioritet i klar-
tekst (f.eks. Nød, Akut, Kald). Personalet 
får på denne måde hurtigt et overblik 
over egne kalde- og alarmaktiviteter lige-
som man kan se, hvilke stuer der aktuelt 
har besøg af kollegaer. Alle kald vises i 
den rækkefølge patienterne har aktiveret 
dem og højere prioriteter vises højest i li-
sten med tydeligt farve-ikon i relation til 
vigtigheden.

Kald og alarmer kan accepteres di-
rekte på mobiltelefonen og for det øvrige 
personale i plejeteamet vises, hvis der al-
lerede er en kollega på vej til patienten. 
På samme måde kan personalet afvise et 
kald, som så øjeblikkeligt sendes videre 
til en kollega.

BEST Planner® håndterer 
planlægningen

Planner programmet, der indgår som en 
selvstændig del i BEST Software Suite, er 
et effektivt og intuitivt værktøj der giver 
en hurtig og sikker fordeling af patien-
ter/kaldepunkter til den plejer, som har 
ansvaret for patienten.

Plejepersonale kan således selv fore-
tage kaldefordelingen, der foregår via 
drag and drop. Man trækker ganske 
enkelt kaldepunktet eller –gruppen til 
den aktuelle telefon og afgør om man vil 
være primær eller sekundær plejer. Med 
det rette kald til den rette person kan der 
spares meget tid, såvel når der planlæg-
ges som når der modtages kald.

Kaldepunkterne kan tilpasses med 
valgfri information i klartekst og man kan 
individuelt indstille enhedsnavne – lige-
ledes i klartekst. For yderligere at lette 
overskueligheden kan personaleinfor-
mationer vises med navn og funktion 
samt foto.

Eskalering af kaldehændelser kan ske 
i niveauer styret af såvel tid, som hvilke 
plejeressourcer der er ledige og naturlig-
vis vigtigheden af kaldet. Eftersom hele 
kommunikationskæden er overvåget i 
BEST Software Suite registrerer syste-
met, hvis nogle af mobiltelefonerne ikke 
kan modtage alarm og eskalering til an-
dre mobiler sker på dette grundlag.

Om CARE-CALL A/S

CARE-CALL er en dansk virksomhed, 
der rådgiver om, leverer og servicerer 
kalde-, kommunikations- og personsik-
ringsanlæg.

Det er et erklæret mål at opretholde 
en enestående viden om situationen 
hos kunderne i relation til de produk-
ter og ydelser der leveres. Denne vi-
den skal omsættes til løsninger som til 
fulde indfrier kundernes ønsker, behov 
og forventninger. Via viden- og erfa-
ringsudveksling med kunderne højnes 
standarden og brugervenligheden i de 
løsninger, som kunderne anvender.

Peter 
Kirkegaard

FaKta oM DNU

hospitalsbyen bliver på størrelse 
med eksempelvis Ribe. 
•		ca.	1	million	m2 areal på samlet 

grund 
•		250.000	m2 nyt byggeri 
•		160.000	m2 eksisterende hospital 

integreres

DNU bliver den største arbejds-
plads i aarhus Kommune
•		8.000	-	10.000	ansatte
•		1.000	studerende
•		100.000	indlagte	patienter	årligt
•		900.000	patienter	til	ambulante	

behandlinger
•		Basishospital	for	370.000	bor

gere i StorAarhus 
•		Lands-	og	landsdelshospital	for	

1,2 millioner borgere i Region 
Midtjylland

•		40-50	%	af	al	hospitalsaktivitet	i	
Region Midtjylland 

tidsplan
•		Den	store	1.	etape	af	byggeriet	

forventes klar til ibrugtagning år 
20142015

•		Det	samlede	byggeri	forventes	
færdigt år 2019 

Kilde: www.dnu.rm.dk/udbud
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Sikker brug af smart phones 
i sundhedssektoren
De brugervenlige smartphones vinder hastigt frem i sundhedssektoren. Ikke kun i lommerne på patienter 
og pårørende, men også som mange ansattes foretrukne arbejdsredskab. Hospitalerne kan høste mange 
fordele af udviklingen, hvis fundamentet er på plads.
 

aF haNNe hylDBoRG

Flere og flere tager deres smartphone 
med på arbejde – også i sundhedssekto-
ren. Ifølge en amerikansk undersøgelse 
(Cisco, 2013) brugte 88,6 pct. af medar-
bejderne i sundhedssektoren deres egen 
smartphone til arbejdsopgaver. Helt så 
langt er vi ikke kommet herhjemme, men 
udviklingspilen peger i den samme ret-
ning. Ikke kun drevet af de ansatte, der 
ikke kan undvære deres smartphone, når 
de er på job, men også af hospitalerne, 
hvoraf flere har meldt ud, at de baserer 
deres fremtidige strategi på mobilnet-
værk og smartphones.

Mange leverandører har aflæst ud-
viklingen og er klar med apps, der gør 
smartphonen køreklar til hospitalerne.

– Flere og flere af de hospitalsløsnin-
ger, der sælges i dag, har en medføl-
gende app. Selvom jeg er varm fortaler 
for smartphones på hospitalerne, mener 
jeg, man bør være på vagt over for den 
udvikling. Smartphones handler ikke 
bare om at udvikle en app, men om at 
flytte hele mobilitets-DNA’et over på 
den nye platform. Det værdiskabende er 
jo det fintmaskede net af processer, inte-
grationer og workflows, som skaber ef-
fektivitet og patientfokus ude på afdelin-
gerne. Får man ikke det integreret med 
telefonerne, smider man barnet ud med 
badevandet, siger Rune Roed Schøler, 
produktchef i Ascom.

Skift mellem netværk giver 
sikkerhed

Ascom står bag den interaktive app, 
Unite Axess, der understøtter både iOS 
og Android. App’en er en fuld spejling 
af Ascoms grundplatform for virksom-
hedskritisk kommunikation med patient-
kald, alarmhåndtering, kritiske alarmer, 

patientmonitorering, servicelogistik, 
tildelt pleje, eskalering, beskedfiltrering 
mv. Denne middleware-tilgang bety-
der, at alt det, personalet er vant til at 
kunne på deres personsøgere, DECT- og 
WiFi-telefoner, også er tilgængeligt på 
smartphones.

– De tider er forbi, hvor leverandører 
dikterer teknologi. Særligt på hospita-
lerne, hvor man har så mange forskellig-
artede opgaver, og sikkerhedsfaktoren 
er så fundamental, er det afgørende at 
have en fallback-strategi med alternati-
ver, hvis smartphonen svigter. Det er en 
mere umoden teknologi for kritisk kom-
munikation, som kører på det offentlige 
net, og det indebærer en risiko, siger 
Rune Roed Schøler.

Den største – berettigede – frygt er 
selvfølgelig, at mobilnettet går ned. 
Sker det, er det vigtigt, at personalet kan 
switche mellem WiFi- og mobilnet på 
smartphonen og stadig have adgang til 
al funktionalitet. Men det giver en ekstra 
sikkerhed at kunne trække en personsø-
ger eller DECT-telefon op af skuffen og 
arbejde videre uafhængigt af netværket.

– Den mulighed har man, når det er 
middlewaren, og ikke app’en, der er om-
drejningspunkt for smartphonen, forkla-
rer Rune Roed Schøler.

Fra kort tekst til visuelt univers

Der er mange åbenlyse fordele ved at 
bruge smartphones i sundhedssekto-
ren. Først og fremmest er det en ”fol-
kelig” teknologi, forstået på den måde 
at mange ansatte i forvejen bruger 
smartphones, så de teknologiske bar-
rierer reduceres betydeligt. Dertil kom-
mer smartphonens visuelle interface og 
brugervenlighed, som langt overgår de 
gængse hospitalsenheder. Den større 
og trykfølsomme skærm giver mulighed 
for at bruge ikoner og farver i kommu-

nikationen, og tekstfeltet er væsentligt 
større end på personsøgere og trådløse 
telefoner.

Ascoms app udnytter de grafiske 
muligheder optimalt. Alarmer, kritiske 
testresultater, patientaktiviteter, patient-
monitorer og teamkommunikation er 
visualiseret og dermed hurtigere for per-
sonalet at afkode. Patientmonitoralarmer 
ledsages af en grafik med fx patientens 
hjerterytme ikke bare nu, men hen over 
en periode, så sygeplejersken kan se 
hjertekurvens udvikling og handle deref-
ter. Farvekodede beskeder gør det nemt 
og hurtigt for personalet at identificere 
kritiske hændelser og distinkte alarm-
toner gør det muligt at høre forskel på 
prioriteringer.

