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Årskonference 2012
Hotel Comwell, Kolding

1. - 3. oktober

Tilmelding senest den 15. september 2012 på hjemmesiden www.fsta.dk

Foredragene omfatter:
”Strategisk sikkerhed”

”Brandsikkerhed”
”Spillevandsrisici”

”PCB-farerne”
”Fremtidens medicinske luftarter”

”Roterende varmevekslere”
”Energiforbrug og adfærd”

”Risikostyring af byggeprocesser”
”OPP-projekter i sygehussammenhæng”

”Vidensdeling af Sygehusbyggeri”
”Ibrugtagning af Danmarks største Akutmodtagelsesafdeling”

”Modtagelse af byggeri”
”Organisation og drift”
”Bygherreleverancer”

”Parametrisk Design af Hospital”
”RFID-teknologi til sporbarhed på hospitaler”

”Transportsystemer og logistik på de fremtidige superhospitaler”
”Ventilation på OP-stuer”
”Indretning af OP-stuer”

FSTA  Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur
i samarbejde med

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers

http://www.fsta.dk
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FSTA årsmøde 2012

Årskonference 2012
1.-3. oktober
Hotel Comwell, Kolding

Kursusbeskrivelse

Form: Internat
Tidspunkt: 1.-3. oktober 2012
Sted: Hotel Comwell, Kolding
Arrangør:  Forum for SygehusTeknik og -Arkitektur, FSTA, i samarbejde 

med Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark, FSD
Priser:  Kursist fuld ophold incl. logi ......................................... 6.500,-
 Kursist dagophold tirsdag incl. frokost ......................... 1.950,-
 Kursist dagophold onsdag incl. frokost ........................ 1.950,-
 FSD pensionist fuld ophold incl. logi ............................ 1.000,-
 Ledsager fuldt ophold incl logi ..................................... 1.000,-
 FSD pensionist kort ophold incl. logi
 (fra tirsdag kl. 13.00 til onsdag kl. 15.00) ....................... 700,-
 Ledsager kort ophold incl logi
 (fra tirsdag kl. 13.00 til onsdag kl. 15.00) ....................... 700,-
Tilmelding:  Gå ind på FSTA’s hjemmeside www.fsta.dk
 Klik på “Årskonference 2012”
 Klik på “Tilmeld Årskonference” og udfyld tilmeldingsskemaet
 Klik på “Send”

 Tilmelding senest den 15. september 2012

Mandag den 1. oktober:

16.00-17.00  FSD, generalforsamling
17.30-18.30 FSTA, generalforsamling
19.00-19.10  Velkomst
 v/ Kaj Jensen, formand FSTA

19.10-20.00  Buffet i udstillingsområdet
20.15-21.30  Trivsel og selvtillid
 v/ Journalist og tv-vært Michael Meyerheim

21.30  Samvær i udstillingsområdet

TIRSDAG den 2. oktober:

Spor 1  Sikkerhed og drift
08.30-09.15  Strategisk sikkerhed
	 •	Beredskabsplaner.
	 •	Sabotage,	terror.
	 •	Bygnings-	og	personsikring.
	 •	Overvågning.
  v/ Sine Tarby Jensen, Beredskabsstyrelsen afd. for beredskabs-

planlægning og krisestyring

  v/ Specialkonsulent vedr. akutberedskab Sille Arildsen, Region Ho-

vedstaden.

09.15-09.45  Udstilling / kaffepause
09.45-10.30  Brandsikkerhed
	 •	Funktionsbaserede	brandkrav.
	 •	Flugtveje,	adgangsforhold.
	 •	Redningselevatorer.
	 •	Nyudviklede	slukningsmetoder.
  v/ Direktør og master i brandsikkerhed, Ib Bertelsen,  

Dansk Brandteknisk Institut.

10.30-11.00  Udstilling / kaffepause

11.00-11.45  Spildevandsrisici
	 	Nuværende	og	fremtidige	krav	til	de	forskellige	arter	af	spilde-

vand	fra	hospitaler:
	 •	Laboratorier	og	apoteker.
	 •	Patienter	under	kræftbehandling	eller	i	isolation.
	 •	Hospitalsvaskerier.
	 •	Storkøkkener.
 v/ Chefrådgiver, MSc, Cand.Tech.Soc., Ulf Nielsen, DHI Hørsholm.

11.45-13.00  Frokost
13.00-13.45  PCB-farerne
	 •	Hvad	er	PCB?
	 •	Hvad	er	risiciene	ved	PCB?
	 •	Hvorledes	imødegås	risiciene?
  v/ Professor mso, phd., Lars Gunnersen, Statens Byggeforsknings 

Institut, Aalborg Universitet.

13.45-14.15  Udstilling / kaffepause
14.15-15.00  Fremtidens medicinske luftarter
	 	Gennemgang	af	det	reviderede	kompendium	om	medicinske	

luftarter.
  v/ Ingeniør, Thøger Haugstrup, Alectia A/S.

15.00-15.30  Udstilling / kaffepause
15.30-16.15  Roterende varmevekslere
	 	Fordele	og	ulemper	ved	roterende	varmevekslere	på	hospitaler	

–	med	vægt	på	risici	og	minimering	af	disse.
  v/ Ingeniør, Hans Theil, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma a/s.

16.15-16.45  Udstilling / kaffepause
16.45-17.30  Energiforbrug og adfærd
  Muligheder for energibesparelser, belyst gennem eksempler på 

uhensigtsmæssig	teknisk	drift	og	menneskelig	adfærd.
  v/ Ingeniør Jacob Ilsøe, Grontmij A/S.

Spor 2  Vidensdeling & Modtagelse af byggeri
08.30-09.15 Risikostyring af byggeprocessen
	 •		Hvilke	risikofaktorer	påvirker	byggeprocessen	for	et	milliard	

byggeri?
	 •	Risikostyring	af	budgetoverholdelse.
	 •	Risikostyring	af	tidsplaner.
	 •	Rigsrevisionskrav	til	kvalitetsfondsprojekter.
	 •	Eksemplificerede	værktøjer	til	risikostyring.
 v/ Afdelingsleder Peter Luke, Alectia A/S.

09.15-09.45  Udstilling / kaffepause
09.45-10.30  OPP-projekter i sygehussammenhæng
	 •	Alternativ	finansieringsmuligheder	for	sygehusbyggeri?
	 •	Udbudsformer.
	 •	Belyst	fra	rådgiverside.
	 •	Medfinansiering	fra	staten?
	 •	Bygninger.
	 •	Appatur.
	 •	Driftsperspektiv.
 v/ Advokat Torben Brøgger, Holst Advokater.

10.30-11.00  Udstilling / kaffepause
11.00-11.45  Vidensdeling, af Sygehusbyggeri
	 •	Danske	Regioners	”Projekt	Vidensdeling”.
	 •	Pejlemærker.
	 •	Fokusområder.
	 •	Hjemmeside,	status	og	formidling.
  v/ Seniorkonsulent Marlene Willemann Würgler, Danske Regioner.

Program

http://www.fsta.dk


TIRSDAG den 2. oktober (fortsat):

11.45-13.00  Frokost
13.00-13.45  Ibrugtagning af Danmarks største Akutmodtagelse
	 •		Erfaringer	fra	et	helikopterperspektiv	med	ibrugtagning	af	en	

nybygget Akutmodtagelse.
	 •		OUH’s	midlertidige	Fælles	AkutModtagelse	på	ca	10.000	m2 

er ibrugtaget i 2011.
	 	Hvilke	erfaringer	oplever	sygehusledelsen	med	patient-	og	per-

sonalereaktioner?
 v/ Sygehusdirektør Jens Peter Stensen, OUH.

13.45-14.15  Udstilling / kaffepause
14.15-15.00  Modtagelse af byggeri
	 •		Er	vi	som	bygherre/driftsorganisation	klar	til	at	modtage	

driften/driftsdata	når	byggesagen	bliver	afleveret	fra	entre-
prenørerne,	i	så	fald,	hvad	kræver	det	af	power	i	driftsorgani-
sationen.

	 •	Hvilke	krav	stiller	dette	til	den	faglige	viden	i	driften?
  v/ Bygherrerepræsentant og projektchef på Sct.Olav, Trondheim, 

Knut Ragnar Heimdal, Norge.

15.00-15.30  Udstilling / kaffepause
15.30-16.15  Organisation og drift
	 •	Er	bygherres	projektorganisation	stærk	nok?
	 •	Er	der	for	meget/for	lidt	brugerinddragelse?
	 •		Skulle	vi	lade	private	organisationer	bygge	sygehusene	og	

senere	kunne	vi	være	lejer	af	huset?
	 •	Skal	vi	udlicitere	al	drift	og	service?
	 •		Genanvendelse	af	eksisterende	udstyr	ved	nyt	sygehusbyg-

geri?
 v/ Knut Ragnar Heimdal, Norge.

16.15-16.45  Udstilling / kaffepause
16.45-17.30  Bygherreleverancer
	 •	Flytteproces,	organisering	og	gennemførelse.	Tidsperspektiv.
	 •	Klinisk	overtagelse,-drift	og-ibrugtagning.
	 •		Apparatur-og	inventarindkøb.	Planlægning	og	indkøbsproce-

durer
	 •	Valg	af	software.
 v/ Hospitalsplanlægger Signe Overgaard, DNU.

19.00  Middag

ONSDAG den 3. oktober:

Fælles spor  Logistik & Sikkerhed og drift
08.30-09.15  Parametrisk Design af Hospital
	 •	Forskningsprojekt	mod	optimeret	hospitalsdesign.
	 •		Digitalt	samarbejds-og	visualiseringsværktøj	i	den	tidlige	

designproces.
	 •	Beregningsmodel	eksemplificeres.
 v/ Phd-studerende, Malene Kirstine Holst.

09.15-09.45  Udstilling / kaffepause
09.45-10.30  RFID-teknologi til sporbarhed på hospitaler
	 •		RFID-teknologi	kan	anvendes	på	personer,	varer,	værktøj,	ap-

paratur og meget andet.
	 •		RFID	anvendes	allerede	på	udstyr	og	varer	i	industriel	sam-

menhæng.
	 •		RFID	giver	en	række	udfordringer,	og	vi	får	en	gennemgang	af	

status
 v/ IT-projektchef Lars Knudsen, DNU.

10.30-11.00  Udstilling / kaffepause
11.00-11.45   Transportsystemer og logistik på de fremtidige 

superhospitaler
	 •	Hvilke	systemer	skal	vælges-AGVér,	monorail,	rørpost,	andet?
	 •	Anlægsudgift	kontra	driftsbesparelser.
	 •		Fastlægges	logistiksystemvalg	efter	bygningsudformning-højt	

kontra	fladt?
	 •	Vareflow.	Er	centrallager	den	rigtige	vej?
	 •		Kommunikationsplatforme.	WIFI,	mobiltelefoni,	SINE	eller	

DECT.
 v/ Forretningsdirektør Michael Jensen, Alectia A/S.

11.45-13.00  Frokost
13.00-13.45  Ventilation på OP-stuer
	 	Gennemgang	af	resultatet	af	den	medicinske	teknologivurde-

ring	vedr.	Ventilation	på	operationsstuer,	der	blev	gennemført	i	
2011	og	udgivet	af	Sundhedsstyrelsen	i	juni	2011.

  v/ Overlæge, Ph.D., Frank Farsø Nielsen, Århus Universitets hospital.

13.45-14.15  Udstilling / kaffepause
14.15-15.00  Indretning af OP-stuer
	 •	Bygningsmæssig	udformning	og	teknisk	møblering.
	 •	Funktioner	og	adfærd.
 v/ Arkitekt, Anne Underhaug, Arkitektfirmaet C.F.Møller.

15.00  Afslutning
 v/ Kaj Jensen, formand FSTA.

UDSTILLERE 2012:

Johnson Controls Køleteknik
Kidde	Danmark	A/S
Silentia Aps
Diversey
Filtac	A/SSimonsen	og	Weel
Soneson Indretning
Højager	Belysning
Ascom	Danmark	A/S
Camfil	A/S
Guldager	A/S
Care	Call	A/S
Trox	Danmark	A/S

Maquet	Danmark	A/S
Strandmøllen	A/S
Phillips	Danmark	A/S
ABB	A/S
Cromaviso	Aps
Medical	Scandinavia
Ribe	Jernindustri/Hudevad
Altro Danmark
Logos	Logit	A/S
Otis
Nora	Systems
Lindpro

Air Liquide Danmark
Ostnor	Danmark	A/S
Riegens	A/S
Pressalit Care
Kruger Aquacare
Oras
HOH	Water	Tecnology	A/S
Fibernet
Olympus	Danmark	A/S
AGA	A/S
Linde Healthcare

FSTA årsmøde 2012Program fortsat
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or iEntEr ing

DaNske HOspItaLsprOjekter
I INterNatIONaLt perspektIv
COWI er en erfaren medspiller, når nye, store hospitaler skyder op mange steder i verden og selskabets 
position styrkes nu yderligere med en række tværgående tiltag der skal gavne de danske projekter

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn Disse tiltag skal sikre, at alle erfaringerne 
fra de mange internationale hospitals-
projekter, som COWI løbende er invol-
veret i rundt om i verden, blandt andet 
kan implementeres i de nye danske 
hospitalsbyggerier.

– Vi prøver at se verden som et stort 
marked og en helhed i stedet for at se 
på Danmark eller Skandinavien som en-
keltmarkeder. Derfor er vi meget opta-
get af, at de mange erfaringer vi har fra 
internationale hospitalsprojekter bliver 
inddraget i vore løsninger i Danmark. 

Det siger Helle Gaub fra COWIs afde-
ling for hospitaler & sundhed, der fra 1. 
marts i år er udnævnt til Hospital market 
director. COWI er samtidig ved at om-
organisere, så hospitalsplanlægningen 
knyttes tættere til bygherrerådgivningen 
for at drage fuld udbytte af deres kom-
petencer på denne type af opgaver.

COWI, der er involveret i hospi-
talsbyggerier i mange lande, arbejder 
internt i selskabet på at optimere kom-

petenceoverførslen på tværs af både 
egen organisation og landegrænserne 
for at kunne anvende selskabets interna-
tionale netværk endnu bedre.

Det handler meget om at få skabt de 
rigtige samarbejdsrelationer med sam-
arbejdspartnere og kunder. Virksomhe-
den har mange projekter i Mellemøsten 
herunder i Saudi Arabien, Bahrain, Qa-
tar, men byder også på en del projekter i 
Kina og Singapore.

COWI har lagt en ambitiøs strategi for 
sine udenlandske engagementer og for-
venter også at byde på projekter i Indien 
og måske Sydamerika. Målet er at hente 
halvdelen af omsætningen på hospitaler 
fra udlandet i 2017. Især takket være 
vækst på tidlige planlægningsopgaver.

– Selv om vi er langt fremme i Dan-
mark og har et godt sundhedssystem, 
er der masser af ting, som vi kan lære 
ude fra den omgivende verden, fastslår 
Helle Gaub.

Medical Centre, Singapore  
(W Architects Pte Ltd and COWI)



BeHOV FOR uDFORDRInGeR 
OG nyTænKnInG

– Det danske sundhedsvæsen har be-
hov for at blive udfordret. Spørgsmålet 
er, om vi skal gøre det som vi plejer eller 
udfordre behandlingsforløb, køre andre 
processer, udbud etc. Der kan man lære 
rigtigt meget af projekter ude i verden, 
påpeger hun.

Vi har alle været så fokuseret på Dan-
mark de senere år, fordi der har været 
ekstremt travlt på sygehusområdet, men 

der sker også rigtigt meget, når man kig-
ger ud over landets grænser. Og det er 
lige nu toget kører.

en STOR, BReD VIFTe AF 
eRFARInGeR
Markederne er generelt meget forskel-
lige inden for hospitalsområdet. et 
hospital i Mellemøsten og endda i Øst-
europa kan være meget forskellige fra 
et dansk hospital. Her prioriteres andre 
værdier og sådan er det eksempelvis 

Dental Clinic Center, Riyad,  
Saudi Arabia (Samark)
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også i Kina, pointerer Helle Gaub. Men 
omvendt er der også mange ønsker, der 
går igen i kundernes efterspørgsel over-
alt i verden.

I Mellemøsten ønsker kunderne input 
og forventer, at vi udfordrer dem fagligt 
med vor viden. De ønsker hjælp med at 
få tilpasset vor viden og erfaringer til de-
res kultur. De ønsker indspark til, hvor-
dan vi gør i Skandinavien for at se, hvad 
der kan bruges i deres hospitaler.

Det er en balance for os at være fast 
forankret i vor egen faglighed og udvikle 
løsninger i respekt for den kultur og 
verden man befinder sig i. For at udvikle 
vor forretning og løse opgaverne på 
hospitalerne ordentligt skal vi konstant i 
tættere dialog med kunderne.

Vi vender altid hjem rigere på viden 
om, hvad man skal og ikke skal gøre. 
I Mellemøsten debatterer man også 
dagslys, bæredygtighed og patienten i 
centrum, men man fortolker det på en 
anden måde i bygningerne.

I Saudi Arabien byder vi på et hospital 
på 400.000 kvadratmetre, men det sam-
lede bygningsprojekt inklusive boliger 
og forskning er oppe på 1,5 mio. kvm. 
Med et sådant volumen kan vi lave helt 
andre løsninger end i Skandinavien, 
hvor de største projekt er på under 
200.000 kvm.

I Kina kan vi se projekter, hvor man 
tænker sundhed meget mere decentra-
liseret ligesom vi i Singapore byder på 
mange flere, men mindre klinikker, som 
opføres sammen med boligprojekter, 
indkøbscentre m.m. når vi snakker med 
om det nære sundhedsvæsen rundt om 
i verden, får vi hele tiden noget, som 
vi kan bruge i Danmark, når det bliver 

filtreret gennem den sigte som hedder 
dansk kultur, livssyn og lovgivning i for-
ening.

MAnGe SKAnDInAVISKe 
PROJeKTeR
Helle Gaub bruger også sine erfaringer 
i bestyrelsen i et konsortium sammen 
med regionerne, Dansk Industri og pri-
vate virksomheder under erhvervs og 
Vækstministeriet. Her arbejder gruppen 
med at understøtte eksporten af danske 
sundheds- og velfærdsløsninger. 

– Vi skal udvikle nogle strukturer og 
markedsføring, så vi kan promovere 
Danmarks kompetencer på dette om-
råde. Det omfatter både teknologi, råd-
givning og enhver form for sundheds og 
velfærdsydelser, siger hun.

Í Danmark er COWI involveret i 
mange projekter, f.eks. som bygherre-
rådgiver på projekterne i Hvidovre og i 
Hillerød, og som tredje øje på supersy-
gehuset i Gødstrup.

Sideløbende er COWI ved at analy-
sere, konkretisere og udmønte logistik-
ken for Sygehus Lillebælt i Kolding og 
er netop blevet valgt som rådgiver for 
Region Syddanmark på det første OPP-
projekt på sygehusområdet i Danmark, 
nemlig Psykiatrisk Hospital i Vejle.

I Skandinavien har COWI også mange 
opgaver i de store projekter. Det gælder 
især i norge med de aktuelle projekter i 
Østfold og Tromsø. Desuden har COWI 
fået godt fat i det svenske marked og er 
involveret i sygehusprojekterne i Karl-
stad og det nye Karolinska Sjukhuset i 
Stockholm.

STæRKT STIGenDe BeHOV 
FOR BeHAnDLInG

Mens befolkningens udvikling i Dan-
mark og en række andre lande betyder 
flere ældre borgere, er situationen langt 
værre i Sydøstasien, hvor blandt andet 
Kina på grund af etbarnspolitikken får 
ekstraordinært mange ældre ligesom 
Indien.

Levestandarden stiger samtidig, hvil-
ket også stiller stigende forventninger 
til de sundhedsydelser, der skal leveres. 
Presset for at kunne blive behandlet 
for hvad som helst vokser overalt, siger 
Helle Gaub.

COWI vokser på Hospitalsområdet 
og er i 2011 kommet op i top 10 på ver-
densplan fra en placering som nummer 
13 i 2010 på verdensranglisten målt på 
omsætning, men selskabet er stadig 
langt mindre end de største selskaber på 
listen. COWI har ikke desto mindre et 
ambitiøst mål. Det går ud på at komme 
op i top 5 inden år 2017.

Childrens hospital Juffair, Bahrain 
(COWI)
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alECtia  vINDer servIcebygNINg 
Og tekNIske aNLæg på HerLev 
HOspItaL
Rådgivningsvirksomheden ALeCTIA er valgt som totalrådgiver med C.F. Møller som underrådgiver til 
’nyt Hospital Herlev: udvidelse af servicebygning og tekniske anlæg’. Projektet til 275 mio. kr. omfatter 
laboratorier, energianlæg, logistiksystemer, tekniske anlæg og forsyningsledninger.

ALeCTIA og C.F. Møller har mange års 
erfaring med at løse opgaver inden for 
hospitalsbyggeri og sundhedsbyggeri. 
I øjeblikket samarbejder parterne bl.a. 
om at opføre landets første superho-
spital Det nye universitetshospital i 
Aarhus, Dnu.

Turen er nu kommet til nyt Hospital 
Herlev: udvidelse af servicebygning og 
tekniske anlæg, Spor B, der bl.a. omfatter 
laboratorier, energianlæg, logistiksyste-
mer, tekniske anlæg, forsyningsledninger.

100 åRS HOSPITALS-
RåDGIVnInG
ALeCTIA har i over 100 år været en 
førende rådgiver inden for hospitals-
byggeri og har rådgivet over halvdelen 
af landets sygehuse. ALeCTIA har en 
omfattende specialviden om planlæg-
ning og projektering af sygehusbyggeri, 
sundhedsbyggeri, sundhedshuse og 
patienthoteller.

Rådgivningsvirksomheden har igen-
nem flere år løst en lang række opgaver 
for Region Hovedstaden og Herlev Ho-
spital og har dermed et godt kendskab 
til Herlev Hospital. De seneste par år har 
ALeCTIA bl.a. løst arbejdsmiljøopgaver, 
logistikopgaver og klassiske ingeniørop-
gaver på hospitalet.

LOGISTIK OG MeDARBeJDeRe I 
CenTRuM
Totalrådgivningen omfatter projekte-
ringsledelse, udbud, projektopfølgning, 
tilsyn, afleverings/ibrugtagningsbi-
stand og særlig rådgivning ved logistik, 
medikoudstyr og fast og løst inventar, 
herunder:
·  udvidelse af eksisterende servicebyg-

ning med ca. 6.100 m2.
·  udvidelse af kapel.
·  Tekniske anlæg og logistikfunktioner.
·  Terrænarbejder og belægningsarbej-

der.

·  Forlængelse af tunnel under terræn.
·  Ombygninger i eksisterende service-

bygning med hospitalet i fuld drift.
·  Fysiske rammer, der sætter logistik og 

medarbejdere i centrum, brugerind-
dragelse og samarbejde, herunder 
specielt indretning, lys, luft, tempera-
tur, beskyttelse/afskærmning, brand-
sikring, hygiejne, patientsikkerhed.

·  energisystemer/bæredygtighed.
·  Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.
·  Risikostyring.

Forventet opstart af rådgivning er primo 
september 2012.

KOnTAKT

Forretningsdirektør i ALeCTIA,  
Michael Jensen, T. +45 21 792 034,  
e. mij@alectia.com

Chefkonsulent i ALeCTIA,  
Michael Møller, T. +45 29 600 618,  
e. mcmo@alectia.com

om alECtia

aLectIa har været en førende 
rådgiver inden for hospitalsbyggeri i 
over 100 år. aLectIa har rådgivet 
over halvdelen af landets sygehuse 
og har en omfattende specialviden 
om planlægning og projektering af 
sygehusbyggeri, sundhedsbyggeri, 
sundhedshuse og patienthoteller. Læs 
mere på www.alectia.com

http://www.alectia.com
mailto:mij@alectia.com
mailto:mcmo@alectia.com


Den bedste 
medicin mod 
uønsket besøg!

Ruko medicinskabe er til sikker opbevaring af medicin. Medicinskabene fås 
med forskellig typer aflåsning, som evt. kan integreres med den adgangs- 
kontrol, der ellers bruges i huset. Dermed opnås sikkerhed for at uvedkom-
mende ikke får adgang til medicinskabet. 

Derudover tilbyder Ruko også andre produkter, som er meget velegnede til 
hospitalsmiljøet – bl.a. dørgreb af rustfrit stål som er hygiejniske, slidstærke og 
nemme at rengøre.

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Hør mere om, hvordan Ruko kan skabe sikre og trygge rammer hos jer 
– kontakt salgskonsulent Tonny Bormeth på tlf. 28 88 56 37.



HvOrDaN fOrHINDrer maN 
lEgionElla baktEriEr Og aNDre 
bakterIer I  kOLDt DrIkkevaND Og 
varmt brugsvaND?
Forekomsten af legionella bakterier og andre bakterier er normalt meget lav i vores vandforsyning i 
Danmark, men der er dog reelle problemer, og dem bliver man nødt til at forholde sig til.

af John olsEn

Legionella bakterien er specielt farlig i 
varmt brugsvand, idet man ikke under 
badning kan undgå at indånde vand-
dampe hvori bakterierne befinder sig, 
og derved får man infektionen direkte 
i lungerne. Hvis antallet af legionella-
bakterier (måles i CFu/l 1) er højt (mere 
end 1.000 CFu/l), er risikoen for at få 
den frygtede legionærsyge til stede – 
specielt for personer med et svækket 
immunforsvar.

De legionella-bakterier, der optræder 
i varmt brugsvand, kommer naturligvis 
fra det kolde brugsvand, og under for-
hold der er gunstige for bakterierne, kan 
der ske en voldsom opformering i både 
kolde og varme rørstrenge og installati-
onskomponenter, og dermed opstår en 
forøget risiko for at blive inficeret.

Dette har man vidst længe, og der har 
været taget forskellige forholdsregler for 
at komme problemet til livs.

Ideelt set må det kolde vand ikke på 
noget tidspunkt blive over 12 grader og 
det varme vand må ikke komme under 
50 grader, men det er i praksis svært at 
overholde. Lange rørstrenge i varme 
bygningsdele vil opvarme det kolde 
vand til et uacceptabelt niveau, hvorved 
bakteriers vækstbetingelser øges. For 
varmtvandsinstallationernes vedkom-
mende vil kravet til minimum 50 grader 
på fjerneste tappested betyde et stort 
energiforbrug (varmetabet i cirkulation 
og ved konvektion til omliggende byg-
ningsdele). Den høje temperatur be-
tyder endvidere betydelige problemer 
med kalkudfældninger i varmtvandsbe-
holdere, varmevekslere og i installatio-
nerne i øvrigt.

Man må derfor for at undgå bakterier 
i vandet gennemføre forebyggende 
aktiviteter, så ingen risikerer alvorlige 
sygdomme forårsaget af smitstoffer gen-
nem vandet.

Kort sagt kan man forsøge at sikre sig 
på to måder:
1.  Man kan forsøge at dræbe de bakte-

rier, der er i vandet eller
2.  Man kan fjerne bakterierne fra rå-

vandet inden de kommer ind i forsy-
ningssystemet.

Ved den førstnævnte strategi kan man 
med fornuftige dimensioneringer og 
driftplaner opnå gode resultater, men de 
døde eller pacificerede bakterier fjernes 

1.  Der er i princippet ingen grænseværdi for 
legionellaforekomst i brugsvand og i uhel-
dige tilfælde kan selv ganske få bakterier 
ifølge seniorforsker Søren uldum, Statens 
Serum Institut, forårsage infektion.

Spids belastning 
20 m3, kontinuerlig 
ydelse 10 m3.
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ikke og vil derfor være næringsstoffer 
for allerede tilstedeværende bakterie-
kolonier, gemt i eksisterende biofilm, og 
dermed stadig udgøre et problem.

Men ved den anden strategi fjerner 
man bakterierne og opnår derved også 
andre fordele.

Metoder, der følger strategi 1, er føl-
gende:

”Temperaturgymnastik”:
Periodisk opvarmning af brugsvand til 
70 grader og samtidig overvåget aftap-
ning på alle tappesteder, så cirkulations-
streng og armaturer med sikkerhed 
bliver gennemskyllet.

UV-behandling:
Brugsvandet løber i cirkulationen gen-
nem et aggregat, der med ultraviolet 
bestråling dræber bakterierne eller for-
hindrer dem i at formere sig.

Kemisk giftbehandling:
nøje dosering af bakteriedræbende gift-
stof (klordioxid), der dræber bakterierne 
ved at ødelægge cellemembranerne.

en metode, der følger strategi 2, er ul-
trafiltrering.

Ultrafiltrering:
Med ultrafiltrering tilbageholdes alle 
bakterier, svampesporer, mikropartikler 
(herunder udfældet kalk) og 99,9 % 
af alle viruspartikler. en meget vigtig 
følgevirkning er, at biologisk materiale, 
som danner biofilm også tilbageholdes, 
og derved tilføres der væsentlig mindre 
mængder næringsstoffer, hvorved eksi-
sterende biofilm i installationer udsultes 
og udvaskes over tid.

ultrafiltreringen er en rent mekanisk 

filtreringsmetode, som anvender en 
fuldsyntetisk membran med en pore-
størrelse mellem 0,01 og 0,03 µm (10 til 
30 nm – nanometer). Til sammenligning 
er en typisk bakterie stavformet og har 
en diameter på 0,1 til 0,2 µm og en 
længde på 2 til 3 µm, og den kan derfor 
ikke passere membranen. Viruspartik-
ler er oftest kugleformede og har en 
størrelse på 20 til 300 nm, så de fleste 
viruspartikler kan derfor heller ikke pas-
sere membranen. Vandmolekyler og de 
naturligt forekommende ioner i vandet 
er væsentlig mindre end porestørrelsen 
og passerer dermed let membranen. 
Dette betyder at alle uønskede par-
tikulære elementer tilbageholdes af 
membranen, medens vandet med sit 
naturlige mineralindhold passerer, og 
da membranmaterialet er testet for ikke 
at afgive noget som helst til vandet, har 
systemet kunnet opnå Miljøstyrelsens 
positivudtalelse. Forudsætningen for sy-
stemets VA-godkendelse til såvel koldt 

drikkevand som varmt brugsvand er 
dermed opfyldt.

effekten af ultrafiltrering på kort sigt 
er, at man umiddelbart efter installation 
af systemet ved analyser af vandprøver, 
udtaget før filter og efter filter, kan se 
at det filtrerede vand ikke indeholder 
bakterier, men man vil på grund af ek-
sisterende begroninger og bakterier i 
de ofte store og komplekse vandinstal-
lationer stadig kunne måle bakterier 
på fjerne tappesteder. På længere sigt 
falder niveauet også på fjerne tappeste-
der. under alle omstændigheder tilføres 
der ikke nye bakterier og efterhånden 
reduceres biofilm i installationer og 
dermed risikoen for opblomstring af ny 
bakterievækst.

På driftsregnskabet vil man opleve 
en besparelse. uden ultrafiltrering vil 
al kalk udfældes i beholdere, rør og 
ventiler som hård kalksten (kedelsten) 
– ikke mindst i toilet-cisterner, i perlato-
rer på vandhaner og i brusehovedernes 

Spidsbelastning 18 m3, 
 kontinuerlig ydelse 9 m3.



Optimal komfort og energiforbrug
ved alle rummets brugsmønstre

IQIF kølebaffel med moto-

riserede indblæsnings dyser 

for 0…100 %   regulering af 

primærluftmængden - hvilket 

styrer rummets CO2-niveau, 

samtidig med at rumtempera-

turen styrer køleeffekten. 

Saving Energy, 
Economy and 
Environment

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

huller. når ultrafiltrering er installeret, 
ændrer kalkaflejringerne sig til at blive 
et meget fint kalkstøv, der ikke i samme 
grad vedhæfter sig overfladerne, og 
det betyder både færre udgifter til 
service, eftersyn og rengøring og et 
højere komfortniveau, specielt i bru-
sebade. endvidere betyder mindre 
begroning og mindre kalkudfældning 
en reduktion af slid på pumper, ventiler 
og armaturer, så også på den installati-
onsmæssige vedligeholdelse kan man 
opnå en besparelse. 

Vi i enWA BIn-X har nu mere end 
10 års erfaring med ultrafiltrering, og vi 
synes at metoden er indlysende rigtig 
i forhold til alternativerne. Gennem 
mange projekter med bl.a. Statens Se-
rum Institut, Teknologisk Institut, Force 
Technology, Københavns energi og 
Rovesta Miljø (nu overtaget af eurofins) 
er enwaBIn-X®-systemet veldokumen-
teret, og gennem årene er der idriftsat 
mere end 60 anlæg med kontinuert 
produktionskapacitet på 4 til over 30 
m3/time.

•  Man får helt rent vand uden fore-
komst af legionella eller andre bakte-
rier

•  Man kan hente besparelser på vedli-
geholdelsesregnskabet

•  Man optimerer energiforbruget i for-
hold til komfortkrav

•  Man undgår tilsætning af kemiske 
stoffer i vandmiljøet

•  Man undgår skoldningsrisici
•  Man undgår minutiøse og ressource-

krævende driftsprocedurer
•  Man skal ikke indkøbe og håndtere 

forbrugsstoffer

Hvad er der så at betænke sig på? Ja, 
prisen! For selvfølgelig har det en pris 
at installere et ultrafiltreringsanslæg 
på både koldt vand ved vandstik og i 
varmtvandsforsyningen i cirkulations-
strengen umiddelbart efter varmtvands-
beholder eller varmeveksler.

Men vi har lavet en kalkulation på et 
typisk mellemstort anlæg, dimensio-
neret til et vandforbrug på 26.000 m3 
om året, hvor anlægsprisen i runde tal 

udgør DKK 250.000, de årlige drifts-
omkostninger inklusive afskrivning og 
membranudskiftninger over 10 år udgør 
DKK 58.000.

Det svarer til en pris på DKK 2,23 pr. 
m3, og sammenholder man det med le-
veranceprisen på ca. DKK 30,00 pr. m3 
vandværksvand, anser vi det for at være 
en god forretning for kunden – ikke 
mindst set i lyset af den sikkerhed, man 
opnår. endvidere er de driftsmæssige 
og energimæssige besparelser IKKe ind-
regnet i denne kalkulation.

Kalkulationerne er alle eksklusive 
moms, og hvis man anlægger en mindre 
aggressiv afskrivningsprofil (altså ikke 
nedskriver hele anlægget til DKK 0 over 
10 år) bliver kubikmeterprisen for rent 
vand endnu mindre.

”Der er altså mange gode grunde til 
at tage legionellabekæmpelsen alvorligt 
og installationen af et komplet ultrafiltre-
ringsanlæg er efter vores opfattelse det 
bedste bud” udtaler adm. dir. George 
Binau, enWA BIn-X ApS.
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or iEntEr ing

lEan i hospitalsDrift 
meDfører øget trIvseL, Højere 
effektIvItet Og beDre kvaLItet

Indlæg af Mikkel Smith. Mikkel har i 
mange år arbejdet med effektivisering 
i danske organisationer. Mikkel er part-
ner i konsulentfirmaet Flexkom.

LeAn I HOSPITALSDRIFT

Lean har i efterhånden flere år haft sin 
gang på de danske og udenlandske ho-
spitaler. I dag taler man om en særskilt 
disciplin ”Lean Healthcare”.

Overordnet er målet, at skabe mest 
mulig værdi for patienterne med de til-
stedeværende ressourcer.

Mere målbart er målet også, at 
forbedre effektiviteten på de danske 
sygehuse og hospitaler, så ventetider 
kan bringes ned – og omkostninger til-
svarende.