– Der er tale om et kvantespring i 
brugervenlighed. Vi går fra kortfattede 
tekstbeskeder til et langt mere informa-
tivt univers, som gør det muligt for per-
sonalet at handle endnu mere præcist, 
siger Rune Roed Schøler.
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KoMMUNiKatioN

Data presser infrastrukturen

Mulighederne med smartphones er uen-
delige, og det er i virkeligheden deres 
største problem. For de genererer så 
mange data, at kravene til hospitalernes 
infrastruktur stiger eksplosivt. I forvejen 
er hospitalerne under pres fra patienter 
og pårørende, som forventer at kunne 
komme på nettet. Den generelle stigning 
i forbruget af mobildata er enorm, og 
heraf står streaming af videotjenester for 
størstedelen af væksten. Nu skal hospi-
talerne til at bruge selv samme teknologi, 
og det forøger kompleksiteten voldsomt.

– Hospitalerne skal have en helt klar 
strategi for, hvordan de skal skelne mel-
lem kritisk og ikke så kritisk information. 
Hvordan sikrer man, at en hjertealarm 
får prioritet over familievideoen der kø-
rer på en iPad på stue 6? Her mener jeg 
virkelig, hospitalerne skal se sig for og gå 
efter en løsning, som håndterer alarmer 
uafhængigt af, om der er båndbredde på 
afdelingen eller ej, uden at gøre det tek-
nisk komplekst for brugerne, siger Rune 
Roed Schøler.

– For at sikre tilgængeligheden og 
dækningen i mobilnettet tyer mange 
til såkaldte indoor-løsninger, hvor der 
implementeres udstyr og antenner in-
dendørs. Det er meget vigtigt, at disse 
løsninger ikke blot giver mobildækning, 
men også understøtter kravene til bånd-
bredde, som brugerne har. Her bør man 
også se på de relevante use-cases, der 
skal understøttes. Personalegrupper 
som f.eks. portører bevæger sig ofte 
overalt på hospitalet og har kommunika-
tionsbehov i kældre og på kviste. Her er 
båndbreddebehovet ikke nødvendigvis 
så stort, hvorimod behovet på en børne-
afdelingen typisk vil være det, forklarer 
Rune Roed Schøler.

Hvor og til hvad må smartphonen 
bruges

Rune Roed Schøler peger også på en an-
den problemstilling, nemlig hele regel-
sættet for smartphones som stiger i rele-
vans i takt med, at smartphones indføres 
på afdelingerne.

– De gamle teknologier var mere 

simple. Med smartphones kan persona-
let pludselig streame video, gå på Yout-
ube osv. på deres arbejdsredskab. Det 
stiller krav om entydige retningslinjer. 
Må man fx spille Angrybirds, når man har 
aftenvagt? Dertil kommer hele spørgs-
målet omkring patientsikkerhed og 
håndtering af patientoplysninger. Frem-
over skal patientfølsomme data ligge på 
devices med internetadgang og kamera. 
Så i princippet er det muligt at lægge op-
lysninger om kendte, der indlagt, ud på 
Twitter eller filme dem til Youtube, siger 
Rune Roed Schøler.

– Mange hospitaler er kommet et 
langt skridt ved at have en strategi for 
smartphones. Teknologien kan give et 
løft til både effektivitet og patientfokus, 
fordi den er så brugervenlig og visuelt 
orienteret. Men det er også vigtigt, at 
hospitalerne finder ud af, hvordan de tøj-
ler smartphonen. Det er der ikke nogen, 
der har gjort endnu. Så man mangler at 
tage det sidste vigtige skridt, før man 
med ro i sindet kan åbne dørene og lade 
smartphonen gøre sit indtog på afdelin-
gerne, siger Rune Roed Schøler. 



syGehUsByGGeRi

Høje hygiejnekrav og 
fleksibilitet i samspil med 
lavenergiklasse
aF seNioRRåDGiveR BjøRN BaRBRé peDeRseN, 

MiDtCoNsUlt oG CiviliNGeNiøR, eNeRGi 

oG iNDeKliMa aNDeRs KoBBelGaaRD, 

MiDtCoNsUlt

Fleksibilitet og høje hygiejnekrav er en 
stor del af udfordringen ved udformnin-
gen af de nye hospitaler og hospitalstil-
bygninger, der er i gang over hele landet.

Baggrunden for de mange nybygge-
rier på hospitalsområdet er ønsket om 
kvalitetsforbedring og effektivisering. 
Det siges, at ”rum skaber vaner”. Nybyg-
geri medvirker derfor til at ændre vaner, 
ved at skabe en nytænkende og adfærds-
regulerende indretning, der sikrer, at alle 
der færdes i de nye omgivelser, naturligt 
påtager sig en optimal adfærd.

Fleksibilitet er nøgleordet. Da un-
dersøgelse, behandling og plejebehov 
har været under hastig forandring de 
seneste år, er fleksibilitet i byggeriet af-
gørende vigtigt. Dernæst er det helt es-
sentielt, at bygninger og lokaler også i de 

kommende år kan anvendes uden at gå 
på kompromis med hygiejnen.

Fleksibilitet betyder også, at der kan 
bygges om, uden indgriben i bygninger-
nes hovedstruktur, med en elasticitet og 
generalitet i bygningskonstruktion, -in-
stallationer og indretning, så fremtidige 
tilpasninger kan ske uden væsentlig ind-
griben.

Udover fleksibelt byggeri kræves det, 
at bygningerne kan drives bæredygtigt 
med et minimalt energiforbrug – i mange 
tilfælde opfyldt ved at projektere i hen-
hold til kravene i Bygningsklasse 2020. 
Når så sygehusdriften samtidig – af hen-
syn til patientsikkerheden – skal tilgode-
ses med høje hygiejnekrav, bliver udfor-
dringerne ikke mindre.

Med andre ord: Krav om fleksibilitet, 
hygiejnekrav og krav om bæredygtighed 
stiller tilsammen store krav til leverandø-
rerne af byggeriet. 

Ovennævnte udfordringer står Midt-
consult overfor i de fleste af de sygehus-

projekter, der arbejdes med. Med udvi-
delsen af Regionshospitalet Viborg med 
nyt akutcenter på 22.000 kvm nybyg-
ning og i tilslutning hertil store ombyg-
ninger, arbejder Midtconsult som en del 
af Projektgruppen Viborg. Her har Midt-
consult allerede tidligt inddraget overve-
jelser, resultater og anbefalinger fra de 
kommende retningslinier for ”Ventilation 
i rum med invasive indgreb, herunder 
OP-stuer”, – en vejledning udarbejdet 
af en arbejdsgruppe nedsat af FSTA og 
FSD, hvor også Midtconsult sammen 
med andre specialister og interessepar-
ter har deltaget.

MiDtCoNsUlt RåDGiveNDe 
iNGeNiøReR sætter en ære i at 
få arbejdsprocesserne til at lykkes 
på den mest rationelle måde, og 
ser udfordringer, hvor andre ser 
forhindringer.
Midtconsult har siden 1974 løst 
mangeartede rådgivningsopgaver 
indenfor bygge og anlægssekto
ren. Rådgivningen sker ofte i nært 
samarbejde med andre rådgivere, 
henholdsvis med total og hoved
entreprenører.
Midtconsult beskæftiger i dag mere 
end 120 medarbejdere, der med 
speciale fordeler sig på de tekniske 
fag som; anlæg, bærende kon
struktioner, bygningskomplettering. 
VVS/ventilation og energiteknik, 
elinstallationer, miljøforbedringer, 
energimærkning, brandrådgivning, 
akustik og lydrådgivning samt byg
geadministration og byggestyring 
ligesom bygherrerådgivning er fir
maets kompetence med økonomi 
og risikostyring.

Civilingeniør Anders Kobbelgaard i samtale med Seniorrådgiver Bjørn Barbré Pedersen.



hospital drift & arkitektur 5   17 

syGehUsByGGeRi

I projektet i Viborg er kravet, at byg-
ningen udføres i henhold til Bygnings-
klasse 2020. Dette stiller særlige krav på 
flere områder – ikke mindst til tryktab i 
ventilationskanaler og deraf følgende 
energiforbrug til lufttransport. En typisk 
løsning på denne udfordring er at øge 
kanaldimensionerne. I det aktuelle pro-
jekt vanskeliggøres dette dog ved, at 
etagehøjderne pga sammenbygning er 
begrænset af højderne i de eksisterende 
bygninger.Der kan derfor ikke umiddel-
bart skaffes mere plads til fremføring af 
kanaler ved at øge etagehøjden, som 
således bliver op mod 0,5 meter mindre 
end for barmarksprojekterne.

Ved på et tidligt tidspunkt at inddrage 
overvejelserne fra vejledningsarbejdet 
omkring OP-ventilation i drøftelserne 
med bygherrens repræsentanter, fand-
tes løsninger, der som et ”kinderæg” 
løser kravene til energiforbrug til luft-
transport og samtidig opfylder de uhyre 

vigtige hygiejnekrav. – Løsningen i det 
aktuelle projekt sker ved en opdeling i et 
grundluftskifte/ udeluftskifte fra centrale 
anlæg, hvor kapaciteten er bestemt med 
udgangspunkt i Bygningsreglementets 
indeklimakrav. Dette luftskifte suppleres 
af et hygiejnisk luftskifte, som ved lokal 
recirkulation i kombination med de an-
befalede filterklasser, sikrer passende lav 
partikelkoncentration og dermed også 
sikring af grænseværdierne for luftens 
indhold af kim.

Denne løsning giver i tilgiften enklere 
løsning på opfyldelse af fleksibilitets-
kravene ved, at rum opbygget efter en 
generel model, ved en lokal installation 
af recirkulationsenhed, kan ændres fra 
f.eks. undersøgelsesrum uden invasive 
indgreb til på en enkel måde ved mon-
tage af recirkulationsenhed at kunne fun-
gere som operationsstuer.

Når slutfiltrering sker umiddelbart in-
den at luften blæses ind i de respektive 

eKseMpel

Belastningen på en OP stue i form 
af personer, varmeafgivende udstyr 
m.m. kræver eksempelvis et luft
skifte på f.eks. 10 gange pr. time for 
at opfylde krav til luftens tempera
tur og CO2 indhold.
De hygiejniske krav med hensyn til 
luftens indhold af organismer som 
sygdomsfremkaldende kim kræver 
derimod typisk et luftskifte på 20 
gange pr. time. 
Samlet kan dette således opfyldes 
ved et friskluftskifte på 10 gange i 
timen og ved samtidig at recirku
lere luften over et specifikt filter 
med 10 gange pr time.
Herved spares energi ligesom der 
opnås større fleksibilitet, når anven
delsen af rum skal ændres.
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syGehUsByGGeRi

OP-stue

rum, kan samtidig anvendes ventilati-
onsanlæg med højeste energieffektivitet 
– som f.eks. anlæg med roterende var-
meveksler – som også opfylder de hygi-
ejniske krav fra Statens Serum Institut.

Midtconsult er meget tilfredse med 
denne løsning, som først og fremmest 
sikrer patientsikkerheden ved at opfylde 
gældende hygiejnekrav samtidig med, 
at bygherrens lavenergikrav kan imøde-
kommes til gavn for miljø og driftsøko-
nomi.
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Få mennesket  
i centrum

Vil du vide hvordan? Så kan du kontakte Pernille Walløe 
på 2723 6894 eller på pwa@grontmij.dk

V
isu

alisatio
n: 3X

N

Air-Consult ApS ● Vandkærsholmvej 2 
DK-8400 Ebeltoft ● Tlf: 70 20 30 72 

www.friskvand.dk 

Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
● Pladsbesparende og rengøringsvenlig på gangarealer  
● Opfylder brandmyndighedernes krav 

MeDiCo

Medtronic køber Covidien
Amerikanske Medtronic overtager Covidien, som har hovedsæde i Irland,  
for 236 milliarder kroner.

Det er et af de største opkøb nogensinde 
i branchen for medicinsk udstyr som er 
faldet på plads i løbet af weekenden.

Det amerikanske Medtronic, der ran-
gerer som verdens største medicosel-
skab, overtager den irske rival Covidien. 
Parterne er i weekenden blevet enige om 
en købspris på 42,9 milliarder dollar eller 
236 milliarder kroner.

Medtronic oplyser i forbindelse med 
handlen, at det vil flytte sin direktørbase 
til Irland. Dermed kan selskabet få skat-
tedomicil i Irland, der har en langt lavere 
selskabsskat end USA.

Penge tilbage til USA

Men den globale koncern med base i 
Minneapolis i USA afviser, at beslutnin-
gen er motiveret af skattetænkning.

Flytningen af hovedsædet forklares 
med, at der kan opnås teknologiske 
synergier med Covidien. Synergief-
fekterne ventes inden 2019 at være på 
mindst 850 millioner dollar om året, op-
lyser Medtronic.

Selskabet meddeler samtidig, at det 
over de næste 10 år vil investere 10 mil-
liarder dollar i USA i udvikling af ny tek-
nologi.

Gevinst på 29 pct.

Medtronic har en børsværdi på omkring 
61 milliarder dollar, mens den samlede 
værdi af Covidien var 32 milliarder dollar 
baseret på fredagens aktiekurs. Opkøbet 
giver dermed aktionærerne i det irske 
selskab en gevinst på 29 procent.

I det seneste regnskabsår havde Med-
tronic en omsætning på 17 milliarder 
dollar og et overskud på næsten 3,9 mil-
liarder dollar eller omkring 20 milliarder 
kroner.
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København får verdens største og mest 
avancerede anlæg til analyse af blodprøver
Et af verdens mest effektive anlæg til analyse af blodprøver står nu klar i København.  
Anlægget kan spare den danske sundhedssektor for et tocifret millionbeløb hvert år.

Købehavn er på vej til at få verdens største og mest avancerede 
Siemens-anlæg til analyse af blodprøver. Hver dag vil anlægget 
bruges til analyse af 9.500 blodprøver og spare sundhedssek-
toren for millioner af kroner.

Det er Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL), 
der opstiller den avancerede teknologi for at betjene praktise-
rende læger og speciallæger i Københavnsområdet. Her be-
tjener man 20 procent af Danmarks befolkning, og der lægges 
ikke skjul på, at maskinen er kærkommen.

»I dagligdagen vil det betyde, at produktionen kører auto-
matiseret, og at kvaliteten fortsætter uændret. Vi kan udføre et 
ellers monotont arbejde billigere og mere effektivt, og det fri-
giver arbejdskraft til regionen,« konstaterer overlæge Bent Lind 
fra RHEL.

Nyt anlæg giver ekstra besparelser

Det nye anlæg vil fungere som et fuldautomatisk laboratorium, 
og det er verdens mest komplekse laboratoriesystem. Samtidig 
er anlægget det eneste, der samler biokemiske og hæmatologi-
ske prøver med blandt andet centrifuger og intelligente køle- 
og lagringsenheder i ét system.

»Den tidligere version består af tre anlæg, som fungerer uaf-
hængigt af hinanden. Det nye anlæg er ét samlet anlæg, hvor 
prøverne transporteres mellem de forskellige analysemaskiner. 
Al forbehandling sker også i anlægget, så dermed sparer man 
ekstra mandetimer,« forklarer Birgit Eskildsen, administrerende 
direktør for Siemens Healthcare Diagnostics.

Den første generation af anlægget blev sat op i 2002, og i 
forhold til at skulle behandle prøverne manuelt har laboratoriet 
sparet omkring 20 millioner kroner årligt. Med den nye maskine 
regner man med at spare yderligere 10 millioner kroner årligt.

Tre køleskabe og et hav af analyser

De mange tusinde blodprøver kan komme ud på en lang rejse 
med den nye maskine. Hvis en blodprøve tager hele turen igen-
nem det automatiserede anlæg, tilbagelægger den 159 meter. 
Det tager maksimalt 17 minutter for blodprøven at komme 
igennem systemet.

Ud over det smarte samlebånd er der også koblet tre ’intelli-
gente’ køleskabe til anlægget. Disse køleskabe opbevarer prø-
verne og leverer dem til båndet. Men de smider også prøverne 
ud igen, når de overskrider deres holdbarhed.