LeAnS FORHInDRInGeR

Leans historie går tilbage til de store 
bilproduktioner i Japan. netop dette 
faktum er én af forandringerne for Lean 
i dag. Mange tænker om Lean som et 
”produktionsværktøj til bilproduktion”, 
som ikke passer ind på mange danske 
arbejdspladser – deriblandt hospitaler. 
Desuden er meget litteratur om Lean 
basseret på erfaringer fra Japan og uSA, 
hvor organisationer og ledelse fungerer 
anderledes end i Danmark.

Men via dokumenterede Lean-

Medarbejderne har mange forslag til forbedringer. For ikke at sætte for mange opgaver i gang på samme tid og for at involvere 
medarbejderne i prioriteringen, anbefales en synlig forbedringstavle.



Et eksempel på en kortlægning af 
en arbejdsgang. Et simpelt, synligt 
og stærkt dialogværktøj, som sam-
ler den viden der er omkring det 
pågældende flow. Her finder man 
typisk meget spild!

succeshistorier er vi efterhånden ved at 
have aflivet mange af Leans fordomme. 
Desværre er vi i dag endnu ikke gode 
nok til, at anvende Lean på en dansk 
måde. Vi forsøger fortsat at vride en 
standard Lean-pakke ned i mange orga-
nisationer. Det skaber måske resultater 
på kort sigt (så længe konsulenterne er 
til stede), men på længere sigt hindrer 
det os i, at opnå den danske version af 
Lean og løbende forbedringer.

OPnåeLIGe ReSuLTATeR MeD 
LeAn På HOSPITALeR
Det paradoksale i Lean er, at flere af de 
opnåelige mål normalt vil være modstri-
dende. normalt kan øget effektivitet og 
forbedret medarbejdertrivsel ikke stå 
på samme liste. Men det gør det! Det 
specielle ved Lean er, at forbedringerne 
ikke er baseret på øget automatisering 
eller IT-løsninger, men på at gennem-
føre forbedringsforslag fra medarbej-
derne og på at sammensætte tværor-
ganisatorisk viden, som sammen finder 
nye veje til målet.

Med Lean er følgende resultater opnå-
elige:
•  Forbedret og mere ensartet kvalitet. 

Både i selve behandlingen og i kom-
munikationen omkring et behand-
lingsforløb.

•  Kortere gennemløbstider – både i 
form af kortere ventetider og det fysi-
ske gennemløb i en behandling.

•  Højere produktivitet hos det involve-
rede personale på alle niveauer. Også 
i de administrative og ledelsesmæs-
sige processer.

•  Øget effektivitet på udstyr og maski-
ner.

•  Forbedret medarbejdertrivsel.

SPILDeT LIGe FORAn OS

Lean handler om, at skabe værdi for 
kunderne og dermed om at minimere de 
arbejdsgange og processer, som ingen 
kunder har behov for. Kunder i denne 
sammenhæng betragtes oftest som 
patienterne. Andre vil betragte folketin-
get/regioner og deres bevillinger som 
den reelle kunde. I Lean sammenhæng 
er de begge kunder til de danske hospi-
taler.

Men som medarbejder i det danske 
hospitalsvæsen, kan det være svært 
at skabe ”mere værdi” for en patient. 
nogle medarbejdere og ledere er slet 
ikke i direkte kontakt med patienter og 
selv for dem med patientkontakt, er man 
ofte blot en lille del af et patientforløb. 
Derfor kan det være svært, at skabe 
sig et reelt billede af, hvor og hvordan 
man kan øge værdien overfor patienten 
(udover det nuværende niveau). Derfor 
er det også vigtigt, at kulturen omkring 
Lean ikke kun fokuserer på ”slutkun-

derne”, men også på de mange interne 
”kunder”, som organisationen er fyldt 
med. Dine kolleger er dine kunder! 
Personen som modtager din journal el-
ler email, som overtager din vagt, som 
modtager din prøve, som modtager din 
plan eller din igangværende opgave. 
De definerer i første omgang hvad der 
skaber værdi!

eksempler på ting som udføres på ho-
spitaler, men som på ingen måde giver 
værdi for kunderne (eller for medarbej-
deren selv) er:
•  Afbrydelser! Tænk på hvor ofte du 

bliver afbrudt i løbet af en dag! Vi 
bruger typisk minimum én time om 
dagen på at blive afbrudt unødven-
digt. nogle afbrydelser er nødvendige 
og ligefrem livstruende, men vi lader 
os afbryde af bl.a. indkomne beske-
der og emails, af opgaver der ligger 
omkring os på skrivebordet, af at have 
for mange opgaver i gang, af kol-
leger og af telefoner. Mange af disse 
afbrydelser kan fjernes. Afbrydelser 
er en tidsrøver og skaber samtidigt en 
masse frustrationer!

•  Søgetid! Vi leder efter dokumenter, 

Transport. En nødvendig disciplin på 
et hospital. Men skaber det værdi for 
”kunden” og kunne nogle af transpor-
terne fjernes ved, at planlægningen var 
bedre?
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journaler, informationer, senge, ud-
styr, tøj mm. til patienter, kolleger – ja 
ligefrem kuglepenne. Vi bruger dag-
ligt meget tid på at søge!

•  Møder! en evig tidssynder. Mange 
mødeindkaldelser er for ringe og giver 
ikke grundlag for at melde fra eller for 
forberedelse, der er for mange delta-
gere i møder, møder er for lange, der 
er for mange problemløsninger under 
møder, dagsorden følges ikke og refe-
rater er sjældne eller upræcise.

•  Overservicering. en kontroversiel 
spildtype. Men i hospitalsdrift handler 
om, at vi løser opgaver for godt. Vi 
finder for fine detaljer, vi kontrollerer 
for meget, vi undersøger mere end 
nødvendigt og vi skriver for lange no-
tater og rapporter.

•  Returløb. endnu en tidsrøver. Det 
handler om, at opgaver kommer retur. 
Dokumenter kommer retur fordi infor-
mationer mangler, møder fordi refera-
ter og beslutninger ikke er gode nok 
og patienter fordi de ikke er tilfredse. 
Returløb er en stor synder – og kom-
mer typisk når det er mest ubelejligt!

Der er også andre spildformer i Lean. 
eks. transport som er udpræget på ho-
spitaler. De øvrige spildformer bør også 
minimeres, de er blot ofte dyrere og 
mere tidskrævende at fjerne. Det umid-
delbare spild lige foran os, er lettere og 
hurtigere at håndtere og minimere.

DeRFOR SKAL 
MeDARBeJDeRne VæRe MeD
netop fordi så meget spild findes i den 
nærmeste organisation, er det meget 
vigtigt at Lean gennemføres i et tæt sam-
spil med og imellem medarbejderne. 
Igen er det vigtigt ikke at trække et stan-
dard koncept ned over en organisation. 
Brug jeres medarbejder til, at finde den 

rette metode til at opnå de løbende 
forbedringer. Det giver markant bedre 
resultater på langt sigt.

I Lean findes også en række andre 
værktøjer og metoder, som fjerner spild 
på mange planer. Bl.a. også i de store 
procesflows, i systemer og arbejdsbe-
skrivelser. Men forudsætningen for at 
arbejde med det ”store spild” er, at den 
enkelte medarbejder har taget ejerskab 
til ”værdi for kunden”. er den forud-
sætning ikke på plads, så går processen 
ofte i stå, fordi den holdes i gang af få 
ildsjæle. Derfor er det afgørende, at de 
lavthængende frugter angribes og fjer-
nes først – til glæde for medarbejderne, 
for hospitalet, for patienterne – og for 
den videre proces.

Jeg ønsker ikke at komme med kon-
krete løsninger. Dem har den enkelte 
organisation, hvis man sætter den viden 
som allerede findes, sammen på den rig-
tige måde. Så løsningerne skal findes i 
processen. en proces som giver tryghed 
og ejerskab. Tryghed og ejerskab skabes 
overordnet via de rigtige beslutninger 
på ledelsesniveau, om kommunikatio-
nen af disse og om involvering af hele 
organisationen i processen.

LeAn I SeLVe 
HOSPITALSDRIFTen
Jeg husker for efterhånden mange år 
siden, at jeg snakkede med en intern 
Lean-konsulent på et hospital i Dan-
mark. udfordringen dengang var, at 
arbejde med Lean, når produktet i 
”virksomheden” også var mennesker. 
Man havde svært ved, at ”oversætte” 
begreberne fra Lean-værktøjskassen til 
hospitalsdrift.

Vi snakkede dengang om, at man 
måtte komme til en erkendelse af, at 
ventelister var fjernlageret, patienter i 
venterummet var forbrugslageret, læger 

og udstyr var maskiner osv. når denne 
erkendelse indtrådte, var man klar til, at 
kigge på hospitalsdrift som en produk-
tion. Det lyder barsk, men når man taler 
Lean som et værktøj, så hænger tingene 
således sammen.

Siden er erkendelsen mange steder 
indtrådt og man måler nu på størrelsen 
af lageret, for at sikre at der er råvarer 
nok, man måler på udnyttelsesgraden af 
hospitalsudstyret, man måler på lægers 
operationstid osv.

DeT FuLDe POTenTIALe

Det fulde potentiale med Lean i hospi-
talsdrift findes, når man som organisa-
tion både har opbygget en ”fokus på 
kunden” kultur og samtidigt arbejder på 
de større linjer med at optimere ”pro-
duktionen”. Grundstenen er, at alle jag-
ter spild og at alle er involveret i Lean. 
når Lean drives af få ildsjæle, opnår man 
også kun et begrænset potentiale.

Den langsigtede fastholdelse af både 
forbedringskulturen, men også af de for-
bedringer man løbende gennemfører, er 
nøglen til et vedvarende fokus på Lean. 
Igen er nøglen at hele organisationen er 
involveret og tager ejerskab.

Flexkom er én af Danmarks førende 
indenfor Lean. Flexkom er kendt for 
Danmarks eneste aktive Lean blog, 
gratis Lean-værktøjer på hjemmesiden 
og for FamilienPlus – om Lean i hjem-
met. Flexkom har samlet de bedste 
Lean-konsulenter, så kunderne får den 
løsning, som bedst passer til deres kon-
krete udfordringer.

Overdragelse af information.  
Kan det gøres lettere, mere enkelt… 

eller kan det helt undgås?



prEssEmEDDElElsE

DaNske HOspItaLer kaN sparE 
millionEr på beDre eNergIvaNer
Danske hospitaler bruger årligt energi for mere end én milliard kroner, men et større dagligt fokus på 
energirigtig adfærd fra alle medarbejdere kan ifølge beregninger fra Go’ energi give en besparelse på  
5 -10 procent. Det svarer til en samlet årlig besparelse på mellem 75 og 150 millioner kroner.  
Derfor har Go’ energi udviklet et gratis kampagnemateriale, som er målrettet til hospitaler.

Hospitaler er energiforbrugere i svær-
vægtsklassen. Tilsammen bruger de 
godt og vel 280 små og store, private og 
offentlige hospitaler i Danmark energi 
for 1,5 milliarder kroner om året. Blandt 
de store energislugere er opvarmning, 
ventilation, køling, servere og compu-
tere og drift af maskineri som scannere 
og andet medicoteknisk udstyr. Det 
store energiforbrug er naturligvis stærkt 
bundet til hospitalernes særlige opgaver 
og døgnrytme.

Beregninger fra Go’ energi viser, at 
de fleste arbejdspladser kan reducere 
energiregningen med 5-10 procent om 
året blot ved at indføre gode energiva-
ner i hverdagen, og det gælder også på 
hospitaler. Det er baggrunden for, at Go’ 
energi har iværksat kampagnen ’Jagten 
på den gemte energi’ og udviklet gratis 
kampagnemateriale. Det kan hjælpe 
med daglige påmindelser om at tænke 
på energispildet og slukke der, hvor der 

ikke nødvendigvis er brug for lys, venti-
lation osv.

GåR eFTeR De 
LAVTHænGenDe FRuGTeR
Præcis som på andre arbejdspladser, og 
for den sags skyld i vores private hjem, 
skyldes en meget betydelig del af ener-
giforbruget maskiner på standby, lys 
der brænder i rum, hvor der ingen er og 
ventilationsanlæg, der skifter luften ud 
nat og dag–også når det ikke er påkræ-
vet. Der er med andre ord nok at tage 
fat på, hvis man skal gå på jagt efter de 
’lavt hængende frugter’. Det vil sige, de 
besparelser, som ikke kræver meget an-
det end medarbejdernes opmærksom-
hed og ændret adfærd i dagligdagen.

”Større dagligt fokus på energirigtig 
adfærd fra personalet kan ifølge vores 
beregninger give besparelse på mellem 
5 og 10 procent om året. Det gælder 

især områder som opvarmning, belys-
ning, ventilation og drift af medicotek-
nisk udstyr. Det svarer til en samlet årlig 
besparelse på mellem 75 og 150 mil-
lioner kroner for hele hospitalssektoren. 
For de største hospitaler kan der spares 
op til flere millioner kroner om året”, 
forklarer projektleder hos Go’ energi 
Thomas Drivsholm.

Generelt har man på danske hospi-
taler blikket stift rettet mod energireg-
ningen. Den udgør en meget betydelig 
del af det samlede driftsregnskab, og 
der gøres rigtig meget for at spare på 
energien gennem bygningsforbedrin-
ger, automatiseringer og avancerede 
energistyringssystemer. Men der hvor 
der fortsat ligger store besparelsesmu-
ligheder er netop ved at involvere den 
enkelte medarbejder og kollektivt højne 
opmærksomheden omkring relativt 
enkle daglige ting, der samlet set kan 
gøre en betydelig forskel.

MeDARBeJDeRne STØTTeR 
GeRne OP
Der er ikke tvivl om, at man på de fleste 
hospitaler kan opnå betydelige bespa-
relser ved systematisk at arbejde med 
at påvirke medarbejdernes adfærd om-
kring energi.

”Der kan spares mange penge ved 
helt enkle adfærdsændringer. Det er 
klart vores erfaring, at medarbejderne 
støtter op om sådanne initiativer”, for-
tæller afdelingsleder Thorkil Vandborg, 
Teknisk Afdeling, Hospitalsenheden 
Vest, Region Midtjylland. ”Kunsten er 
at holde opmærksomheden ved lige 
over længere tid. I en travl hverdag er 
det nødvendigt at sætte fokus på netop 
disse ret enkle adfærds-ting med jævne 
mellemrum. et af de konkrete områder, 
vi arbejder på lige nu, er at få mere vi-
den om, hvordan vi kan slukke for vores 
meget energikrævende scannere, når 
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information og demonstration.

Vask desinfektion og tørring i én arbejdsgang

18 DIN kurve pr. vask

Sliding doors

Stor kapacitet på få m2

Procesovervågning for altid korrekt vask og desinfektion

de ikke er i brug. Det er en almindelig 
opfattelse blandt klinikerne, at de helst 
skal være tændt hele tiden. nu arbejder 
vi sammen med leverandørerne på at 
få klarlagt nogle gode rutiner her. Det 
hører med til billedet, at store maski-
ner ikke alene bruger meget strøm, de 
producerer også en masse varme, som 
vi bruger energi på at fjerne. Men ja, 
det nytter bestemt at rette den daglige 
opmærksomhed mod de nemme energi-
besparelser lige fra kaffemaskinen til de 
store scannere. Men man skal sørge for 
at holde det ved lige.”

en userneed undersøgelse foretaget 
af Go’ energi viser, at ansatte, der har 
været med i en adfærdskampagne, langt 
overvejende har positive erfaringer. Og 
de, der endnu ikke har været med i én, 
er åbne for at prøve det. Det stemmer 
godt over ens med erfaringerne fra Re-
gion Midtjylland.

FAKTA

•  Danske hospitaler bruger energi for 
1,5 milliarder kroner årligt

•  Go’ energis beregninger viser, at de 
fleste offentlige virksomheder gene-
relt kan spare 5-10 procent på ener-
gien alene ved bedre energi-adfærd. 
når det gælder hospitaler svarer det til 
mellem 75 og 150 millioner kroner om 
året.

•  Sygehuses elforbrug fordeler sig på (i 
procent): Belysning 35, ventilation 20, 
IT 19, opvarmning 10, medicoteknik 
10, køling 4, trykluft 2, diverse inkl. 
(kilde energiforum Danmark).

•  Go’ energis gratis adfærdsmateriale 
kan bruges af alle typer arbejdsplad-
ser. Der er desuden udviklet særligt 
materiale til hospitaler.

•  Adfærdsmaterialet består blandt 
andet af kampagneguide, materia-

lekatalog, stickers, plakater, foldere, 
bordryttere, radiatorophæng, post 
it-blokke og kuglepenne. Bestil eller 
download materialer og læs mere om 
adfærdskampagner på goenergi.dk/
adfaerdskampagne.

•  Ansatte, der har været med til ad-
færdskampagner, har langt overve-
jende positive erfaringer.

•  Blandt ansatte, der ikke har været 
med til adfærdskampagner, er mere 
end 70 procent positive over for 
ideen.

FOR yDeRLIGeRe InFO:

Projektleder Thomas Drivsholm,  
Go’ energi
Tlf.: + 45 33 95 58 09
e-mail: tdr@goenergi.dk
http://www.goenergi.dk/erhverv/ 
vaerktoejer/adfaerdskampagne
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proDuktinformation

Hvidovre Hospital

vi gør mErE  fOr 
sIkkerHeDeN
Altro uno™

når Hvidovre Hospital skal have nye 
gulve er skridsikkerhed, hygiejne og de-
sign afgørende faktorer, og i flere år har 
man haft gode erfaringer med Altro’s 
gulve, som udgør samtlige af hospitalets 
skridsikre vinylgulve.