»Man kan godt sige, at det er intelligente køleskabe. De ved, 
hvornår en prøve ikke længere er brugbar og smider den her-
efter ud gennem et rør og ned til en container. Samtidig kan kø-
leskabet oplyse, om brugbare prøver stadig ligger på køl. Disse 
prøver kan så fortsat bruges til analyse, og det betyder, at både 
patient og medarbejder sparer tid,« siger Birgit Eskildsen.

Det er nemlig ikke alle prøver, der rejser 159 meter. Prøverne 
bliver kun transporteret til den ønskede analyse-station, og 
båndet i maskinen har også indbygget ’u-vendinger’, så prø-
verne kan vende om og ikke behøver tage hele turen.

»Noget nyt er også, at hvis kontrollen viser, at der er nogle 
analyser, der ikke kan laves, så bliver de automatisk annulleret 
af systemet. Så får lægen får besked om, at prøvematerielt ikke 
kan bruges til analyse, hvis blodet for eksempel er tappet for-
kert. Hvis et resultat på en prøve derimod giver anledning til en 
ny test, så er der nogle algoritmer i anlægget, der automatisk 
sørger for, at en robot henter prøven og transporterer den over 
til en anden analysemaskine. Igen sparer man en proces, vores 
medarbejdere ellers stod med,« siger Bent Lind.

Ingen mister jobbet

Selvom det nye anlæg sparer mange mandetimer for bioanaly-
tikerne og effektiviserer sundhedssektoren yderligere, vil det 
ikke koste nogen medarbejdere deres job, forsikrer overlægen.

»Der vil ikke være nogen, der mister deres job på grund af 
anlægget. Men vi vil nu kunne imødekomme den stigende ef-
terspørgsmål på analyseområdet. Der sker en stigning i antallet 
af analyser på fem procent om året, så produktionen er steget 
væsentligt,« siger Bent Lind.

Han tilføjer, at der dog er nogle stillinger, der løbende bliver 
nedlagt, efterhånden som medarbejderne selv stopper.

Prisen på det nye anlæg bliver ikke offentliggjort.
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Mti-Medicinsk teknologi  
& informatik udkommer  

næste gang den 29. august

MeDiCo

Nu bliver halshvirvler, skulder
blade og kraveben 3Dprintet
Ødelagte skuldre, kranie-dele og bækkener erstattes af 3D-printede versioner. Men endnu er der ikke 
udsigt til 3D-printede indre organer

Vi er ikke uvant med at reparere øde-
lagte knogler, for eksempel er hofteled 
er i årtier blevet erstattet med metal. I 
andre tilfælde er syge knogler blevet ud-
skiftet med knoglemateriale fra patienten 
selv, fra andre patienter eller fremstillet i 
keramik.

Men i 2012 gik en ny historie verden 
rundt. En 83-årige hollandske kvinde fik 
erstattet sin kæbe med en ny, der var 
printet ud i metal på en 3D-printer. Siden 
er 3D-printere blevet taget i brug flere 
steder for at erstatte ødelagte knogler. 
Fordelene er oplagte: knoglerne kan til-
passe nøjagtigt til den enkelte patient, og 
de er relativt billige at fremstille.

I Kina har tre patienter netop fået ind-
opereret 3D-printede knogler. De tre pa-
tienter havde kræftsvulster i henholdsvis 
kravebenet, skulderbladet og bækkenet. 
Hvis svulsterne ikke blev fjernet, kunne 
de være livstruende.

Lægerne på hospitalet i byen Xi’an, som 
er hovedstaden i Shaanxi-provinsen, 
scannede i stedet de pågældende knog-
ler og fik dem printet ved hjælp af SLS 
(Selective Laser Sintring) i titanium. Der-
med kunne knoglerne tilpasse fuldstæn-
dig til den enkelte patient.

Sådanne ’titaniumknogler’ kunne også 
have været fremstillet ved hjælp af støb-
ning eller med CNC-maskiner. Men med 

3D-printerne var lægerne i stand til at 
fremstille dem med ‘svampe’-lignende 
overflade, som er mere egnet til at ind-
sætte i et menneske med muskler, væv og 
andre knogler, da det nedsætter risikoen 
for væskeansamlinger og infektioner.

I Japan har læger og forskere arbejdet 
med at erstatte knogler hos patienter 
med diskusprolaps i halshvirvelsøjlen. 
Også her blev de ødelagte knogler scan-
net og fremstillet ved hjælp af en tita-
nium-3D-printer.

Både de kinesiske og japanske læger 
fremhæver, at omkostningerne til de 3D-
printede knogler lå langt under, hvad det 
normalt koster at rekonstruere knogle-
strukturer. I tilfældet fra Japan kostede 
selve ‘knoglen’ under 100 kroner at 
fremstille.

Hollandske forskere bruger plast 
til hjerneskallen

I Holland har læger tidligere i år gen-
nemført verdens første transplantation 
af hele den øverste af kraniet på en 22-
årig kvinde. Hun led af en tilstand, hvor 
hendes knoglestruktur, især i kraniet, 
konstant blev tykkere og tykkere, hvilket 
betød, at hun mistede synet og basale 
motoriske færdigheder. Til sidst ville det 
trykke så meget på hendes hjerne, at det 
ville slå hende ihjel.

Derfor fik lægerne printet en ny i plast, 
som blev indopereret under en dag-
lang operation. Bare tre måneder efter 
operationen kunne kvinden begynde at 
arbejde igen. Ifølge lægerne have hun 
ingen mén efter operationen.

Organer lader vente på sig

Mens 3D-printede knoglestrukturer 
breder sig inden for transplantationer, 
så halter det noget mere bagefter, når 
det gælder organer. Flere forskerhold 
over hele verden har haft succes med at 
fremstille de celler, som skal indgå i 3D-
printede organer, blandt andet lever og 
nyrer.

Men en af de helt store udfordringer 
er, hvordan selve organet får tilført ilt via 
blodet. Det er foreløbigt endnu ikke mu-
ligt at printe blodårer, så man for eksem-
pel kan få en fuldt funktionsdygtig lever.

Se operationen, hvor den hollandske 
kvinde får erstattet hele den øvre del af 
kraniet med en 3D-printet version i plast:

Kilde: Ingeniøren.

Kinesisk skulderblad, kraveben og bækken 
3D-printet i titanium.

Japanske læger har erstattet en del af hals-
hvirvlerne med 3D-printede knoglemate-
riale.
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Vellykket digitalisering af det 
færøske sundhedssystem
I dag er alle funktioner i det færøske sygehusvæsen implementeret under et og samme digitale system.

På Færøerne startede forberedelsen af 
digitale sundhedssystemer i 2004. Og i 
januar 2011 blev psykiatrisk afdeling det 
sidste område der blev implementeret. 
Et vellykket resultat var en realitet, og 
man kunne se tilbage på en meget mål-
bevidst og tilfedsstillende proces.

For ti år siden blev der truffet beslut-
ning om at udvikle sundhedssektoren 
digitalt, og ambitionen var, at alle dele af 
sundhedssektoren på Færøerne skulle 
bruge samme elektroniske patientsy-
stem.

“Færøerne måtte i kraft af sin størrelse 
indgå en række kompromiser med hen-
syn til indkøb og implementering af et 
centralt sundhedssystem. For at det hele 
skulle hænge sammen økonomisk, be-
sluttede man at holde sig til standardsoft-
ware, begrænset brug af tilpasninger og 
løbende at arbejde hen imod at integrere 
omkringliggende fagsystemer ind i Cos-
mic. Alle tilpasninger, som man elsker i 
Danmark, har vi sløjfet. Vi har simpelt-
hen sløjfet Danmark, og flyttet til Cambio 
i Sverige,” siger Jens Godik Højen, der er 
daglig leder for THS-Kjarnin, det færø-
ske digitale sundhedsfaglige system.

Han påpeger, at da grønlændere så 
det færøske system, hoppede de med på 
vognen sammen med Færøerne og bru-
ger nu også den svenske leverandør.

“Det system vil vi også have,” sagde 
grønlænderne.

Højt kvalificeret projektteam

Jens Godik Højen, der blev hægtet på 
projektet som daglig leder for det sund-
hedsfaglige system for fire år siden, si-
ger, at projektet havde ladet sig inspirere 
af OUH´s projektmodel, og den blev med 
succes tilpasset færøske forhold.

“Et højt kvalificeret projektteam plan-
lagde detaljerne for implementerings-
arbejdet, og økonomisk blev der sikret 
grundlag for en høj medarbejderdelta-
gelse,” siger Jens Godik Højen.

Formålet med det store fokus på med-
arbejderne var i størst muligt omfang at 
kunne tilbagelevere ejerskabet til hver 
enkelt afdeling.

Hele landet i et system

Da arbejdet med det digitale sundheds-
system blev skudt i gang, var man enig 
om, at hele landet skulle samles i ét sy-

stem. Jens Godik Højen siger blandt an-
det således:

“Det færøske sundhedsvæsens rejse 
fra papirjournal til digital journal har væ-
ret lang og med mange bump undervejs. 
Her i 10-året for rejsens begyndelse kan 
Færøerne se tilbage og konstatere, at de 
gjorde det rigtige med beslutningen om 
at samle hele landet i ét system.”

Det var den daværende sundheds-
minister (2004), der ønskede at tage fat 
på at udvikle sundhedssektoren digitalt, 
og ambitionen var at hele landet skulle 
bruge samme elektroniske patientsy-
stem. Projektet blev vedtaget af det fær-
øske lagting, og arbejdet blev sat i gang. 
Men projektet løb ind i vanskeligheder af 
forskellig art.

“Der var f.eks. modstand imod foran-
dringer, og projektets omfang blev un-
dervurderet i starten. De ydre rammer 
omkring projektorganisationen funge-
rede også dårligt. Og i 2007 stoppede 

aF joURNalist GRæKaRis 

DjURhUUs MaGNUsseN, 

pRess

For nogen år siden blev der lavet en ny tilbygning til Landssygehuset. Her har vi skadestuen 
i Landssygehusets nyere tilbygning.
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projektet, og nu skulle der nytænkning 
til,” siger Jens Godik Højen.

Ind i Sundhedsministeriet

En ny projektleder blev ansat i 2008, 
og hele projektet blev omstruktureret. 
Projektorganisationen blev flyttet ud af 
sygehusorganisationen og over i Sund-
hedsministeriet. Den daværende depar-
tementschef blev indsat som projektle-
der i selve EPJ-styregruppen.

Man indså, at det havde stor betyd-
ning, at den øverste ledelse var helt tæt 
på projektet. Således blev beslutnings-
magten tættest muligt på kritiske afgø-
relser, og man fik et organ, der kunne 
tage beslutninger. Der var nu skabt en 
situation med mindst mulig afstand mel-
lem budget og projekt.

“Vi skal huske på, at selv om vi er et 
lille samfund med 48.000 indbyggere, 
så har vi præcis samme problemer, som 
man f.eks. har i sundhedsvæsenet i 
Danmark. Men beslutningsprocessen 
er langt kortere på Færøerne. Dog indså 
vi i forbindelse med digitaliserigen af 
sundhedssystemet, at det var nødven-
digt med en stærk beslutningsproces 
omkring arbejdet,” siger Jens Godik Hø-
jen.

Fem områder i sundhedssektoren

Det færøske sundhedsvæsenet omfat-
ter den primære sundhedstjeneste med 
praktiserende læger, sygesikring, sund-
hedspleje, apoteksvæsen og sygehus-
væsenet. De skulle alle implementeres i 
ét og samme digitale sundhedssystem.

Jens Godik Højen, cand. merc., er leder for 
THS-Kjarnin, det færøske digitale sund-
hedsfaglige system. Her afbildet foran 
Landssygehusets kantine – med hospitals-
blokke spejlende i baggrunden.

tiDsliNie

2004 Valg af system og leverandør
2005 Projektopstart
2006 Pilot på to sygehusafdelinger og to kommunelæger
2007  Kun små gennemførte implementeringer, projektet kommer i krise 

og stopper
2008  Projektet omstruktureret med nye ressourcer og ny implemente

ringsmetode
2009 Januar : Implementering på kirurgisk afsnit på Landssygehuset
2009 November: Implementering på medicinsk center på Landssygehuset
2010 Maj: Implementering på Klaksvig Sygehus
2010 September: Implementering på Suderø Sygehus
2011  Marts: Implementering på psykiatrisk center på Landssygehuset
20082011 Implementering af de resterende kommunelæger

Landssygehuset i Thorshavn. Til højre ser vi den ældste del af Landssygehuset.

Efter 2008 anså man det for vigtigt at 
holde et højt tempo. Nu havde man en 
stærk styregruppeformand og projektle-
der, og det skabte større fremdrift i pro-
jektet. Dertil kom hyppige projektmøder 
og koordineringsmøder, klare roller og 
beslutningsstrukturer, og medarbej-
derne skulle føle ejerskab for deres egne 
handlinger.

Nu gik det støt fremad. Og ved ind-
gangen til 2013 var platformen klar til at 
modtage en ny Cosmic version.

“Man er i dag fantastisk glad for det 
nye system, der fungerer godt. Nu har 
alle samme patientoplysninger – samti-
dig: Apoteksvæsenet, kommunelæger 
(praktiserende læger), sygehusene osv. 
Nu arbejder vi med at få de færøske p-
tal (cpr-nr) implementeret i det danske 
sundhedssystem, men det kommer nok 
til at tage lidt tid endnu,” siger lederen 
for det færøske digitale sundhedsfaglie 
system, Jens Godik Højen.

Navn: 
Jens Godik Højen

Uddannelse: 
Cand. merc. økonomistyring og 
informatik, Aalborg Universitet.

arbejde: 
Leder for THSKjarnin, det færøske 
digitale sundhedsfaglige system.
Underviser i virksomhedens 
informationssystemer for AAU på 
Grønland.
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Hospitalerne vælger 
linoleum på gulvene
Materialet har været foretrukket siden linoleum blev opfundet for over 150 år siden og vil blive ved med at 
være en fremherskende gulvoverflade på danske hospitaler, forudser teknisk chef Thomas Kjær fra Forbo 
Flooring, som er verdens største producent

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN, 

CypRess KoMMUNiKatioN

Linoleum er et populært valg som gulv-
materiale, der både er miljømæssigt og 
økonomisk bæredygtigt. Moderne, ela-
stiske gulve har ikke været i stand til at 
fortrænge linoleum, der blev opfundet i 
1863 og fortsat spiller den dominerende 
rolle som gulvbelægning på hospita-
lerne.

Det er hårdført, varmt og behageligt 
at gå på, trinlyddæmpende, antistatisk, 

modstandsdygtigt over for olie og fedt-
stoffer, let at rengøre og vedligeholde og 
har den samme forventede levetid som 
andre elastiske gulvbelægninger.

Når verdens største producent Forbo 
Flooring samtidig markedsfører en stor 
kollektion af ”smukke, innovative de-
signs”, er forklaringen, at linoleum fort-
sat er udbredt på hospitaler, plejehjem, 
institutioner, kontorer og boliger.

Hospitaler har anvendt linoleum siden 
det blev opfundet tilbage i 1800-tallet, 
fastslår teknisk chef Thomas Kjær fra 
Forbo Flooring, København, som vurde-

rer, at materialet har så mange fordele, at 
det er svært at fravælge.

Linoleum indeholder kun naturmate-
rialer som oxyderet linolie, harpiks, kalk-
sten- og træmel, samt jute der bruges til 
bagsiden på linoleum. Et udtjent linole-
umsgulv kan i princippet granuleres og 
genbruges eller komposteres. Forbos 
linoleum er også ”Cradle to Cradle” cer-
tificeret.

Produktet nedbrydes helt da det kun 
indeholder naturmaterialer, der ved 
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Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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.

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

optimal hygiejne & patient-integritet
D E T  F Ø R E N D E  A LT E R N AT I V  F O R

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

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

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

aftapning
•  ½ liter vand på under 15 sek.
•  Standbyomkostninger:  

fra 50,00 kr. pr. år
•  Ingen bakterietilvækst
•  Ingen vedligeholdelse
•  Ren gennemstrømningskøling, 

(uden tank, filter og UV-lys)
•  Fornemt livscyklusregnskab

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

Design: KiBiSi. Nyt LED armatur for væg og loftmontage. Speciel ud-
viklet optik og LED-board giver Silverback LED en perfekt gradueret 
luminans som understreger armaturets form. Silverback giver et blødt 
og behageligt rumlys uden blænding, mens den metalliserede, semi-
transparente bagside belyser vægge eller lofter, og samtidig spejler 
baggrunden, så armatur og materiale nærmest smelter sammen. 

www.louispoulsen.com

S i lverback LED

1405014_LP_Silverback Led DK Hospital.indd   1 01/05/14   13.59
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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. 