”Vi valgte Altro uno, da vi skulle 
lægge nyt gulv i en af hospitalets føde-
stuer. I sådan et rum bliver gulvet ofte 
udsat for væsker, som gør gulvet glat og 
derfor farligt at gå på. Det er derfor me-
get vigtigt for vores personales og pa-
tienters sikkerhed, at der er skridsikkert 
gulv på netop en fødestue”, siger Henrik 
Bülow fra Drifts- og Teknikafdelingen på 
Hvidovre Hospital og fortsætter:

”en typisk udfordring forbundet med 
sikkerhedsgulve er at kombinere ren-
gøringsvenlighed og skridsikkerhed. 
Da hygiejne naturligvis har topprioritet 
på et hospital, er det meget vigtigt at 
gulvet er let at rengøre. I drifts- og tek-
nikafdeling har vi derfor et meget tæt 
samarbejde med rengøringspersonalet. 
Altro uno er et oplagt i forhold til andre 
typer gulvbelægning, når det gælder om 
at finde balancen mellem skridsikker-
hed og rengøringsvenlighed, og vores 
rengøringspersonale har oplevet rigtig 
gode resultater, når gulvet rengøres 
med maskine”.

et vigtigt led i enhver designproces 
er at skabe harmoni mellem forskellige 
materialer. Altro uno findes i et bredt 
udvalg af varme og naturlige farver og 
bidrager dermed til større designfrihed.

”når vores arkitetteam skal finde 
materialer til nye projekter, har jeg ofte 
oplevet, at gulvets design er en begræn-
sende faktor. Dette er dog ikke tilfældet 
med uno, da det findes i en lang række 
farver og derfor let kan tilpasses rum-
mets øvrige materialer. Derudover er 
farvevalg et afgørende virkemiddel, når 
vi ønsker at skabe en særlig stemning. 
På en fødestue er det meget vigtigt, at 

patienten føler sig godt tilpas, og målet 
med indretning og materialevalg er der-
for at skabe en hjemmelig stemning”, 
udtaler Henrik Bülow.

en fjerde faktor, som har haft ind-
flydelse på valget af gulvbelægning på 
Hvidovre Hospital omhandler bæredyg-
tighed. Altro uno er et miljørigtigt valg, 
da det indeholder 10% genbrugsglas, 
er 100 % genanvendeligt og indeholder 
biologiske blødgører fra en genanven-
delig ressource.

”Vi er indenfor de sidste år blevet 
yderst opmærksomme på at vælge ma-
terialer, der kan være med til at reducere 
vores negative indvirkning på naturen. 
Det er ligeledes meget vigtigt for os, at 
gulvet ikke indeholder hormonforstyr-
rende blødgører, som kan forurene 

grundvand og skabe dårligt indeklima. 
Altro uno er både ftalatfrit og lavet af 
genanvendeligt materiale og lever der-
for op til vores krav om bæredygtighed”, 
vurderer Henrik Bülow.

På fødestuen har man valgt at lægge 
Altro uno Montreal Au2004.
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oriEntEr ing

sLut meD lEgionElla
Dommen i den såkaldte Helsingør sag har fået mange driftsansvarlige og tekniske chefer til at se nærmere 
på risikoen for legionella i varmtvandssystemerne – især i forbindelse med svømmebade, sportshaller, 
skoler, hospitaler, plejehjem og hoteller. I dommen fra sommeren 2011 blev det nemlig slået fast, at det 
er ejerens ansvar, hvis personer dør eller bliver syge som følge af legionellabakterier i vandet. Sidste år 
registrerede Statens Serum Institut 122 tilfælde i Danmark, men det reelle tal er sandsynligvis langt større. 
Instituttet vurderer, at ca. 15 % af tilfældene har dødelig udgang.

af tinE bErg

”Problemet med legionella i det varme 
brugsvand er kendt, men det er de fær-
reste, der har tal på, om det også er et 
problem hos dem selv,” fortæller salgs-
ingeniør Leif Rübner-Petersen, Krüger 
Aquacare. ”Derfor er der mange, der i 
perioder giver deres vandsystemer en 
forebyggende behandling med fx ter-
misk behandling, men selv en opvarm-
ning af vandet til 72° C er ingen garanti. 
Det får ikke has på alle de bakterier, der 
gemmer sig i rørenes og varmtvandsbe-
holdernes biofilm, og det er under alle 
omstændigheder en energimæssig dyr 
løsning.”

Leif Rübner-Petersen har arbejdet 
med legionellabekæmpelse i mange 
år, og han har mange erfaringer med 
både uV-belysning og ultrafiltrering i 
kampen mod bakterierne. Fælles for 
disse metoder er, at de er effektive over 
for det vand, der passerer forbi lys og 
filter, men på tappestedet er der stadig 
masser af bakterier, fordi biofilmen ikke 
behandles.

”Skal det være rigtig effektivt, er vi 
nødt til at bruge kemi,” lyder det fra 
salgsingeniøren, der er klar over, at han 
netop har brugt et fy-ord.

FRA MeRe enD 3000 KIM PR. 
LITeR TIL MInDRe enD 10
Hos Aarhus Kommune lod man sig dog 
ikke skræmme af tanken om legionella-
bekæmpelse ved hjælp af klordioxid, så 
ældre- og plejeboligerne på Lokalcenter 
Sabro blev et af de første steder i landet, 
der blev udstyret med en Oxiperm-
generator.

Målinger før opstarten viste, at ind-
holdet af kim pr. liter var større end 
3.000. efter tre ugers drift var kimtallet 
ikke længere målbart – hvilket vil sige, 
at det befandt sig under detektions-
grænsen på 10 kim pr. liter. Målingerne 
er foretaget på det cirkulerende vand 
og altså ikke kun lige efter Oxiperm-
generatoren.

”Klordioxid, der er en blanding af 

natriumklorit og saltsyre, er kendt som 
et meget effektivt desinfektionsmiddel, 
der ikke alene dræber legionellabakte-
rierne i vandet, men også fjerner biofil-
men og trænger ind i de amøber, hvor 
bakterierne lever,” forklarer Leif Rübner-
Petersen.

Resultaterne har været så overbe-
visende for Aarhus Kommune, at man 
nu har tre anlæg i drift, ligesom Ishøj 
Kommune har installeret den første 
Oxiperm-generator.

Fy-ORDeT, DeR eR uDen 
GeneR
Oxiperm-generatoren er resultatet af et 
udviklingssamarbejde mellem Grundfos 
og Krüger Aquacare. Det er de højtek-
nologiske og meget præcise doserings-
pumper fra den danske pumpekoncern, 
der gør Oxiperm-generatoren i stand til 
at dosere de ganske små mængder af 
kemi, der har den enorme virkning.

Leif Rübner-Petersen fortæller: ”Klor-

hvaD Er lEgionElla – og Er DEn så farlig?
Legionella – også kaldet legionærsyge – er en form for lungebetændelse, der 
skyldes legionellabakterier. bakterierne lever i ferskvand og formerer sig i 20-45° 
c varmt vand. smitte sker typisk ved indånding af små vandpartikler, der er 
forurenede med legionellabakterier – fx i forbindelse med brusebad.
sygdommen behandles med specielle antibiotika, og korrekt og tidlig behandling 
er nødvendig. I 2012 blev der anmeldt 122 tilfælde af legionærsyge i Danmark til 
statens serum Institut, men det reelle antal vurderes at være væsentligt højere, 
da symptomerne ligner andre former for lungebetændelse. statens serum Insti-
tut oplyser, at ca. 15 % af de smittede dør af sygdommen. Der er ofte tale om 
personer, som i forvejen har et svækket immunforsvar – fx ældre eller syge.
Det anslås, at legionærsygen hvert år er årsag til 15-20.000 dødsfald i europa. til 
sammenligning døde ca. 35.000 personer i den europæiske trafik i 2009.
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dioxid dannes i anlægget ved at blande 
to inaktive stoffer, som er opløsninger af 
7,5 % natriumklorit og 9 % saltsyre. Det 
sker i et meget præcist blandingsfor-
hold, som er afstemt efter den mængde 
vand, der tilføres. en vandmåler måler 
tilgangen af vand, hvorefter pumpernes 
computer sørger for doseringen. Som 
sikkerhed mod overdosering måles kl-
ordioxidmængden i vandet umiddelbart 
efter indsprøjtningspunktet, og anlæg-
get afbrydes automatisk, hvis niveauet 
ved et uheld skulle blive for højt.”

Klordioxidmolekylet, som Oxyperm 
producerer, er betydelig mere reaktivt 
end de molekyler, der kendes fra klor-
præparater til svømmehaller. Derfor skal 
der kun bruges meget små mængder – 
0,1 til 0,4 g pr. m3 vand. Det betyder, at 
den kemiske reaktion ikke danner de tri-
halometaner, der udvikler lugt og smag.

Klordioxid kan derfor hverken sma-
ges eller lugtes i det behandlede vand.

”Mængden af klordioxid i vandet, der 
kommer ud af bruseren, er også langt 
under de grænseværdier, der findes,” 
supplerer Leif Rübner-Petersen. Han 
har i det daglige et nært samarbejde 
med kolleger i lande, hvor klordioxid 
er standard i behandlingen af både det 
varme brugsvand og drikkevandet – fx 
england, Frankrig og Belgien.

Dansk lovgivning tillader ikke tilsæt-
ning af stoffer til drikkevandet, men i de 
pågældende lande benyttes klordioxid 
også til bekæmpelse af e-coli bakterier.

PRIS: CA. 25 ØRe PR. M3 
BeHAnDLeT VAnD

Oxiperm-generatoren leveres i fire 
forskellige versioner, der kan behandle 
fra 10 til 150 m3 vand i timen. Det kom-
pakte anlæg monteres på væggen og 
forsynes med natriumklorit og saltsyre 
fra to separate beholdere på gulvet. 
Anlægget kan tilsluttes og sættes i drift 
uden at afbryde bygningens vandforsy-
ning, hvilket ifølge Leif Rübner-Petersen 
er en afgørende omkostningsfaktor, når 
det drejer sig om dekontaminering af 
vandsystemer på hospitaler eller pleje-
hjem.

Apropos omkostninger, så er prisen 
for legionellabehandling af vand med 
Oxiperm ca. 25 øre pr. m3. Anlægspri-
sen afhænger af type og installation, 
men Krüger Aquacare, der er enefor-
handler af generatoren i Danmark, an-
slår en pris på omkring 80-90.000 kr.

For Helsingør Kommune lød erstat-
ningen for et enkelt legionellatilfælde på 
200.000 kr.

hEr kan oxipErm 
gørE En forskEl

hospitaler
pleje- og alderdomshjem
Ældreboliger
svømmehaller
sportsanlæg
skoler
hoteller og feriecentre
spa-anlæg

lEgionElla-sagEn 
fra hElsingør

I 2009 kostede legionellabakte-
rier en person livet og fire andre 
blev alvorligt syge efter at have 
benyttet bruserne i den kom-
munale svømmehal i Helsingør. 
en 72-årig mand overlevede, men 
han må nu tilbringe resten af livet 
i kørestol. Han lagde sag an mod 
Helsingør kommune, og i august 
2011 afgjorde retten, af det var 
kommunens ansvar, at der var le-
gionella i rørene. erstatningen lød 
på 200.000 kr. Dommen ventes at 
danne præcedens i lignende sager.
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mObILt vanDrEnsnings-
anlÆg
Behovet for ekstremt rent vand i afgrænsede perioder er stigende. BWT HOH A/S har derfor udviklet 
et mobilt vandrensningsanlæg til brug ved f.eks. opfyldning af reservoirs i fjernvarmecentraler, vand til 
afsyring af nye dampkedler før opstart, delstrømsrensning af fjernvarmevand og andre lignende tilfælde.
 

DemiPro anlægget forbedrer vandkvali-
teten og mindsker dermed bl.a. risikoen 
for tæringer i fjernvarmesystemer. De-
miPro fjerner alle salte og mineraler her-
under Klorid (Cl-). Indholdet af Klorid er 
stærkt medvirkende til tæringer i fjervar-
merør, hvorfor niveauet bør holdes så 
lavt som muligt.

Anlægget fjerner 99,9 % af alle salte 
og det er meget driftsøkonomisk med 
en vandudnyttelse på ikke mindre end 
95 %. Det regenereres med saltsyre og 
natronlud, som bliver pH neutraliseret 
før det ledes til afløb.

Hele anlægget er opbygget i en trailer 
efter princippet ”plug and play”. Der 
skal kun tilsluttes vand, el, saltsyre og 
natronlud, samt afløb til kloak, hvorefter 

anlægget kan startes op. Arbejdet kan 
udføres af en BWT HOH servicetekni-
ker.

Driftsleder Henning Mikkonen fra 
Brande Fjernvarme A.m.b.a. har afprø-
vet anlægget og siger bl.a.: ”Vi havde 
brug for at fylde en nyopført akkummu-
leringstank på 4.000 m3 med rent vand. 
Vores krav til vandet var, at det som 
minimum skulle være af samme kvalitet 
som vores nuværende blødgjorte vand. 
et andet krav var tiden. Vi havde kun 4 
uger, idet tanken skulle sættes i drift 1. 
april 2012, så derfor valgte vi at benytte 
os af BWT HOH’s mobile totalafsalt-
ningsanlæg, hvor både kvalitet og kapa-
citet kunne opfylde kravene.”

Henning Mikkonen tilføjer: ”Håndte-

ringen af anlægget forløb stort set uden 
problemer, men da det er et helt nykon-
strueret anlæg, gav det lidt indkørings-
problemer, som dog i løbet af få timer 
blev rettet af BWT HOH’s teknikere. ek-
sempelvis opstod der tidsoverskridelse 
på neutraliseringen af den mængde 
vand, der kom fra regenereringen af 
massen.”

Henning Mikkonen slutter af med 
at sige, at han gerne vil anbefale BWT 
HOH’s mobile afsaltningsanlæg til andre 
med tilsvarende behov for at få rent 
vand over en kortere periode.

anlægget er styret af en pLc, som 
bWt HOH hele tiden er i forbindel-
se med via gsm nettet. bWt HOH 
har derfor fuld overvågning af anlæg-
get, således at kunden ikke behøver at 
tænke på driften.

anlægget kan behandle op til 15 m3/h 
(afhængig af lokale forhold) og rense 
vandet til en ledningsevne under 1µs/
cm og et silicium (siO2) indhold som 
ligger under 0,05 ppm.

bWt hoh a/s
2670 greve
www.bwt.dk
bwt@bwt.dk

http://www.bwt.dk
mailto:bwt@bwt.dk


COWI A/S
Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45 97 22 11
www.cowi.dk 

Overskuelighed kommer 
ikke af sig selv…

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. 
Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi 
over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er 
førende på sit felt, fordi vores 6.000 medarbejdere hver især 
er det på deres.

Overskuelighed kommer af en gennemtænkt logistik. Derfor er logistik et 
nøgleord for COWI i hospitalsprojekter. Resultatet er bedre arbejdsgange 
for medarbejderne, et hospital, som er nemt at finde rundt i for patienter og 
pårørende og en bedre økonomi.

Vores rådgivning har fokus på:

•	 Patientforløb

•	 Hygiejne

•	 Sikkerhed

•	 Effektivitet

•	 Driftsøkonomi

http://www.cowi.dk


Fjern luftbårne bakterier 
og vira fra luften

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

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

Støjsvag og 
helt ozonfri

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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

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

· Ingen serviceaftaler.

· Flexcool® er VA-godkendt.

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

· Bruger kun naturligt køle-
   middel - uden miljøbelastning.

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

Stærke el-løsninger

Hospital Drift & Teknologi - 3-2006

Hospital 2006

1

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

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

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

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

VA-GODKENDT
 - til isterninger og koldt drikkevand

Respekt for 
miljøet

ERHVERVS-  OG BYGGESTYRELSEN                    ERHVERVS- OG BYGGESTY
RE

LS
EN

   
   

  

Professionel vandbehandling i fødevarekvalitet?
SKIFT TIL BRITA, SÅ ER DU SIKKER

http://www.vacumex.dk
http://www.fl
mailto:info@kuvatek.dk
http://www.kuvatek.dk
http://www.fl
http://www.ub-let.dk
mailto:info@bvaqua.dk
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internationalt samarbejde
sikrer os bedre hospitaler
Rambøll Danmark indgår samarbejde med det engelske arkitektfirma BDP og det danske TKT om 
helhedsplan for fremtidens Bispebjerg Hospital og vil stå stærkt når der skal bygges hospitaler i Fjernøsten

Ny inspiration, nye måder at tænke på, 
ekstra erfaring og anderledes løsninger 
er, hvad der er kommet ud af et nyt 
internationalt samarbejde som Rambøll 
Danmark har indledt med det engelske 
arkitektfirma BDP, som gennem mange 
år har bidraget til om- og udbygning af 
de engelske hospitaler.

Rambøll Danmark har sammen med 
BDP og TKT netop vundet helheds-
planen for udbygningsprojektet af Nyt 
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg på i 
alt 4 mia. DKK.

Vinderprojektet bygger på en række 
utraditionelle og anderledes svar på de 
udfordringer, der er i forbindelse med 
at skabe et nyt helstøbt og harmonisk 
hospital, som både respekterer de år-
hundrede år gamle, fredede bygninger 
og haveanlæg på Bispebjerg Bakke og 
samtidig sikrer et topmoderne og ef-
fektivt hospitalsmiljø med de bedste 
rammer for patienter, personale og på-
rørende, samt udearealer der integrerer 

de omkringliggende boligområder og 
byens borgere.

Projektchef, ark. MAA Anette Sebök 
fra Rambøll mener, at det var i kraft af 
den internationale holdopstilling, at 
konsortiet var i stand til at løse denne 
udfordrende opgave på en overbevi-
sende måde.

”Den engelske arkitekturtradition er 
bare anderledes end den danske, og via 
samarbejdet over grænserne skabes en 
ny kontekst med tilføring af viden og 
erfaring fra begge verdener, som i sidste 
ende skaber merværdi for hospitalets 
bygherre og slutbrugere.

I England har man de seneste ca. 
15 år gennemført en gennemgribende 
sygehusplan. Hvorfor ikke benytte den 
viden og de erfaringer, som de engelske 
rådgivere har tilegnet sig, når vi bygger 
de nye danske hospitaler. 