DesiGN & iNDRetNiNG

kompostering leveres tilbage til det bio-
logiske kredsløb efter endt brug. Også 
farvepigmenterne i gulvene er naturlige 
uden giftige tungmetaller, der er udfaset 
for længst af produktionen. 

– Linoleum er økonomisk fordelagtigt, 
hurtigt og let at montere, driftsikkert og 
interessant for mange sygehusejere, der 
ønsker en god økonomi og lave drifts-
omkostninger. Bliver det slidt ned før tid 
på ekstremt trafikerede områder, er det 
let at udskifte. Fladerne svejses sammen 
ved at lægge en fleksibel limfuge mellem 
banerne, der forsegler overfladen hygi-
ejnisk, siger Thomas Kjær.

Linoleum er velegnet til alle tørre om-
råder som venterum, kantiner, gange, 
sengestuer m.m. der dækker 80-90 pct. 
af et hospitalsareal. Da linoleum er helt 
organisk er det uegnet til blandt andet 
vådområder som bade- og skyllerum.

Miljøcertificerede gulve 

– Der findes verden rundt mange må-
der at miljøcertificere produkter på, men 
kvalitet og relevans af ordningerne kan 
være svingende. For Forbo er det vigtigt 
at vise produkternes ydeevne gennem 
ordninger som er transparente, styrede 
af en tredje part og livscyklusbaserede, 
siger han.

– Både erfaring fra den virkelige ver-
den og senest LCC grundlaget i DGNB´s 
– (Dansk Green Building Counsil) be-
regningsmodeller dokumenterer, at 
elastiske gulvbelægninger i snit koster 
det samme i deres levetid på i snit 25 år, 
pointerer Thomas Kjær.

Samtidig understreger han, at lino-
leum naturligvis passer fint ind i kravene 
til DGNB certificering af grønne byg-
gerier som både måler på livscyklus-
omkostning (LCC) og livscyklus-analyse 
(LCA). Den Danske Certificeringsord-
ning bygger på den tyske DGNB-certifi-
ceringsordning, som Danmark har valgt 
for at kunne kategorisere bygningers 
miljøpåvirkninger og økonomi.

Det samme gælder for EPD, Environ-
mental Product Declaration, der fortæl-
ler, hvordan produkter påvirker omgivel-
serne fra vugge til grav. Der ligger EPD 
analyser for samtlige Forbos produkter 
på hjemmesiden www.forbo-flooring.dk 
herunder naturligvis også for Linoleum. 
EPD´er er tredjeparts redegørelser for et 
produkts LCA, og da de er baseret på en 
ISO standard (ISO14025) så er de også 
direkte sammenlignelige de forskellige 
produkter imellem, anfører han.

Alle grønne krav til livscyklus og 
vugge-til-grav principper kan linoleum 
indfri fuldtud:

– Linoleum er et bæredygtigt mate-
riale som har langt den bedste miljøprofil 
i certificeringsordningerne. I en EPD kan 
du f.eks. direkte se hvorledes produkter 
påvirker CO2 udledning og forbrug af rå-
materialer, siger Thomas Kjær.

I Norden anvender Forbo Flooring den 
meget anerkendte svanemærkningsord-
ning til Linoleum, men andre steder i 
verden anvender Forbo mange andre 
mærker som fx Blaue Engel i Tyskland 
som linoleum også opfylder kravene til.

Mild rengøring og plejesæbe

Linoleum tager ikke skade af periodevis 
anvendelse af bakteriedræbende rengø-
ringsmidler med klor eller peroxid, men 
til daglig rengøring anbefales vask med 
milde, neutrale rengøringsmidler tilsat 
lidt plejesæbe, der tager smuds og dæk-
ker eventuelle småridser i overfladen til-
strækkeligt, påpeger han.

Et linoleumsgulv har et hærdet toplag 
i overfladen, som er integreret i mate-
rialet. Når linoleum vaskes med vand og 
sæbe, vil den naturligt forekommende 
kalk i vandet yderligere lægge et mod-
standsdygtigt og slidstærk tyndt lag på 
overfladen. 

Alle gulve skal vedligeholdes, da de 
ellers kommer de til at se triste ud og 
bliver hurtigere slidt. Voldsom trafik kan 
ødelægge overfladen, men de fleste ho-
spitaler har velplejede gulve på trafike-
rede arealer, som efter mange år i brug 
stadig ser pæne ud.

Trend mod det lyse

Lyse gulve er klart foretrukket, når hospi-
taler vælger gulvbelægning. Reflektio-
nen af dagslyset fra de lyse gulvflader til 
rummene i bygningerne reducerer ener-
giforbruget til kunstigt lys.

Det nye supersygehus i Skejby har 
valgt linoleum til en stor del af gulvfla-
derne. Materialet er ideelt til at give et 
dekorativt, naturligt indtryk og velegnet 
ved indretning af holistiske, helende ho-
spitalsmiljøer.

På Hvidovre Hospital har man fx lagt li-
noleum med striber der skaber et fint spil 
til omgivelserne. Linoleum kan anvendes 
dekorativt på vægge, søjler og bruges 
til hospitals- og kontormøbler. Det kan 
limes på beton, gips, træfibermaterialer 
med lavemissionslim som er vandbase-
rede klæbere.

Paradoksalt er der kun 4 fabrikker til-
bage i verden, der fremstiller linoleum. 
Forbo Flooring producerer sine gulve på 
den største fabrik nord for Amsterdam 
og på verdens ældste fra 1870, der ligger 
nord for Edinburgh i Skotland.

Thomas Kjær tror, at Forbo også frem-
over får travlt med at forsyne hospita-
lerne:

– Der er så mange fordele forbundet 
med at anvende linoleum, at dette ma-
teriale vil bevare sin stærke position som 
en foretrukken gulvbelægning på hospi-
talerne mange år fremover, er jeg helt 
overbevist om.



EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

Webbaseret 
sikkerhedsbelysning
spar penge på sikkerhedsbelysning ved 
at vælge den rigtige løsning.

Der kan spares mange drifts kroner, da det er 
centralanlægget som overtager det ugentlige 
eftersyn.

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, 
hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan 
vises.

EXIT ZONE ApS   |   Lysbjergvej 6   |   6500 Vojens
Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.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

● 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

KORREKT LUFTFUG-
TIGHED GIVER KORTERE 
INDLÆGGELSESTID
Vi har mange års erfaring i at 
levere skræddersyede, energi-
effektive løsninger til hospitaler. 
Spørg bare vores referencer.

AFFUGTNING  I  BEFUGTNING  I  EVAPORATIV KØLING  I  INSTRUMENTER 5850 1213  I  www.condair.dk

▪  Rigshospitalet
▪  Glostrup Hospital
▪  Hvidovre Hospital
▪  Køge Sygehus
▪  Slagelse Sygehus
▪  Odense Universitetshospital
▪  Klinikum Bodenhausen
▪  Vetter Pharma

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…

REFERENCER:



NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

samarbejde med respekt

Danmarks førende leverandør af  
isolerings- og ventilationsprodukter

Se mere på oeland.dk

Isolering

Rør

Ventilatorer

Kanaler

pRoDUKtNyt

Teknik der giver tillid  
– også til danske sygehuse
Allerede det visuelle indtryk man får, når 
man tager brænderkappen af virker over-
bevisende. Alle komponenter sidder let 
overskueligt og de elektriske stikforbin-
delser kan ikke forveksles. Det er lige så 
enkelt at komme til komponenterne ved 
vedligeholdelses- og servicearbejder.

Teknikken gør et godt indtryk, fordi 
den er så typisk Weishaupt.

Kompakt opbygning

På grund af den kompakte opbygning kan 
Weishaupt WL-brændere i alle ydelses-
klasser let og enkelt monteres af én per-
son. Omkostningerne til idriftsættelsen 
bliver således reduceret til et minimum.

Weishaupt system for 
dyseafspærring

Alle LowNOx-brændere er udstyret med 
Weishaupt system for dyseafspærring.

Det sørger for tæt olieafspærring af 
dysehovedet og forhindrer at der dryp-
per gasolie, når brænderen er koblet ud.

LowNOx-udførelse

Der er også LowNOx-udførelser af alle 
WL-brændere. Der opnås en intensiv røg-
gascirkulation ved hjælp af et specielt blan-
deindretningsprincip. Denne proces giver 
bemærkelsesværdigt lave NOx-værdier.