Fx. skal vi ikke udelukkende bygge 
hospitaler til ”danskere”. Danmark er en 
multikulturel nation, og også her kan vi 
lære fra England, som gennem mange 
år har formået at imødekomme de krav, 
som en sammensat befolkningsgruppe 
stiller til sygehusbyggerierne. Måske det 
også i den sammenhæng vil gavne den 
danske hospitalssektor, at vi som arki-
tekter og ingeniører til de nye sygehus-
byggerier ikke blot gør som vi plejer,” 
tilføjer Anette Sebök.

KuNDERNE øNSKER 
NyTæNKNINg og DE BEDSTE 
PRojEKTER
”Traditionelt er det primært danske og 
skandinaviske arkitekter, der har opført 
de danske sygehuse, og det er helt 
nyt, at et internationalt team nu skal på 
banen,” påpeger Anette Sebök, der ser 
en stor fremtid for såvel kunden som for 
rådgiverne i at indgå hospitalskontrakter 
med internationale partnere:
– Vores projekt adskilte sig markant fra 
de øvrige. At se fordomsfrit på at ind-
lede internationale samarbejder, som 

Illustrationer udarbejdet til 
konkurrenceprojektet af BDP.

af journalist, ib erik Christensen



Rambøll har gjort med BDP, er fremti-
den. De britiske erfaringer vil komme 
Bispebjerg Hospital til gode og styrke 
såvel Rambølls som BDP’s position ude 
i verden.

Stadigt flere danske bygherrer er 
interesseret i at tiltrække udenlandske 
arkitekter for at få tilført noget nyt og 
anderledes. Det kræver selvfølgelig, at 
kunden er indstillet på at dialogen kan 
foregå på engelsk.

Bygherren på Bispebjerg Hospital har 
bevidst valgt, at internationale konsor-
tier skulle ha mulighed for at byde på 
opgaven. udbudsmaterialet var sendt 
ud på både dansk og engelsk, og dia-
logen i konkurrencens fase 2 er blevet 
gennemført på engelsk. Ligeledes skal 
vi have en ny lokalplan igennem sam-
men med Københavns kommune, og 
møderne vil komme til at foregå på både 
dansk og engelsk.

Internationalt samarbejde er en natur-
lig udvikling som kræver at man mødes 
og kommunikerer på en anderledes og 
smartere måde. Bispebjerg projektet 
kommer, ud over møderne, således til at 
blive gennemført ved fx videokonferen-
cer, vi skal selvfølgelig ikke flyve frem 
og tilbage hver gang vi skal diskutere 
en tegning. Brugen af telefon- og vi-
deokonferencer er efterhånden helt na-
turligt og fungerer ifølge Anette Sebök 
rigtigt godt.

ET MEgA-PRojEKT DER 
BRyDES NED
Vi har forsøgt at bryde det store ho-
spitalsbyggeri ned i mindre enheder; 4 
kvarterer med hver deres funktionalitet 
og identitet. Det har været hensigten 

at underinddele en på forhånd given 
mega-struktur til en menneskelig, og 
tror vi, mere forståelig skala. Det er 
vigtigt, at man som patient såvel som 
pårørende og personale føler sig tryg 
og kan overskue og relatere til den ho-
spitalsenhed, som man i en kortere eller 
længere periode er en del af. Det er 
ikke sikkert, at vi var kommet i tanke om 
denne disponering uden BDP’s tilgang 
til opgaven. Langt de fleste andre hospi-
talsmasterplaner ender op som én stor, 
samlet og ofte uoverskuelig bygnings-
masse” uddyber hun.

”Vores centraliserede og højt specia-
liserede hospitalsenheder indeholder 
i dag så mange teknisk komplekse og 
driftslogistisk afhængige funktioner som 

skal prioriteres højt i hospitalsplanlæg-
ningen – men samtidig skal vi huske at 
der også er andre dimensioner der gør 
sig gældende når vi taler rehabilitering 
og helende miljøer.” 

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispe-
bjerg skal betjene 416.000 borgere og 
fusionere Frederiksberg og Bispebjerg 
Hospitaler. Psykiatrisk Center Køben-
havn og Børne- og ungdomspsykiatrisk 
Center Bispebjerg, som samles i et føre-
nde psykiatrisk forskningscenter.

Rambøll er i projektet bl.a. ansvarlig 
for at designe, beregne og verificere en 
meget enkel og stringent trafikløsning, 
som skal sikre ro, tilgængelighed, over-
skuelighed og separerede trafikflow til 
og på hospitalets område.
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DET INTERNATIoNALE 
SAMARBEjDE SET I ET STøRRE 
PERSPEKTIV
”At styrke de internationale samarbejds-
aktiviteter indenfor design og byggeri til 
sundhedssektoren, vil blive en gevinst 
for Danmark. I forbindelse med hospi-
talsbyggerierne er vi stadig kun i en 
opstartsfase – men vi bør ikke forspilde 
chancen.
Forretningsmæssigt kan vi efterfølgende 
følges ad med vore konsortiepartnere – 
fx når der skal bygges supersygehuse i 
Fjernøsten.”

Anette Sebök henviser til, at især Kina 
planlægger med et stort antal hospitals-
byggerier i forbindelse med en gennem-
gribende udbygning og modernisering 
af landets sundhedssektor.

”Det handler om global videndeling 
og om at bidrage med den viden og de 
erfaringer vi har – sideløbende en gen-
sidig forretningsudvikling med følgende 
nye globale potentialer. 

jeg ser store muligheder for danske 
rådgivere når vi indgår i internationale 
teams – vi er gode til at samarbejde og 
kan bidrage meget positivt i det tværfag-
lige og tværkulturelle samarbejde.”

http://www.cloriuscontrols.com
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eN gazeLLe INDeN fOr
bEDrE EnErgistyring
energiDatas besparelser på el og varme er tjent ind på meget kort tid, viser selskabets erfaringer efter  
godt 3000 gennemførte projekter

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn

Selskabet er helt fremme i førerfeltet 
med sine systemer til energibesparelser. 
I alt har virksomheden i Køge fuldført 
mere end 3.000 projekter, der har sparet 
energi for hundredvis af mill. kr. i byg-
ninger både inden for det offentlige og 
private virksomheder i hele Danmark.

Stifteren Peter Appel etablerede 
energiData tilbage i 1995 med en solid 
baggrund som maskinmester. energi-
Data har høstet stor anerkendelse og 
det afspejles blandt andet ved, at sel-
skabet som det eneste seks gange i træk 
har modtaget prisen for ”Månedens 
energimærkning.”

Det var også Peter, der tilbage i 1998 
udviklede Danmarks første innovative, 
online energistyringssystem under nav-
net ”Minenergi”.

”Minenergi” er baseret på hans 
mange års erfaringer fra energistyring 
på hospitaler, i boligselskaber og øvrige 
store ejendomskomplekser. Systemet 
er let at betjene og effektivt, men det 
er også fleksibelt og meget funktionelt. 
Systemet har derfor fundet vej til mange 
offentlige og private brugere.

Minenergi er igennem de mange år 
blevet løbende opdateret og udvidet 
med mange spændende faciliteter og er 
derved stadig et af de mest enkle, effek-
tive og ikke mindst det mest pålidelige 
energistyringssystemer på markedet.

energiData med Peter Appel i spidsen 
har senest videreudviklet Minenergi til 
et mere proaktivt program, der ud over 
at registrere forbruget hos kunderne 
også aktivt kan gribe ind og styre forbru-
get som ønsket ved at starte og stoppe 
installationerne online.

– Mange offentlige bygninger bruges 
i 2.500 timer, men står tomme i 6000 
timer. Vi kan minimere tabet i de mange 
tomme ”timer” og spare 30-45 pct. 
alene på varmen, det samme kan gøre 
sig gældende inden for alle mulige er-
hvervsejendomme store som små, siger 
Peter Appel.

Direktør Peter Appel anslår, at Dan-
mark stadig trods mange energispare-
projekter kun har nået at optimere en 
ganske lille brøkdel af bygningsmassen, 
så et kæmpe sparepotentiale venter fort-
sat på at blive udnyttet over hele landet.

FORTSAT KRAFTIG VæKST

energiData har siden sin oprettelse fået 
flere muskler til en indsats. Selskabet 
blev i 2008 overtaget af olie- og ener-
giselskabet OK, hvor det drives som et 
selvstændigt datterselskab med Peter 
Appel som den daglige leder. 

energiData er inde i en kraftig eks-
pansion og er vokset fra 10 til 30 med-
arbejdere indenfor de sidste par år og 
væksten vil fortsætte, forudser Peter 
Appel. Selskabet har vedtaget en seriøs 
plan om at ekspandere kraftigt og fortsat 
være markedsleder på energistyrings- 
og energibesparelses området.

energiData retter nu fokus mod 
blandt andet de ejendomme, hvor eSCO 
udbyderne ikke ser en forretning i at gå 
ind. Selskabet arbejder med løsninger til 
en bred vifte af kunder som kommuner, 
storcentre, detailkæder, ældreboliger, 
ejendomsadministrationer, boligforenin-
ger, institutioner, forsyningsselskaber 
etc.

Programmet Minenergi er særdeles 
velegnet til kommunerne, der typisk 
har problemer med at have sikkerhed 
for, om deres anlæg kører optimalt, da 
medarbejderne i institutionerne tit og af 
gode grunde ikke er teknikere og derfor 
ofte mangler kendskab til at regulere 
installationerne.

energiData kan derfor tilbyde kom-
plette, skræddersyede, løsninger til 
energibesparelser for alle kundegrupper 
inden for alle områder i både den of-
fentlige og private sektor. Løsningerne 
spænder fra rådgivning om energibe-
sparende foranstaltninger til totale ener-
gistyringsordninger.

KuRSeR MeD STOR eFFeKT

energiData kan også tilbyde at under-
vise driftspersonalet i at regulere deres 
installationer. Det foregår på kurser, der 
afvikles ude på den enkelte arbejdsplads 
omkring kundens installation. Kurserne 
er efterspurgte og har været en stor suc-
ces, fastslår Peter Appel:

– Vore kunder er meget interesse-
rede, så vi holder mange kurser på sko-
ler, haller, omsorgscentre etc. Vi tager 
udgangspunkt i deres egne anlæg, så 
brugerne bliver bevidste om, hvordan 
de virker.

Der er typisk 20 personer på hvert 
hold, der bliver opdelt i mindre grupper 
á 3-4 personer, der skal udføre konkrete 
opgaver, så vi kan få afmystificeret funk-
tionerne. Deltagerne på vore kurser har 
vidt forskellige faglige kompetencer.

Det er helt specielt, unikt og har en 
stor effekt, fastslår Peter Appel. Kombi-
nationen af den konkrete energistyring 
og undervisning i brugen får virksom-
hederne til at opnå store besparelser på 
forbruget af el og varme.

Mange virksomheder har allerede 
anvendt deres nye viden og kunnen, 
som de har opnået ved deltagelsen i 
en tilrettet kursusrække og mærket ef-
fekten som meget store reduktioner af 
energiforbruget. Det gælder blandt an-
det Fredensborg Kommune og Steen & 
Strøm der driver en række butikscentre 
som Fields, Kolding Storcenter m.fl.

– Vi sætter en ære i at kunden opnår 
de lovede besparelser og stiller gerne en 
garanti for at besparelsen opnås inden 
for den aftalte tilbagebetalingstid. Kur-
ser og Minenergi gør det muligt for kun-
den selv at bruge udstyret. De kan selv 
meget hurtigt se, at de opnår de lovede 
besparelser og får minimeret energireg-
ningen i deres bygninger.
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DaNsk fIrma sIkrer 
patIeNter imoD lEgionElla
Virksomheden Tandrup Water Solutions i Allerød har udviklet genanvendelige håndbrusere med 
bakteriefiltre, der markant reducerer omkostningerne med at sikre patienter mod farlige bakterier 

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn

Legionella er et problem mange steder 
i varmtvandssystemer. Der findes ef-
fektive filtre som kan tilbageholde bak-
terierne, men sådanne løsninger er ofte 
dyre i brug og stiller hospitalerne over-
for et dilemma, når de skal vælge, hvem 
der skal have en ekstra sikkerhed imod 
den frygtede Legionella bakterie.

De problemer har den danske virk-
somhed Tandrup Water Solutions løst 
ved at udvikle en serie håndbrusere 
med indbygget microfilter, ”T-Safe® Me-
dical”, som effektivt sikrer patienterne 
på hospitaler mod Legionella smitte til 
en lav pris.

Bruseren er udstyret med et mikro-
filter, hvis porrer er nede på kun 0,15 

µm. Membranerne tilbageholder mindst 
99,9999 pct. af bakterier som Legionella 
Pneumophilia og Pseudomonas Aerigu-
nosa samt Mycobacterum Avium, der 
måler 0,5-0,7 µm når vandet strømmer 
ud af bruserhovedet.

Tandrup Water Solutions har fået 
valideret membranerne på hygiejneinsti-
tuttet i Gelchenkirchen i Tyskland med 
Legionella. Trods høje koncentration 
er der ikke konstateret gennembrud af 
membranerne, der blev testet indtil de 
var tilstoppede.

– Det giver filtrene en meget lang 
levetid og gør en sådan løsning meget 
billig i drift i forhold til, hvad der ellers 
findes af filtre på markedet. Vi er nede 

på mellem en fjerdedel og en tiendedel 
af de normale driftsudgifter, siger direk-
tør Lars Dinesen.

– Vi ønsker at fjerne det valg hospi-
talerne må foretage, når de beslutter 
kun at bruge filtrene på de absolut mest 
udsatte patienter, fordi det i dag er om-
kostningsfuldt. Vi kan nu gøre det til en 
pris, så alle patienter kan sikres.

HyGIeJnISK uDSKIFTnInG AF 
BRuGT FILTeR
Bakterierne opfanges effektivt inde i 
det cylinderformede filter, der skrues 
på bruserslangen, hvorefter filtret kan 
indføres i håndbruseren og klikkes fast. 

T-Safe® Medical anti Legionella bruser med filter”
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Filterpatronen yder en ekstra sikkerhed 
takket være en tilbageslagsventil, som 
forhindrer bakterierne i at løbe ud med 
vandet, når filtret skrues af.

Bakterier fra det brugte filter kan 
hverken forurene omgivelser, personale 
eller bruserslangen. Selve filtrene er 
desuden designet til at have en lang 
holdbarhed. 

nye filtre leveres i plastposer med zi-
plukning som det gamle filter kan puttes 
i og så skal det blot smides ud med dag-
renovationen. Filtrene bliver produceret 
efter fabrikkens specifikationer hos 
store, anerkendte producenter.

ReTROGRAD KOnTAMIneRInG

Der kan også trænge uønskede bak-
terier ind i en håndbruser fra syge 
patienter. Tandrup Water Solutions har 
for at modvirke det problem udviklet en 
håndbruser, der kommer på markedet 
til efteråret i en ny version som er døbt 
”Clinical”.

Løsningen går ud på at skifte bruse-
hovedet ud med korte intervaller, der 
kan være en måneds tid. Det nedsæt-
ter risikoen for, at der kommer uønsket 
smitte ind i bruseren som kan overføres 
til medpatienter og personale.

Den brugte håndbruser skrues sim-
pelthen af og returneres til fabrikken.

Hos Tandrup genanvendes bruserens 
plastmaterialet 100 pct. Det bliver gra-
nuleret, smeltet og sprøjtestøbt til en ny 
steril håndbruser. Kunden får således en 
ny bruse enhed retur. Med en sprøjte-

støbetemperatur på 200-300 grader er 
det nye hoved sterilt.

Løsningen er patenteret og udviklet 
til Holland, der har skrappe krav til be-
kæmpelsen af Legionella. Da salget blev 
en succes, har Tandrup Water Solutions 
besluttet også at tilbyde systemet i 

Oversigt over skadelige 
vandbårne elementer som 

tilbageholdes med T-Safe®

T-Safe® Hollow  
fiber membran tværsnit
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Foto: Skov og Land, FrederiksbergLaboratorier – Hospitaler – Skoler

Danmark via et samarbejde med Krüger 
Aquacare.

Selv om man har ønsket at gøre 
noget ved Legionelle på hospitaler og 
alderdomshjem, har man været henvist 
til køre hedt vand igennem eller tilsætte 
kemikalier og skylle rørsystemerne igen-
nem for at slå bakterierne ihjel i varmt-
vandsinstallationerne.

– Løsningen med langtidsholdbare 
filtre og udskiftelige håndbrusere kan 
sikre brugerne 100 procent til en meget 
lav ”cost to safety ratio”. Hvor det ellers 
har været for dyrt, mener vi der åbner 
sig helt nye markeder, siger Lars Dine-
sen.

BeRØRInGSFRIT OG 
VAnDBeSPARenDe
Virksomheden udvikler og produce-
rer også armaturer ´som ”T-Save®” til 
håndvaske med en høj komfort og 

sparefunktion, der sikrer brugerne et 
lavt vandforbrug. De er slået godt an til 
hoteller, offentlige institutioner, kom-
muner m.m.

Sidste år lancerede fabrikken be-
røringsfrie armaturer, designet til det 
hårde, daglige slid på skoler, institutio-
ner og hospitaler, hvor der åbnes og luk-
kes for vandet mange gange dagligt. Fa-
brikken planlægger også en berøringsfri 
Medical-armaturserie med termostat.

De berørings frie armaturer sikrer 
mod krydskontaminering, når man åb-
ner og lukker for vandet. Brugerne kan 
komme med meget beskidte hænder 
og få dem gjort rene uden at røre ved et 
håndgreb, som de umiddelbart forinden 
har berørt med beskidte hænder.

Tandrup har oplevet massiv vækst 
de senere år på sine vandhygiejniske 
løsninger. Selskabet eksporterer 95 pct. 
af sin produktion og de største aftager-
lande er england og Sverige, men der 

er også vækst i eksporten til Brasilien, 
Afrika, Mellemøsten og Østeuropa.