Støjdæmpet luftindtag

Den tværstillede blæser er specielt støj-
dæmpet på indsugningssiden. Brænde-
rens drift er herved særlig støjsvag.

Elektronisk styret luftspjæld

Det elektronisk styrede luftspjæld lukker 
ved stop og forhindrer dermed, at fyr-
boksen køles ned.

Service- og vedligeholdelses-
position

Brænderen kan anbringes i en service- 
og vedligeholdelsesposition ved hjælp 
af specielle beslag. Det gør at servicear-
bejde kan udføres enkelt og bekvemt på 
blandeindretningen eller brænderen.

Ensartet platform

Strategien med den ensartede platform 
for alle W-brændere gør disponering og 
lagerbeholdning af reservedele enkelt.

Diagnose med bærbar PC

For evaluering af diagnose og data i fy-
ringsmanageren leveres der en software 
pakke med adapterstik. Optimering og 
fejlanalyser kan let foretages via en PC.
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HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

LED

TRIANGO og AMALIA er en 
ny serie energibesparende  
LED undersøgelses- og 
sengelamper fra Derungs

Totalleverandør af belysning              og lyskilder  samt projektering af 
energibesparelser til hospitaler og institutioner.

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”

pRoDUKtNyt

Forskning

Vores motivation er det tekniske for-
spring, der igen og igen har fået os til at 
sætte nye ting igang indenfor branchen i 
mere end 50 år.

I Weishaupt’s eget forsknings- og ud-
viklingscentrum arbejdes der hele tiden 
på nyudvikling og optimering af alle ud-
styr, anlæg og systemer.

Vort fælles mål er vort ansvar til at ud-
vikle forbrændingssystemer (udover lo-
vens krav), der producerer stadig færre 
skadelige stoffer, sparer mere energi, så 
økologi og økonomi hænger fornuftigt 
sammen.

Vi investerer ikke kun i forskning og 
teknik, men forarbejder kun de bedste 
materialer på moderne maskiner og gen-
nemfører yderst omhyggelige kvalitets-
kontroller.

Afprøvning

At Weishaupt brændere af fagfolk og 
kunder betragtes som pålidelige, miljø-
rigtige og avancerede brændere med 
lang levetid har vi allerede bevist i prak-
sis en million gange. Det dokumenteres 
også af mange udmærkelser i form af de-
sign- og innovationspriser.

Der produceres dagligt mere end 600 
brændere i vore topmoderne produk-

tionsfaciliteter i Schwendi. Her afprø-
ves hver enkelte brænders mekaniske 
og elektriske funktion. Kombinationen 
af High Tech og effektivt afprøvnings- 
og kontrolsystem sikrer den velkendte 
Weis haupt kvalitet.

En ny brænder er altid en investering 

i fremtiden. Der afvejes nøje mellem 
omkostninger og udbytte. I sidste ende 
bestemmer kvalitet, teknik og sikkerhed 
på længere sigt resultatet. En beslutning 
om en Weishaupt brænder er derfor en 
fremtidssikker investering.
www.weishaupt.dk



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

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 Vi ønsker  

alle vore læsere  
og annoncører  
en rigtig god 

sommer

På gensyn  
den 29. august.
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KURseR & UDDaNNelse

Nyt energirigtigt kursus
program for efteråret 2014
Teknologisk Institut er Danmarks største udbyder af kurser og konferencer og leverer bl.a. 
kompetenceudvikling til mere end 75 af Danmarks største virksomheder – og så har kunderne kåret 
Teknologisk Institut som Danmarks bedste kursusudbyder 14 gange i den store årlige undersøgelse af det 
danske kursusmarked

Teknologisk Institut tilbyder mange stan-
dardkurser med et bredt sortiment af 
emner på energiområdet – både i forbin-
delse med drift, vedligehold og opbyg-
ning. Og der er noget for ethvert behov, 
når vi taler om energi, energioptimering, 
rationel brug af energi, vedvarende 
energi, opvarmning, køling, ventilation 
og energivejledning. Instituttet tilbyder 
også kurser, som vi udvikler til at dække 
helt individuelle uddannelsesbehov – 
både som private firmakurser og åbne 
arrangementer.

Den energirigtige drift

Stort set alle offentlige instanser ønsker 
at mindske energiforbruget og anvende 
de sparede penge på noget, som kom-
mer borgerne til gode. Teknologisk Insti-
tut har i flere år leveret kurser i energirig-
tig drift af offentlige bygninger i en lang 
række af landets kommuner. På kurserne 
deles erfaringerne for at styrke de gode 
koncepter og hæve niveauet, hvor de 
står svagt. Energirigtig drift af bygninger 
og installationer kan spare mange penge.

Mål det rigtige

Teknologisk Instituts kurser inden for ka-
librering og måleteknik spænder fra højt 
specialiserede og avancerede emner 
inden for snævre, specifikke områder til 
brede kurser med fokus på basale me-
trologiske værktøjer. Der er eksempelvis 
kurser inden for mikroflow, termokob-
lere, temperaturmåling måleusikkerhed 
og kommunikation mellem måleudstyr, 
men man finder også i kursusprogram-
met en lang række andre kurser med 
fokus på forskellige metrologiområder, 
teknikker, metoder og specialemner.

De specielt designede kurser og 
uddannelser

Teknologisk Institut leverer kurser og 
uddannelsesforløb specielt designet til 
aktuelle behov. Kurserne kan være af 
teoretisk eller praktisk karakter – eller 
en kombination af begge dele. Institut-
tet kan også arrangere workshops, hvor 
eksempelvis teorien afprøves i praksis 
direkte i kundens virksomhed. Desuden 

tilbyder Teknologisk Institut at hjælpe til 
med at sammensætte uddannelseshold 
ud fra forskellige parametre, eksempel-
vis deltagernes forhåndsviden, så hol-
dene bliver optimalt fungerende. Der 
er stort set ingen begrænsninger for ud-
dannelsesforløb, emner, varighed, tids-
punkter og målgruppe.

Alt inklusivt – uddannelsespakke 
med privat kursusportal

Teknologisk Institut tilbyder også en 
samlet uddannelsespakke med privat 
kursusportal. Her præsenteres kur-
serne med link til det lokale intranet, 
hvor virksomhedens medarbejdere kan 
se udbuddet og tilmelde sig specifikke 
kurser – alt efter behov. Teknologisk In-
stitut registrerer og bekræfter desuden 
tilmeldingerne samt indkalder den en-
kelte kursist til kurset. Endelig leverer 
Instituttet deltagerlister, navneskilte og 
deltagerbevis samt foretager digital eva-
luering af de enkelte kurser baseret på 
vurdering fra de enkelte deltagere.

Oversigt 1. Der er et bredt udvalg af kurser, der fokuserer på bygninger og installationers drift samt 
energioptimering på Teknologisk Instituts kursusprogram for 2. halvår 2014.

Drift, VVS Og energi – kurSer 2. halVår 2014 

Titel Startdato
Varighed

dage
Læs mere på

Energirenovering og energivejledning

Energivejledning – installationer 02.09. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – installationer 09.09. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – klimaskærm 16.09. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – klimaskærm 23.09. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Kørekort til energiberegning 23.09. 1 www.teknologisk.dk/k27397

Undgå fugtskader 24.09. 1 www.teknologisk.dk/k27393

Termografering 25.09. 1 www.teknologisk.dk/k27394

Energivejledning – installationer, modul 2 30.09. 3 www.teknologisk.dk/k27386

Energivejledning – installationer, modul 2 07.10. 3 www.teknologisk.dk/k27386



KURseR oG UDDaNNelse

Drift, VVS Og energi – kurSer 2. halVår 2014 

Titel Startdato
Varighed

dage
Læs mere på

Energiløsninger i sommerhuse 21.10. 1 www.teknologisk.dk/k27378

Salg af energiforbedringer 22.10. 1 www.teknologisk.dk/k27379

Energikrav i Bygningsreglementet – et kursus for projekterende m.fl. 28.10. 2 www.teknologisk.dk/k27711

Energivejledning – klimaskærm, modul 2 28.10. 3 www.teknologisk.dk/k27385

Energivejledning – klimaskærm, modul 2 04.11. 3 www.teknologisk.dk/k27385

Energirådgiver – varmeforbrug 06.11. 1 www.teknologisk.dk/k27104

Energivejledning – installationer 11.11. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Energivejledning – installationer 18.11. 3 www.teknologisk.dk/k27380

Termografering Level 1 – certificeringskursus 22.11. 4 www.teknologisk.dk/k27377

Energivejledning – klimaskærm 25.11. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Energivejledning – klimaskærm 02.12. 3 www.teknologisk.dk/k27381

Styr på energiforbruget og reglerne for energiøkonomisk drift af større bygninger 09.12. 2 www.teknologisk.dk/k27709

Fjernvarme og varmeanlæg

Den nye varmenorm DS 469 18.09. 1 www.teknologisk.dk/k27126

Varmeanlæg og installationer 25.09. 1 www.teknologisk.dk/k27103

Fjernvarmemester 02.09. 2+2 www.teknologisk.dk/k27203

Gulvvarme 09.10. 1 www.teknologisk.dk/k27108

Dynamisk indregulering af installationer 16.09. 2 www.teknologisk.dk/k27112

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 01.10. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer 28.10. 2 www.teknologisk.dk/k27111

CTS-anlæg – en diffus størrelse eller en enkel sammenhæng? 03.12. 1 www.teknologisk.dk/k27123

Store varmepumper til industri og fjernvarme 13.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Tilslutningsanlæg for fjernvarme 18.11. 1 www.teknologisk.dk/k27208

Store varmepumper til industri og fjernvarme 20.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Tilslutningsanlæg for fjernvarme 02.12. 1 www.teknologisk.dk/k27208

Vand, afløb og vådrum

Behandling af industrispildevand 30.10. 1 www.teknologisk.dk/k27409

Vand og afløb i Bygningsreglementet 04.09. 1 www.teknologisk.dk/k27113

Sikring af offentlige vandforsyningsanlæg mod forurening 24.09. 1 www.teknologisk.dk/k27122

Vådrum og installationer 30.10. 1 www.teknologisk.dk/k27110

Vådrum og installationer 19.11. 1 www.teknologisk.dk/k27110

Regnvand til tøjvask og toiletskyl 20.11. 1 www.teknologisk.dk/k27124

Vedvarende energi

KSO-solcellekursus, modul 1 23.09. 1 www.teknologisk.dk/k27412

KSO-solcellekursus, modul 2 24.09. 1 www.teknologisk.dk/k27413

Beregning og dimensionering af solvarmeanlæg 02.10. 1 www.teknologisk.dk/k27401

KSO-solcellekursus, modul 1 07.10. 1 www.teknologisk.dk/k27412

KSO-solcellekursus, modul 2 08.10. 1 www.teknologisk.dk/k27413

Store varmepumper til industri og fjernvarme 13.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Varmepumpeteknik for rådgivere 19.11. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Store varmepumper til industri og fjernvarme 20.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 27.11. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Ventilation

Ventilationsteknik for driftspersonale, modul 1 23.09. 3 www.teknologisk.dk/k27301

Effektiv ventilation og aircondition 30.09. 2 www.teknologisk.dk/k27309

Ventilationsanlæg – indregulering og måling 02.12. 3 www.teknologisk.dk/k27330

Effektiv industriventilation 21.10. 3 www.teknologisk.dk/k27305

Kølekursus for ventilationsmontører 09.12. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Ventilationsteknik for driftspersonale, modul 2 04.11. 3 www.teknologisk.dk/k27311

Køleanlæg

Grundlæggende køleteknik 1 – principper 02.09. 1 www.teknologisk.dk/k27503

Grundlæggende køleteknik 2 – hands-on 03.09. 2 www.teknologisk.dk/k27514



hospital drift & arkitektur 5   33 

KURseR oG UDDaNNelse

Drift, VVS Og energi – kurSer 2. halVår 2014 

Titel Startdato
Varighed

dage
Læs mere på

Kølesystemer med ammoniak 07.10. 2 www.teknologisk.dk/k27513

Energioptimeret drift af kølesystemer 11.11. 2 www.teknologisk.dk/k27539

Tørring – grundlæggende begreber og energioptimering 18.09. 1 www.teknologisk.dk/k27537

Varmepumpeteknik for rådgivere 19.11. 2 www.teknologisk.dk/k27541

Store varmepumper til industri og fjernvarme 13.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Kølesystemer med CO2 – teori og hands-on 25.11. 2 www.teknologisk.dk/k27543

Store varmepumper til industri og fjernvarme 20.11. 1 www.teknologisk.dk/k27542

Varmegenvinding og varmepumper med CO2 27.11. 1 www.teknologisk.dk/k27538

Kølekursus for ventilationsmontører 09.12. 2 www.teknologisk.dk/k27504

Oversigt 2. Teknologisk Institut tilbyder i efteråret en bred vifte af kurser inden for områderne  
kalibrering, måleteknik, miljø og sikkerhed.

kalibrering, måleteknik, miljø Og SikkerheD – kurSer 2. halVår 2014

Titel Startdato
Varighed

dage
Læs mere på

Generelle

Introduktion til metrologi 30.09. 1 www.teknologisk.dk/k27627

Måleusikkerhed for ikke-måleteknikere 09.09. 1 www.teknologisk.dk/k27647

Videregående måleusikkerhedsberegning 23.09. 2 www.teknologisk.dk/k27616

Kalibrering og måleteknik i betonindustriens laboratorier 30.10. 1 www.teknologisk.dk/k27628

Smart Grid fjernkommunikation 05.11. 1 www.teknologisk.dk/k27651

Uncertainty Analyses (engelsksproget kursus) 24.11. 3 www.teknologisk.dk/k27661

Kommunikation mellem måleudstyr 12.11. 1 www.teknologisk.dk/k27622

Temperatur og fugt

Temperatur – måling og kalibrering 16.09. 2 www.teknologisk.dk/k27639

Kend din temperaturkalibrator 28.10. 1 www.teknologisk.dk/k27643

Modstandstermometre 04.11. 1 www.teknologisk.dk/k27626

Humidity (engelsksproget kursus) 06.10. 3 www.teknologisk.dk/k27665

Flow

Væskeflow – måling og kalibrering 25.09. 1 www.teknologisk.dk/k27601

Kontrol af vand- og fjernvarmemålere 01.10. 1 www.teknologisk.dk/k27604

Mikroflow og små væskevolumener 29.10. 1 www.teknologisk.dk/k27629

Flow (engelsksproget kursus) 03.11. 3 www.teknologisk.dk/k27664

El og mekanik

Bestemmelse af tryktab 11.11. 1 www.teknologisk.dk/k27606

Tryk – måling og kalibrering 18.11. 1 www.teknologisk.dk/k27603

Praktisk kalibrering af vægte og lodder 10.10. 1 www.teknologisk.dk/k27614

Miljø og sikkerhed

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 10.09. 1 www.teknologisk.dk/k27818

CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF 16.09. 1 www.teknologisk.dk/k27818

Kemi for ikke-kemikere 30.09. 3 www.teknologisk.dk/k50006

Risikovurdering og maskinsikkerhed,
DS/EN 14121 og DS/EN 12100

30.09. 1 www.teknologisk.dk/k27819

Risikovurdering og maskinsikkerhed,
DS/EN 14121 og DS/EN 12100

07.10. 1 www.teknologisk.dk/k27819

Behandling af industrispildevand 30.10. 1 www.teknologisk.dk/k27409

Nye sikkerhedskrav til styresystemer, EN 13849 06.11. 1 www.teknologisk.dk/k27823

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 13.11. 1 www.teknologisk.dk/k27815

ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 25.11. 1 www.teknologisk.dk/k27815



• 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

aUtoKlaveR

KøliNG

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

veDliGeholDssysteMeR

KoMMUNiKatioN

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

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

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

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

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

sKylleRUMsUDstyR aRBejDsMiljøsKylleRUMsseRviCe

iNDRetNiNG
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Ren vandbehandling
til hospitaler

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

vaNDBehaNDliNG

veNtilatioN BelysNiNG it-RåDGivNiNG

sKylleRUMsUDstyR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

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

PRO-GRUPPEN_57x118.indd   1 22/11/13   12.38

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

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk
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Energi 
effektivitet
106 lm/W



Levetid
L70/>50,000

at Ta=25°C



Farvegengivelse
Ra>80 / Ra>90



MacAdams 
faktor

SDCM: 2
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Der ligger meget mere bag

Mere information på www.riegens.dk/rax
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