Tandrup Water Solutions er en virk-
somhed, der blev grundlagt i 1946 af 
Johannes Tandrup, som var smed og 
opfandt den viklede forkromede bruse-
slange. For 20 år siden gik virksomhe-
den ind i vand- og energibesparelses-
produkter.

I dag er Lars Dinesen den daglige 
leder og tredje generation i familievirk-
somheden. Tandrup Water Solutions 
producerer håndbrusere og bruseslan-
ger til de store armaturfabrikanter. Fa-
brikken råder over intet mindre end 12 
sprøjtestøbemaskiner, der kører i døgn-
drift for at følge med efterspørgslen.

mailto:inventar@ic-inventar.dk
http://www.ic-inventar.dk
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vElfungErEnDE tEknik
sIkrer gOD beHaNDLINg
Ingeniørvirksomheden Balslev har specialiseret sig i at sikre hospitalerne de mest velfungerende tekniske 
helhedsløsninger, som giver personalet et optimalt arbejdsmiljø og patienterne den bedste behandling. 

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn

Sikkerheden på hospitaler og operati-
onsstuer afhænger af personalets medi-
cinske og faglige kunnen, men også de 
ydre, fysiske forhold spiller en rolle for 
behandlingen af patienter. Føler perso-
nalet sig utilpasse, kan det smitte af på 
kvaliteten af behandlingen.

Det fastslår projektleder Asger Illum 
fra Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, 
der i de senere år som rådgiver har sat-
set kraftigt på at sikre hospitalerne vel-
fungerende, tekniske helhedsløsninger, 
hvor alle installationer hænger perfekt 
sammen: 

– Man skal være meget opmærksom 
på, at de tekniske installationer ud over 
de opstillede krav også skal sikre per-
sonalet et optimalt arbejdsmiljø. Er per-
sonalets behov opfyldt og sikkerheden 
høj, kan patienterne behandles uforstyr-
ret med godt resultat.

Det kan være en stor udfordring at til-
passe hospitalernes hidtidige normer til 
nye principper, der afspejler nye normer 
og funktioner. Det er samtidig vanskeligt 
at få tilpasset lovgivning, normer og 
ønsker, så der er rigeligt for os som råd-
givere at komme efter.

For Balslev er hospitalerne et stort 
arbejdsområde, og disse aktiviteter ud-
gør ca. halvdelen af selskabets samlede, 
økonomiske aktivitet. Balslev har specia-
lister til at optimere ventilation, el-instal-
lationer, belysning og sikre hygiejnen.

BeHOV FOR MAnGe TyPeR LyS

et af Balslevs specialer er operations-
stuernes ofte meget avancerede be-
lysningssystemer. Mange operationer 
udføres med kikkert, hvor lægen orien-
terer sig på en monitor. Derfor ønsker 
lægen typisk et farvet baggrundslys og 
en opdeling af lyskilderne. Det giver 
den bedst mulige kontrast på billederne 
under operationen, men det er samtidig 
en belysning, som oftest er meget for-

skellig fra anæstesisygeplejerskens og 
det øvrige personales behov på operati-
onsstuen.

– Lyskilderne og sterilarmaturer skal 
kunne indstilles enkeltvis for at sikre den 
optimale belysning for brugerne. Venti-
lationen er også vigtig. Den skal blæse 
filtreret luft ind og opretholde et overtryk 
på stuen, så der ikke trænger uønskede 
partikler og bakterier ind. Temperaturen 
betyder også meget for arbejdsmiljøet, 
så den skal personalet kunne regulere på 
stedet, forklarer Asger Illum.

KOnTROL FRA en enKeLT 
SKæRM
Virksomheden minimerer installationer 
på væggene og de vandrette overflader, 
hvor støv, partikler og bakterier lægger 
sig. I stedet for at montere afbrydere 
og stik på stuerne, har Balslev sat hele 
betjeningen og overvågningen ind på et 
samlet operatørpanel.

– Fra denne ene skærm foregår al 
styring og overvågning af ventilationens 
overtryk, rumtemperatur, aflåsning, 
anæstesisug og diatermi, så det er let 
at overvåge og styre for operationsper-
sonalet. Eltavler, computere, højttaler-
systemer, servere til operationsudstyr 
og streameranlæg til optagelse af video 
fjernes så vidt muligt fra stuerne. Det 
er klart den vej udviklingen går, og per-
sonalet tager da også godt imod disse 
løsninger.

Al udstyr placeres uden for operati-
onsstuerne, men i direkte kontakt med 
stuerne. Det skal være let at rengøre og 
overskue en operationsstue for at sikre 
hygiejnen og arbejdsmiljøet, siger Asger 
Illum.

eL uDen AFBRyDeLSeR

en stabil el-forsyning til operations-
stuerne er helt afgørende for at sikre, 

at operationsudstyret kan holdes i gang 
uforstyrret, selvom strømmen afbrydes 
udenfor. Derfor installerer Balslev ofte 
uPS nødstrømsanlæg, som forsynes 
efter få sekunders strømafbrydelse fra 
dieselgeneratorer, så der er fuldstændig 
backup, så længe der er brændstof på 
generatorernes tanke.

en af de tekniske installationer Balslev 
ofte debatterer med hospitalerne er, om 
de skal strømforsyne en operationsstue 
via HPFI eller en isoleret strømforsyning 
for at undgå udkoblinger og afbrydelser 
i elforsyningen ved fejl og overbelast-
ninger. Både patienter og personale skal 
være beskyttet mod at komme i direkte 
kontakt med den elektriske spænding.

– For at undgå udkobling af kritisk ud-
styr, deler vi installationen op på forskel-
lige gruppeafbrydere. Noget apparatur 
bruger meget strøm, så det nytter ikke, 
at en gruppe let overbelastes og afbry-
der forsyningen til operationsstuerne. Vi 
arbejder også med at skærme installatio-
ner mod elektrisk støj. Nogle hospitaler 
forlanger skærmede installationer, der 
koster en merpris på omkring 20 pct., 
mens andre fravælger det og kører vi-
dere uden problemer. Kun på stuer med 
særligt følsomme instrumenter bør der 
efter vores mening gøres noget ekstra 
med hensyn til at skærme mod elektrisk 
støj. Ved andre operationer er afskærm-
ning formentlig overflødig, da udstyret 
er immunt over for elektrisk støj. Vi vil 
tage spørgsmålet om skærmning op 
med hospitalerne til efteråret, forklarer 
Asger Illum.

RåDGIVnInGen AFGØRenDe 
VIGTIG
Balslev rådgiver om hele proceduren og 
arbejdet på operationsstuen helt ned til 
placeringen af læge, operationssyge-
plejerske og de faciliteter, der skal være 
aktive og måske inden for rækkevidde, 



når de designer de tekniske installatio-
ner.

Der samarbejdes bredt både in- og 
eksternt i gruppen inden for alle de tek-
niske fagspecialer som ventilation, el og 
belysning. Hos Balslev ser man instal-
lationerne som en helhed og tager alle 
aspekter ind i vurderingen. Alt skal være 
optimeret for at personalet kan få ro til at 
yde den bedste præstation.

– Vi designer installationer, koordi-
nerer mellem forskellige faggrupper og 
skaber projekter som en af de førende 
specialister med mange gennemførte 
projekter bag os. Rådgivningen af byg-
herre og brugerne er prioriteret højt.

Vi afholder brugermøder med arki-
tekterne, men det er først, når vi møder 
de involverede brugergrupper som læ-
ger, operations- og gangsygeplejersker, 
at vi for alvor kan finpudse de tekniske 
installationer. Virksomheden har et godt 
samarbejde med kunderne, og Balslev 
har i høj grad har været med til at præge 
opbygningen af operationsstuerne og 
optimeringen af deres funktioner, men 
der er naturligvis stadig plads til for-
bedringer, afslutter projektleder Asger 
Illum.

Scannerstue på Bispebjerg Hospital. 
Foto: Kim Skovsby.

Højteknologisk operationsstue på Bispebjerg Hospital.
Foto: Kim Skovsby.
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viDErEuDDannElsE 
Og kompEtEnCEløft  I 
facILItIes maNagmeNt (fm)

af pEr ankEr JEnsEn, 

profEssor i faCilitiEs 

managEmEnt, Danmarks 

tEkniskE univErsitEt

InDLeDnInG

De store hospitalsbyggerier, der gen-
nemføres i disse år, indebærer et stort 
behov for et kompetencemæssigt løft af 
de medarbejdere, der skal varetage le-
dende opgaver både på selve byggepro-
jekterne hos rådgivere og entreprenører 
og i bygherre- og driftsherreorganisatio-
ner. Det skyldes at hospitalsbyggerierne 
er store og komplekse projekter, som 
stiller særlige ledelsesmæssige krav 
både i planlægning, udførelse, brug og 
drift.

Hospitaler er højteknologiske byg-
gerier med mange forskelligartede og 
installationstunge funktioner samtidig 
med at der er mange interessenter in-
volveret, inkl. politikere, læge- og sund-
hedsfagligt personale, servicepersonale 
samt patienter og patientforeninger. 
Brugerinvolvering og interessenthånd-
tering er derfor helt centrale elementer 
for at opnå succes med hospitalsprojek-
ter. Samtidig er der mange forskellige 

byggefaglige specialister involveret 
både i planlægning og udførelse, hvilket 
stiller store krav til projektledelse, koor-
dinering og samarbejde. Der er således 
behov for at byggesektorens virksom-
heder sikrer en videreuddannelse af de 
medarbejdere, der involveres i sådanne 
ledelsesopgaver på alle niveauer.

Samtidig skaber de store investe-
ringer i hospitalsbyggerier behov for 
en opgradering af byggeherre- og 
driftsherrefunktionerne, hvis alvorlige 
fejlinvesteringer skal undgås, og der 
skal opnås en effektiv løbende drift og 
udvikling af hospitalsbygningerne til 
fremtidens nye og skiftende behov. Ho-
spitaler er en af de bygningstyper, der 
har de største brugs- og driftsomkost-
ninger sammenlignet med omkostninger 
til opførelse af byggeriet. Figur 1 viser, 
at den årlige udgift til brug og drift for 
hospitaler er stort set af samme størrel-
sesorden som den årlige udgift til byg-
geriets opførelse, mens den for andre 
bygningstyper er væsentligt lavere.

VIDeReuDDAnneLSene I 
LeDeLSe AF ByGGeRI
Ved Danmarks Tekniske universitet 
(DTu) udbyder vi videreuddannelsen 
Master i Ledelse af Byggeri, der netop 
sigter på at opgradere de højere uddan-
nede medarbejdere inden for byggeriet 
til at varetage ledelsesopgaver. uddan-
nelsen er på universitetsniveau og rettet 
mod ingeniører, arkitekter, konstruktø-
rer og andre, der arbejder med at styre 
dele af byggeprocessen i bred forstand. 
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Figur 1. Livscyklusomkostninger 
for forskellige bygningstyper  
(Kilde: Bayerische Staatsbau-
verwaltung)
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Honeywell Building Solutions

Honeywell tilfører komfort 
og sikkerhed takket være 
vores integrerede tekniske 
løsninger: regulering af 
opvarmning og afkøling, 
adgangskontrol, beskyttelse 
mod indbrud og brand, 

Video-overvågning og energieffektivitet.

Videreuddannelsen varer to år på deltid 
og gennemføres typisk sideløbende 
med et job. Optagelseskravet er mindst 
2 års relevant erhvervserfaring og en 
uddannelse på bachelorniveau. uddan-
nelsen er akkrediteret af undervisnings-
ministeriet, og de færdige kandidater 
tildeles en mastergrad.

Fagligt tager uddannelsen udgangs-
punkt i den veletablerede internationale 
disciplin Construction Management. 
På de første 3 af i alt 4 semestre består 
undervisningen i 3 parallelle fagmoduler 
samt studieture og andre supplerende 
indslag. uddannelsen startede i 2003 og 
den gennemgår løbende tilpasninger. 
Aktuelt gennemføres uddannelsen for 
5. gang, og på første semester i efteråret 
2011 blev der undervist i Introduktion til 
Construction Management, Byggeriet 
som Branche og Brugertilpasset Bygge-
produktion. På andet semester i foråret 
2012 blev der tilsvarende undervist i 
Forandringsledelse i Byggeriet, Facilities 
Management og Projektøkonomi.

Som noget nyt udbydes denne gang 
en specialisering i Facilities Manage-
ment (FM), der netop i særlig grad 
retter sig mod ledende medarbejdere i 
bygherre- og driftsherreorganisationer. 
udover det obligatoriske modul i FM 
på 2. semester tilbydes på 3. semester 
i dette efterår for første gang et valgfrit 
modul i ejendomme og Arbejdspladser 
i relation til denne specialisering. Der 
tilbydes ligeledes et nyt obligatorisk mo-
dul i Bæredygtigt Byggeri og Facilities 
Management, et obligatorisk modul i In-
novation i Byggeriet samt et valgfrit mo-
dul i Arbejdsmiljø og Kvalitetsledelse. 
uddannelsen afsluttes med et master-
speciale på 4. semester, som udarbejdes 
over et selvvalgt emne inden for Con-
struction Management eller Facilities 
Management.

uddannelsen gennemføres næste 
gang fra september 2013 og interesse-
rede kan kontakte: Studieleder Henrik 
Buhl, hbuh@dtu.dk, www.ledelseafbyg-
geri.dtu.dk

FACILITIeS MAnAGeMenT 
(FM)

FM er et relativt nyt fagområde, og DTu 
har som det eneste universitet i Dan-
mark undervisning og forskning i FM. I 
2008 blev Center for Facilities Manage-
ment – Realdania Forskning (www.cfm.
dk.) etableret som et nationalt forsk-
ningscenter på DTu med mig som leder 
og med økonomisk støtte fra fonden 
Realdania med henblik på at opbygge 
forskning på dette område. I forhold 
til den traditionelle byggetekniske ind-
gangsvinkel til drift og vedligehold, hvor 
bygningerne er udgangspunktet, så er 
FM udtryk for et paradigmeskift, hvor 
der er fokus på at understøtte de aktivi-
teter, der skal foregå, og hvor bygninger 
ses som et middel til at skabe de opti-
male rammer for aktiviteterne. Den nye 
specialisering i FM på videreuddannel-
sen er i høj grad baseret på den viden, 
der skabes igennem denne forskning.

mailto:hbuh@dtu.dk
http://www.ledelseafbyg-geri.dtu.dk
http://www.ledelseafbyg-geri.dtu.dk
http://www.ledelseafbyg-geri.dtu.dk
http://www.cfm
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årskONfereNce fsta 2012
Højager Belysning A/S har over 30 års erfaring med leverancer til den offentlige  
sektor og dermed en kendt medspiller når det offentlige skal købe lyskilder og belysning.

af Dir. CarstEn larsEn

I de senere år er mange regioner gået 
i udbud med belysningen og det har 
været interessant at følge denne udvik-
ling. Reglerne for udbud har de seneste 
år været underlagt store ændringer og 
dermed nye udfordringer for regionerne 
med at få udbudsmaterialet tilpasset de 
nye regler. Det har givet indkøbsafde-
lingerne store udfordringer og en stor 
arbejdsbyrde i udarbejdelsen af disse 
udbud. Kilder i SKI siger at et udbud 
ofte koster flere hundrede tusinde at 
udarbejde. Så det er store ressourcer 
der skal afsættes når udbudsprocessen 
går i gang.

Man har også set, at selv de mest pro-
fessionelle indkøbere i udbudsforretnin-
ger som SKI, har haft store udfordringer 
i at fortolke reglerne.

Vi som leverandører har taget disse 
nye regler til efterretning.

udbuddene stiller i større omfang 
direkte krav om vi skal kunne håndtere 
alle typer elektroniske kataloger der er 
på marked og det er en løbende proces. 
Her kunne det måske være en fordel at 
regionerne blev enige om færre typer 
elektroniske katalog systemer og i fæl-
lesskab udviklede disse i samarbejde 
med leverandørerne.

Det er vigtigt at når de elektroniske 
kataloger bruges, så skal de også opda-
teres løbende i henhold til aftale, da det 
er lige som et trykt katalog, de nye æn-
dringer er først synlige når nyt elektro-
nisk katalog er opdateret og uploadet.

Vi deltager jævnligt på FDS nu FSTA s 
årsmøde hvor vi med en lille udstillings-
stand fremviser de nyeste tiltag overfor 
hospitalernes indkøbere og får også en 
udbytterig dialog med de professionelle 
indkøbere fra hospitalerne. Denne dia-
log giver os muligheder for at diskutere 
fælles udfordringer i dagligdagen og det 
har vi som leverandører stor glæde af.

WeB SHOP

Vi får en større indsigt i de udfordringer 
indkøberne på hospitalerne sidder med i 
dagligdagen og har derved større mulig-
hed for at hjælpe dem med løsninger og 
ordninger, der sikre at deres dagligdag 
bliver nemmere.

Højager Belysning A/S har udviklet 
en dynamisk Web shop der sikrer kun-
derne opdateret informationer og her 
kan alle aftalekunder logge ind og se 
netop Deres rabataftale, samt se priser 
og rabatter på de enkelte produkter. 
Det giver et godt overblik samt sikre 
fuld og opdateret information overfor 
kunderne.

Kunderne kan også se hele historik-
ken mellem Højager Belysning A/S og 
Dem. Fra favorit listen i web shoppen 
kan kunderne vælge de produkter de 
plejer at bruge, så man sikre at det er 
de rigtige produkter de selv bestiller og 
derved minimere fejlbestillinger. Fra til-
budslisten kan kunderne vælge de varer 
der er på tilbud i denne periode.

Vi kan se at det bliver mere og mere 
populært at bestille elektronisk. Men det 
betyder ikke, at vi ikke skal have konsu-
lenter til at servicere kunderne, da der 
hele tiden kommer nye produkter på 

marked, der er mere energibesparende 
end de gamle.

Rådgivning er derfor en vigtig del af 
samhandlen med Højager Belysning 
A/S, der for at sikre at kunderne har 
de mest energibesparende lyskilder og 
belysning installeret. Vi stiller 14 udekø-
rende konsulenter til rådighed udover 
hele landet samt 10 interne i telefonråd-
givningen og yderligere 3 landsdæk-
kende i projektafdelingen. Det sikre at 
man hurtigt kan få hjælp til at løse dag-
ligdagens problemer med belysningen.

når regionerne og hospitalerne la-
ver udbud er det vigtigt at de vægter 
service og rådgivning på brugsstedet 
da det sikre de bedste og mest energi-
besparende løsninger. Mange gange er 
energibesparelsen den største bespa-
relse i forbindelsen med udskiftning og 
valg af lyskilder og armaturer.

Som nyhed på udstillingen har vi 
medtaget en sengelampe med LeD 
og en undersøgelseslampe med LeD 
fra Derungs licht der udover at være 
energibesparende også sikre en mindre 
varmeafgivelse i lysets retning. under-
søgelseslampen kan også reguleres i 
lysstyrke og lysfarve, noget der bliver 
stadigt mere efterspurgt.

Kom og oplev de nye lampetyper og 
en række nye lyskilder der sikre en ener-
gioptimering af hospitalerne.

Da belysning og lyskilder et teknisk 
produkt kræver det ofte fagfolk til at 
sikre det er de rigtige valg der træffes 
og disse stiller Højager Belysning A/S til 
rådighed.
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HOspItaLet kaN Nu æNDre
El-tavlEn  uDeN af afbryDe
Med ABB SMISSLIne TP 20 kan hospitalets elektrikere lynhurtigt konfigurere eltavler med fuld spænding 
uden strømafbrydelser

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn

Færrest mulige strømafbrydelser er et 
stort ønske på alle hospitaler. Det ønske 
opfylder ABB SMISSLIne TP20 skin-
nesystem til fulde som et usædvanligt 
plug and play sokkelsystem med en stor 
fleksibilitet og sikkerhed.

eltavlen består af et strømførende 
skinnesystem afskærmet af et isolerende 
gitter, så komponenter og apparater kan 
sættes i eltavlen og tages ud igen med 
hånden uden brug af værktøj og helt 
sikret mod at man kommer i berøring 
med de strømførende dele med fing-
rene.

Smissline står for en sikker og fleksi-
bel distribution. Det er designet til brug 

på kritiske steder, hvor en høj oppetid 
er absolut påkrævet. Systemet åbner for 
helt nye perspektiver inden for installa-
tion, operation og fleksibilitet.

Den helt store fordel er, at man kan 
udbygge eltavlen og foretage ændrin-
ger i konfigurationen hurtigt, sikkert 
og ganske simpelt mens der fortsat er 
spænding på hele systemet. Det sparer 
installationstid og vedligehold.

Systemet tillader strømstyrker op til 
200 ampere og kan udbygges løbende 
i takt med behovet. Der kan også mon-
teres hjælpekontakter, der kan give tek-
nisk afdeling meddelelse i tilfælde af fejl 
der opstår i tavlen.

Systemet forenkler opbygningen, 
planlægningen og vedligeholdet af elek-
triske systemer, der ofte skal ombygges 
i takt med at behovene skifter. Systemet 
kan sikre hospitalerne en væsentlig 
mere uforstyrret drift og billiggøre om-
bygninger af tavlerne.

På hospitaler kan ABBs system bil-
liggøre hovedtavlen. Ifølge ABBs egne 
overslag kan store hospitaler spare 
adskillige hundrede tusinde kr. alene på 
etablering af hovedtavlen.

Bagefter vil de høste fordel af en 
langt mere uforstyrret drift, vurderer 
salgsingeniør Bjørn Kallenbach fra ABB 
i Skovlunde, som forventer at systemet 
vil slå kraftigt an så snart mulighederne 
i systemet for alvor går op for de rådgi-
vende ingeniørfirmaer og hospitalernes 
tekniske afdelinger.

Mange af dem har hørt om syste-
met og er begyndt at kontakte ABB 
for at få mere viden om systemet, der 
er velkendt fra hospitaler i udlandet. I 
Danmark er systemet meget udbredt i 
havvindmølleparker, men også kendt på 
slagterier og i industrien.

Smissline TP 20s fleksibilitet indebæ-
rer, at det enkelte hospital i forhold til 
traditionelle installationer kan vente læn-
gere undervejs i byggeprocessen med 
at beslutte, hvordan den enkelte eltavle 
skal konfigureres.

når der under driften opstår en fejl, 
kan hospitalets elektrikere lynhurtigt 
skifte eksempelvis en afbryder ud og 
erstatte den uden at skulle forstyrre an-
dre afdelinger, afsnit eller i værste fald 
måske en hel etage.

Det store planlægningsarbejde under 
strømafbrydelser forsvinder helt.

erfaringerne fra brugen i vindmøl-
leparkerne dokumenterer, at systemet 
er både meget driftsikkert og kræver 
minimalt vedligehold, hvilket har gjort 
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systemet populært også i industrien 
med store krav til en høj oppetid.

Hidtil har det typisk været virk-
somheder som banker, datacentre, 
transportsektoren, forsikringsselska-
ber, lufthavne og butikscentre der har 
efterspurgt ABBs fleksible plug and play 
system.

PLADSBeSPARenDe LAyOuT

Smissline har stor indbygget fleksibilitet, 
dele kan udskiftes og installationen æn-
dres under fuld drift. Skal man således 
bruge nye lysgrupper, er det en stor 
fordel, at man ikke skal afbryde hele 
afdelingen eller etagen, men blot kan 
sætte ny gruppe på.

Systemet sparer også megen plads i 
tavlerne, hvis skinnerne stilles lodret. Så 
kan man få kablerne direkte ind til kom-
ponenterne. Ved store hovedtavler kan 
Smissline spare hospitalerne for mange 
meter pladskrævende el-tavle.

Systemet kan også foretage en 
backup beskyttelse af komponenterne, 
så de kan klare høje kortslutningsni-
veauer og yde en god beskytte af fejl-
strømsrelæer og automatsikringer. For 
hospitalerne giver det en sikkerhed for, 

at alt kan køre normalt under ombygnin-
ger, udvidelser og vedligeholdelse.

STOR FLeKSIBILITeT

Mens systemet er meget populært i 
vindmølleindustrien, har det været 
meget ukendt andre steder, men nu 
begynder rådgiverne at efterspørge 
systemet, som de ser indlysende fordele 
i at anvende på hospitalerne. Smissline 
findes på hospitaler i udlandet,

Systemet er både fleksibelt, men 
giver også en ekstra frihed. Hospitalet 
er ikke fastlåst med systemet, men kan 
uden problemer kombinere det med 
motorstartere og endda sætte andre fa-
brikater brydere på.

Systemet kan også køre med forskel-
lige spændinger, således 690 V i den 
ene ende og 24 volt i den anden.

– Vi er i gang med en kampagne 
for at gøre opmærksom på systemet. 
I august-september arrangerer vi en 
række møder i Middelfart, århus og ål-
borg, hvor vi vil invitere de rådgivende 
ingeniørfirmaer ind for at orientere dem 
om systemet.

Det er lidt usædvanligt, men vi ønsker 
at sætte ekstra fokus på systemet og 

dets mange fordele. Vi mærker også 
stigende interesse fra rådgiverne, der 
efterspørger sådanne systemer. Offs-
hore industrien i esbjerg ser også store 
fordele i systemet.

IT-TAVLeR TIL 
OPeRATIOnSRuM
ABB har også specielle tavler til per-
sonbeskyttelse af udstyret på operati-
onsstuer. Operationsudstyr kræver en 
berøringsspænding under 25 V mod 
normalt 50 V. For at sikre det indsættes 
IT tavlesystemer.

Her har ABB et unikt produkt, H++, 
der er væsentligt billigere end konkur-
renternes. Det kan tilsluttes bygningens 
management system, samt en lokal 
skærm og lydgiver i operations rummet.

Det henhold til reglerne er det far-
lige område er operationsbordet, men 
i praksis er hele Operations rummet 
bygget op i denne klasse. Det gør man, 
fordi der ofte er ledninger og instrumen-
ter alle vegne, fortæller salgsdirektør 
Flemming Folkvardsen fra ABB, Derfor 
bygges det hele op efter højeste stan-
dard.

http://www.enwa.dk
mailto:post.dk@enwa.com
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proDuktinformation

sIkker temperaturOvervågNINg 
meD Controlant
Forex A/S forhandler et enkelt og effektivt system til dokumentation og overvågning af temperatur og 
fugtighed. Systemet er velegnet til overvågning af medicin, hvorfor det også er blevet en stor succes på 
Island, hvor systemet stammer fra. nu er systemet også kommet til Danmark.

TeKnIK
en sensor måler fugtighed og tempera-
tur, og kommunikerer trådløst med en 
modtagerenhed, der placeres centralt 
på afdelingen. Via modtageren, sen-
des alle målte data til en centralserver, 
mens sensorindstillinger mv. formidles 
den modsatte vej. Denne 2-vejs kom-
munikation sikrer en hurtig og effektiv 
formidling af data via centralenhedens 
integrerede simkort.

Data kan aflæses på enhver PC med 
Internet adgang, ved brug af et person-
ligt brugernavn/password.

Systemet alarmerer, hvis temperatur 
eller fugtighed bevæger sig udenfor et 
defineret interval. Alarmen modtages 
på SMS og/eller e-mail eller via aku-
stisk alarmering på stedet, så der kan 
reageres med det samme. Controlant 
systemet kan sende en daglig/ugentlig/
månedlig analyse og rapport omkring 
forholdene ved hver enkelt sensor. Rap-
porten leveres automatisk pr e-mail.

Den enkle brugerflade gør det let at 
overskue mange afdelinger på én gang. 
Man kan hurtigt tilpasse sit system, 
både i størrelse eller ved ændringer af 
lokationer.

Systemet kan købes hos Forex A/S. 
Kontakt Forex på telefon 89 21 55 99, 
for at høre mere.

COnTROLAnT På ISLAnD

På Island, har en lang række apoteker 
allerede implementeret temperatur- og 
fugtighedsovervågning fra Controlant i 
sikringen af medicinen på apotekerne. 
70% af Islands apoteker har systemet. 
Her har det kørt i to år og er en helt inte-
greret del af apotekernes kvalitetskon-
trol. Systemet bruges for temperatur- og 
fugtigheds-overvågning af medicin på 
det Islandske rigshospital.

I 2009 installeredes systemet på 

samtlige 52 af Islands RHC’er (sund-
hedsklinikker i landområderne) som 
et projektforløb. Projektet blev en stor 
succes, og Controlant har efterfølgende 
underskrevet en kontrakt med Islands 
Sundhedsdirektorat, omkring overvåg-
ning af temperatur og fugtighed ved 
sundhedsklinikkernes medicin.

Souschef Kristian Østergaard, Glo-
strup Apotek
”På Glostrup Apotek har vi testet sy-
stemet fra Controlant. Det er et både 
pålideligt og sikkert system, der er su-
pernemt at gå i gang med: Du placerer 
bare loggeren og kan så uden at instal-
lere software aflæse temperaturen fra 
din PC. Du skal altså ikke bruge tid på 
at samle loggerne ind og aflæse dem. 
Og er der en afvigelse, får vi en sms og 
e-mail.”

Kvalitetssikringschef Povl Barkler, 
Nomeco A/S (Danmarks største læge-
middelgrossist)
”For os er fleksibiliteten afgørende. Der 
er ingen ledninger, der skal trækkes. 
Sæt sensorerne og modtageren op, og 
så kører det. Systemet fra Controlant 
sparer os for meget tid, og så er det 
gennemtænkt og solidt, Jeg vil bestemt 
anbefale systemet til andre i sektoren.

Apotek sjef Helena Líndal, Landspítali 
(det islandske rigshospital)
Controlant systemet giver et nemt over-
blik over temperaturen i sygehusapo-
tekets mange kølere og sikrer at opbe-
varingsbetingelser altid er optimale. De 
automatiske rapporter er nemme at læse 
og det er dejligt at have adgang til dem 
hvor som helst.”
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raDiatorEn  sOm smuk,
fuNktIONeL INstaLLatION
Intenst udviklingsarbejde og stor forståelse for æstetik ligger bag udformningen af Ribe Jernindustris 
efterspurgte radiatorer, der ikke blot er effektive og smukke, men også er designet til at være 
multifunktionelle for at tilføre kunden størst mulig merværdi
 

af: Journalist, ib Erik ChristEnsEn

en radiator er ret beset bare to jernpla-
der med vand i mellem, men for Dan-
marks største radiatorproducent Ribe 
Jernindustri A/S skal en radiator kunne 
levere ekstra funktionalitet til brugeren 
end ”bare” at opvarme rumluften.

Det er hele denne indstilling der 
har drevet Ribe Jernindustri frem til at 
udvikle nogle af markedets mest funk-
tionelle, effektive og smukke radiatorer, 
der lader arkitekturen komme til sin 
fulde ret uden at forstyrre helhedsind-
trykket.

Flagskibet i produktionen er det 
kendte brand Hudevad og den smukke 
og populære serie af radiatorer. en Hu-
devad radiator er på en og samme tid 
både smuk i sig selv og en installation, 
der nærmest forsvinder, men som også 
kan forstærke et smukt rums helheds-
indtryk.

Derfor er radiatorerne efterspurgte i 
blandt andet england, hvor arkitekterne 
sætter særlig stor pris på dem og ikke 
mindst fabrikkens unikke kombination af 
supermoderne produktionsmetoder og 
oldgamle håndværkstraditioner.

Virksomheden satser massivt på at 
udvikle fremtidsorienterede produkter, 
der følger med tidens trend inden for 
boligbyggeriet. Der satses massivt på 
at tilføre produkterne ekstra kvalitet og 
funktionalitet.

FRA LeVeRAnDØR TIL AKTIV 
MeDSPILLeR
Ribe Jernindustri som virksomhed købte 
Hudevad i 2004 og Hudevad er i dag 
fabrikkens suveræne brand. Michael 
Boel Olesen var direktør, men har købt 
fabrikken med henblik på at videreføre 
produktionen i Danmark.

For tre år siden traf Ribe Jernindustri 
A/S en afgørende strategisk og mar-
kedsmæssig beslutning om at udvikle 
sig fra at være producent af radiatorer til 
aktiv medspiller, der fungerer som rådgi-
ver for blandt andet arkitekterne.

Det målrettede fokus på især arkitek-
ternes behov og deltagelse som aktiv 
medstiller og konsulent har styrket Ribe 
Jernindustris position og gjort det muligt 
at sætte markante fingeraftryk meget 
tidligt i projektforløb.

Selskabet har også ansat en arkitek-
trådgiver, der kommer meget tidligt ind 
i projektfasen for at rådgive og under-
støtte arkitekterne. Fabrikken tilbyder 
desuden kunderne adgang til foredrag 
om relevante emner på højt niveau.

Kunder, ingeniører og arkitekter kan 
her en fremadrettet, ekstra specialiseret 
viden, som ikke ret mange besidder om 
eksempelvis lavenergiløsninger. Der 
sker meget inden for lavenergihuse og 
grønne bygninger.

– Arkitekterne skal være meget op-
mærksomme på energi- og varmefor-
brug i fremtiden. Det visuelle spiller en 
stor rolle, men det gør energiforbruget 
også. Vi kan rådgive om begge dele og 
levere radiatorer, der passer til lavener-
gibygninger.

Derfor bliver vi betragtet mere som en 
reel samarbejdspartner end bare en pro-
ducent. Det har vendt hele forretningen. 
Som dansk virksomhed bliver vi nødt 
til at kunne levere andet end radiatorer, 

Hudevads Plan radiator er med sit diskrete design og rengøringsvenlige overflade 
en af de mest udbredte radiatorer på Skejby Sygehus.



siger marketing manager Rikke Skov-
bakke.

MuLTIFunKTIOneLT DeSIGn 
TIL ARKITeKTeR
Ribe Jernindustri arbejder meget med 
designet i Hudevad branded. Mange 
arkitekter værdsætter, at vore radiatorer 
ikke forstyrrer deres projekt eller rum. 
Det er meget rene linjer, de falder me-
get ind med omgivelserne eller fremhæ-
ver rummets arkitektur.

Der er flere eksempler på den ekstra 
funktionalitet som virksomheden med 
held tilfører sine produkter end blot at 
kunne varme. Den kipbare og rengø-
ringsvenlige radiator easy Clean, der er 
oplagt til hospitalssektoren, er et typisk 
eksempel.

et andet er en pladsbesparende ra-
diator, der ydermere har den funktion, 
at den kan bruges som en bænk. Radia-
toren blev udviklet i forbindelse med et 
samarbejde med en arkitekt der skulle 
lave ungdomsboliger med et beskedent 
boligareal.

Ved at kombinere siddefunktionen 
med en radiator, udvikledes en flot og 
pladsbesparende radiatorløsning, der er 
ideel til ungdomsboliger.

et tredje eksempel på innovationen 
er, at Ribe Jernindustri som de første har 
bragt radiatorer med glat front ind på 
det engelske marked. De er slået godt 
an og har givet virksomheden et godt ry 
at bygge videre på i england.

STæRKT BRAnD 
InTeRnATIOnALT

Designet og funktionaliteten har sikret 
Ribe Jernindustri en stærk position i 
Tyskland, england og norge, men fa-
brikken er også er på vej ind i Sverige. 
Fabrikken er førende i Danmark og ar-
bejder på at ekspandere internationalt.

– Vi er en lille producent, vore inter-
nationale konkurrenter er meget store, 
så vi har ingen ambitioner om blive de 
største, men at blive den mest fore-
trukne ved at levere løsninger, der giver 
kunderne ekstra merværdi ud over en 
radiator, siger hun.

– Vi har nogle af de mest veldesig-
nede radiatorer. I england er Hudevad 
et meget kendt brand. Derovre er vort 
image lige præcis det, at vi kan levere de 
flotteste radiatorer med fokus på finish 
og detaljer.

Vi kan yde den nødvendige råd-
givning og er de mest fleksible i vor 
produktion. Kunderne kan få leveret 
væsentligt flere specialløsninger og til-
pasninger end fra de store, fordi vi har 
et mindre, meget omstillingsegnet pro-
duktionsapparat.

Det lyder måske lidt banalt, men i 
england er de glade for, at vi producerer 
i Danmark og ikke i Polen eller Fjern-
østen. Dansk design i det hele taget har 
et godt image og værdsættes højt i eng-
land og Tyskland.

Der mener man at kvaliteten er 
bedre. Vi har de engelske arkitekter, 

der har designet den olympiske fakkel, 
som store fans af Hudevad og er gode 
kunder. De har kun Hudevad radiatorer 
i deres kontorer og privatboliger. Vi 
havde inviteret dem til at se vor produk-
tion, og de var dybt imponerede af vort 
håndværk og knowhow. Der ligger me-
get manuelt arbejde for at få detaljen på 
plads. Det gjorde et overraskende dybt 
indtryk på dem.

Håndværkstraditionen hos os er 
stærk, og de synes slet ikke at vi frem-
hævede den nok i vor markedsføring. 
De så helt anderledes på vor hånd-
værksviden og tradition der går tilbage 
til 1848 end vi måske selv er tilbøjelige 
til at gøre.

De synes at det er stærkt, at der 
stadig går mennesker og studerer de-
taljerne på en radiator i en verden, der 
præges af automatiseret massefremstil-
ling. De mener det viser, at der bliver 
lagt megen sjæl i at udvikle og fremstille 
en Hudevad radiator, siger Rikke Skov-
bakke.

Hudevad Consilio kombi-
nerer bænk og varmekilde, 

hvilket giver en smuk, funk-
tionel og pladsbesparende 

radiatorløsning.

Direktør Michael Boel Olesen 
står i spidsen for den strategi, 
der har gjort Ribe Jernindustri 
til den foretrukne radiatorle-
verandør i Danmark,  og  som 
skal give virksomheden samme 
succes på de udvalgte fokus-
markeder i Europa.



Ostnor Danmark A/S 
Odinsvej 9
2600 Glostrup

Telefon 43 43 13 43 
www.fmmattsson.dk
ostnordk@ostnor.com

Vælg grønt!
Det nye energiklassificeringssystem er et åbent og 
uvildigt svensk klassificerings- og mærkningssystem 
for armaturer, udviklet i tæt samarbejde imellem entre-
prenørvirksomheder, virksomhedsejere og myndigheder, 
herunder det svenske Energimyndigheten. 

Prøv energiberegneren på fmmattsson.dk og se din  
besparelse, eller kontakt os for et personligt møde.

Farverigt bevis i stedet for dunkle løfter.

A ≤ 1,6

> 1,6 ≤ 2,2

> 2,2 ≤ 2,8

> 2,8 ≤ 3,4

> 3,4 ≤ 4,0

> 4,0 ≤ 4,6

> 4,6

B
C
D
E
F
G

B

ENERGI
Klassning för
tappva  enarmatur enligt SS 820000

2,01
kWh

FM Ma�sson 9000E kök eco plus, 8000, 8001, 8010, 8011, 8020, 8021 
Strålsamlare 1001415  
Ce  fi katnummer: 1068

Energiprestanda
Energy Performance

3 bar

4 L

30 s

Bedst i energiklassen.

NYHED! 
FM Mattsson 9000E II håndvask
Vores nye håndvaskarmatur 
findes i energiklasse A, B og C
– vælg det armatur der bedst 
dækker dit behov!

energiklasse

A

Besøg os 
på FSTA-
messen i 
oktober.

NYHED! 
FM Mattsson 9000E II håndvask-
armatur med Soft Closing sikrer i 
mod skadelige tryk og trykstød.

 InternatIonalt 
samarbejde sIkrer os 
bedre hospItaler
Rambøll Danmark indgår strategisk samarbejde med det 
engelske arkitektfirma BDP og det danske TKT om helhedsplan 
for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og vil stå stærkt når 
der skal bygges hospitaler i Fjernøsten.

WWW.RAMBOLL.DK

Hospital Drift & Arkitektur_180x129_v2.indd   1 8/15/2012   2:46:18 PM

http://www.fmmattsson.dk
mailto:ostnordk@ostnor.com


oriEntEr ing

storE bEsparElsEr 
på uDskIftNINg af Lysarmaturer
Riegens har udskiftet lysarmaturerne i 13 bygninger i Sydvestjysk Sygehus. Det har givet en månedlig 
besparelse på ikke mindre end 100.000 kilowatttimer, hvilket svarer til strømforbruget i 250 parcelhuse

At der er kæmpe besparelser at hente 
på udskiftning af gamle lysarmaturer er 
Sydvestjysk Sygehus i esbjerg et glim-
rende eksempel på. Her har Riegens, 
der er en af de største belysningspro-
ducenter i Skandinavien, i 2011 nemlig 
udskiftet lysarmaturerne i sygehusets 
13 bygninger med det resultat, at der 
er opnået en månedlig besparelse på 
ikke mindre end 100.000 kilowatttimer, 
hvilket svarer til strømforbruget i 250 
parcelhuse.

et hospital skal som bekendt fungere 
hele døgnet og er derfor meget afhæn-
gig af kunstig belysning, som på en gang 
skal være både energirigtig og samtidig 
skabe de optimale rammer for både per-
sonale og patienter.

Riegens, der har hovedkvarter i 
Odense, har produceret mere end 8.000 
lysarmaturer i samarbejde med Louis 
Poulsen og Lemvigh-Muller, derfefter 
er det installationsfirmaet Olesen & 
Jensen i esbjerg der har udskiftet lys-

af Journalist, CanD.sCiEnt.  

birgEr pEDErsEn
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armaturerne i de 92.000 kvadratmeter 
store bygninger, som indeholder alt fra 
operationsstuer, gange og venterum til 
røntgenafdeling og ambulatorier.

Med de nye lysarmaturer – 6.000 stk. 
Illusion Medico og 2.500 stk. Blocks 
– brugte sygehuset omkring 850.000 
kilowatttimer i januar 2011, hvor strøm-
forbruget i januar 2010 var på omkring 
950.000 kilowatttimer. ud af de ca. 
950.000 kilowatttimer var det kun ca. 
200.000 der blev brugt til belysning, det 
andet var til ventilation, varme mm.

Besparelsen på 100.000 kilowatttimer 
svarer derfor til en reduktion på 48 pro-
cent i strømforbruget til belysning.

Lyskilderne i de nye armaturer har 
en levetid på 24.000 timer, hvor de 
gamle skulle udskiftes efter 12-14.000 
timer, hvilket mindsker tidsforbruget til 
løbende vedligeholdelse og udskiftning. 
Samtidig har der været fokus på stor 
fleksibilitet i indretningen.

SAMMe LySMænGDe

”Vi har installeret forskellige lysarma-
turer afhængig af behovet i det enkelte 
rum. For patienterne betyder det blandt 
andet, at de ikke bliver blændet, når 
de ligger i sengen. Samtidig har arma-
turerne to forskellige afskærmninger, 
hvilket giver mulighed for eksempelvis 
at omdanne en sengestue til et kontor 
hurtigt og enkelt,” fortæller salgschef 
René Knudsen fra Riegens.

Målet med uskiftningen var at skabe 
en løsning, så energiforbruget kom så 
langt ned som muligt samtidig med, at 
lysmængden var den samme.

”Og det er lykkedes,” siger Per 
nissen, elinstallatør på Sydvestjysk 
Sygehus. ”Med de nye armaturer har 
vi opnået en månedlig besparelse, 
som svarer til strømforbruget i 250 

parcelhuse. Og lysmængden er vel at 
bemærke den samme, så vi sparer skat-
teyderne for mange penge uden at gå 
på kompromis med kvaliteten.”

LæReR MeST AF BRuGeRne

For Riegens, der blev stiftet i Køben-
havn i 1956 og nu har mere end 300 
medarbejdere i forskellige europæiske 
lande, er lys ikke bare lys.

”Derfor har vi igennem mange år 
udviklet vores produkter med en klar 
ambition:

Vi tilstræber hele tiden at opnå den 
optimale kombination mellem den helt 
rigtige belysning og det lavest mulige 
energiforbrug,” fastslår salgschef René 
Knudsen.

”Og så lærer vi af og udvikler os sam-
men med vores kunder og samarbejds-
partnere, men allermest lærer vi af de 

mennesker, som vores belysningsløsnin-
ger skal bruges af.

Vi forsøger kort fortalt at omsætte 
teknik, materialer og design til både stil-
rene, funktionelle og hygiejniske arma-
turer. Det har vi bestræbt os på i næsten 
60 år…”
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trox uDviDEr  meD egNe
veNtILatIONsaggregater
Selskabet udvider fra alsidig komponentleverandør til totalleverandør af komplette ventilationssystemer til 
hospitalernes operationsstuer, renrum, laboratorier m.m.

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn Ventilationsvirksomheden TROX Dan-
mark A/S ekspanderer nu fra at være 
en leverandør af komponenter til total-
leverandør af løsninger inden for ven-
tilation.

Det sker fra årsskiftet når TROX efter 
fire års udviklingsarbejde kan tilbyde en 
helt ny serie af højeffektive ventilations-
aggregater fra koncernens egen fabrik, 
som vil give kunderne en bedre og sik-
rere drift.

Trox har investeret omkring 300 mio. 
kr. i udvikling og produktion af de nye, 
energieffektive aggregater. Selskabet 
kan fremover levere komplette syste-
mer, der kan klare et luftskifte fra 1.500 
kubikmeter i timen til helt op til 90.000 
kbm.

når TROX også leverer aggregatet, 
eliminerer kunderne risikoen for uover-
ensstemmelser mellem flere leveran-
dører og får et helt optimeret system. 
Virksomheden leverer allerede de nye 
aggregater i Tyskland, mens kunderne i 
Danmark må vente til årsskiftet.

Selskabet har leveret ventilation i 
over 30 år i Danmark og er kendt for sit 
usædvanligt store og brede sortiment, 
der spænder fra filtre til brandspjæld 
og loftarmaturer, mens andre udbydere 
mere har fokus på enkelte produkter, 
fastslår direktør niels-erik Kongste.

FLeKSIBeLT SySTeM TIL 
LABORATORIeR
Med aggregaterne kan TROX levere 
en interessant pakke af skræddersyede 
løsninger til hospitalerne, til laboratorier 
med stinkskabe og rumstyring samt 
filterløsninger til operationsstuer og iso-
lationsrum.

Inden for ventilation til laboratorier 
tilbyder TROX produktet ”easyLab”, et 
system til trykstyring af stinkskabe. ea-
syLab er kendt for et meget brugerven-

ligt softvareprogram, der enkelt og let 
kan tilpasses brugernes ønsker.

– De nuværende systemer til labora-
torier er meget fastlåste og kræver en 
stor indsigt. Vi har i en årrække med stor 
succes solgt vort system til laboratorier 
over hele Tyskland. Det er nogle af de 
produktområder vi er i gang med at vi-
dereudvikle i Danmark, siger niels-erik 
Kongste.

Vi har leveret ventilationskomponen-
ter til mange hospitaler i Danmark og er 
også inde i planlægningen omkring de 
store kommende hospitalsprojekter.

FILTRe FRA eGen FABRIK

– Ingen af vore konkurrenter har samme 
bredde med aggregater, laboratoriesty-
ring, komponenter og filtre, siger niels 
erik Kongste, der kom til som direktør i 
Trox Danmark i maj 2011 med en man-
geårig erfaring fra ventilationsbranchen.

Selskabet har sin egen filterfabrik i 
Tyskland, mens koncernens tre andre 
fabrikker fremstiller komponenter og ag-
gregater. Virksomheden fremstiller også 
egne renrumsarmaturer med HePA-filtre 
på fabrikken.

TROX har blandt andet udviklet et 
specialiseret filtersystem til kritiske rum 
som isolationsstuer, som også er leveret 
til flere danske sygehuse for at forhindre 
vira og bakterier i at sprede sig. niels- 
erik Kongste:

– Stor bredde i produktprogrammet 
er vigtig både for os og kunderne, så vi 
kan levere alt til et byggeprojekt. Det 
betyder vi kan gå ind og projektere fra A 
til Z og levere hele sortimentet. udover 
at kunderne nu kan vælge alt fra en le-
verandør, er vi også med til at optimere 
logistikken og dermed reducere om-
kostningerne.



TæT SAMARBeJDe OM 
LØSnInGeR

I Danmark har TROX også en stor, tek-
nisk base med veluddannede, erfarne 
produktingeniører, der bliver brugt som 
partnere hos rådgiverne, fordi de har 
en stor teknisk indsigt og kan gå ind og 
projektere systemerne sammen med 
kunden.

– Vore tekniske kompetencer er uden 
diskussion nok generelt branchens bed-
ste. Vi investerer eksempelvis meget i 
flowmålinger og produktdata inden for 
laboratorier, hvor moderselskabet på 
disse områder står utroligt stærkt, siger 
han.

Vi har laver også samarbejde med 
kunder om fuldskalatests. eksempelvis 
kan vi udføre fuldskalaforsøg med en 
komplet patientstue på vore laboratorier 
i Tyskland, hvis man ønsker at se, hvor-
dan luften fordeler sig. 

TROX kan i Danmark trække på tek-
nisk meget kompetente kolleger i Tysk-
land, hente eksperterne hertil ved større 
projekter, men inviterer også kunder og 
samarbejdspartnere til Tyskland for at 
få gennemgået konkrete projekter eller 
produkter.

LOGISTIKKen I HØJSæDeT

en effektiv logistik er ekstrem vigtig i 
en byggefase med en stram tidsplan. I 
Danmark har TROX derfor et stort lager 
på ca. små 1.500 kvadratmeter med alle 
standardkomponenter liggende klar til 
levering næste dag.

Trox er en dominerende spiller i Tysk-
land. Selskabet har omkring 45 procent 
af hele det tyske marked. Det er en 
position som yderligere bliver befæstet, 
når selskabet med de nye aggregater får 
status som totalleverandør.

For bedst muligt at imødekomme 

designønsker fra skandinaviske kunder 
købte TROX i 2005 en fabrik i norge 
med produkter der er tilpasset nordisk 
smag og tradition. Det gælder blandt 
andet levering af kølebafler, der kan 
være udformet meget forskelligt.

– Tradition spiller i høj grad ind i val-
get af bestemte kølebafler. Løsningerne 
kan variere meget alt efter, hvad man er 
vant til på de enkelte markeder.

Vi har klart mærket krisen, det er der 
ingen tvivl om, men vi har undgået et 
dyk som sådan ved at kompensere med 
nye produkter som laboratoriekontrol 
og aggregater, hvor vi helt klart forven-
ter en større vækst.

Vi har introduceret vort nye aggregat 
til udvalgte designgrupper og rådgi-
vende ingeniørfirmaer, der har givet 
meget positive reaktioner på konstruk-
tion og design. Det samme gælder for 
vort laboratoriekoncept, siger niels-erik 
Kongste.

trOX Danmark er et 100 pct. ejet 
datterselskab af trOX gmbH, der er 
en solid, familieejet tysk virksomhed 
med hovedkontor i Düsseldorf. kon-
cernen opererer i hele europa, usa, 
sydamerika og asien.

selskabet blev grundlagt i 1951 af den 
nuværende hovedejer Heinz trox far 
med produktion af komponenter til 
ventilation. siden er koncernen vokset 
til en af tysklands største af sin art 
med en omsætning på 400 mio. euro. 
trOX Danmarks hovedafdeling har 
adresse i Hørsholm og afdelingskon-
tor i århus.

selskabets produkter er kendt for at 
være af en høj kvalitet og veldoku-
menterede efter gældende forskrifter.

Adm. direktør  
Niels-Erik Kongste
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intElligEnt aDgangskontrol 
meD effektIv DrIft Og veDLIgeHOLDeLse
Ruko A/S leverer systemer, der giver unikke muligheder for at kombinere et åbent og tilgængeligt med 
tryghed og omkostningseffektiv vedligeholdelse.

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn

Behovet for adgangskontrol på ho-
spitalerne bliver med årene større og 
større, ikke mindst på de nye såkaldte 
supersygehuse, hvor der i langt højere 
grad tænkes mere tryghed for patienter 
og personale samtidig med åbenhed og 
tilgængelighed ind i projekterne.

De dage, hvor man fra gaden kan gå 
ind på næsten ethvert afsnit på et dansk 
hospital, vil om få år formentlig høre 
fortiden til, vurderer salgschef Jesper 
Mølbach Thomsen fra Ruko A/S.

– Der er allerede flere hospitaler, 
som har adgangskontrolsystemer i 
varierende omfang og niveauer, som 
traditionelt har været styret af, at hospi-
talerne selvfølgelig skal signalere åben-
hed overfor patienterne og borgerne, 
siger han.

– Typisk har man set adgangskon-
trol etableret på udvalgte yderdøre og 
døre til særlige lokaliteter som f.eks. 
it-afdelingen eller personaleafsnit, som 
alle tager udgangspunkt i at sikre kun 
autoriseret personales adgang til disse 
områder. Men hvis nu man ser et ad-
gangskontrolsystem som muligheden 
for intelligent at styre dørenes åbne og 
aflåste tilstand, effektivt at sikre høj drift-
sikkerhed på dørene samt omkostnings-
effektiv og automatisk håndtering af 
vedligeholdelse på alle hospitalets døre, 
så vil omfanget og antallet af adgangs-
kontrollerede døre på hospitalerne for-
mentlig se anderledes ud.

SIKKeRHeD MeD FOKuS 
På FunKTIOnALITeT OG 
MeRVæRDI
når Ruko A/S har fokus på intelligent 
adgangskontrol er det fordi vi ønsker, 
at vores kunder skal opleve sikkerheds-
løsninger, der udover at skabe tryghed, 



konkret medvirker til en effektiv og let-
tere hverdag.

Allan Christensen, der er ansvarlig for 
produkterne hos Ruko A/S:

– Vi mener det også handler om, at 
bidrage med positiv merværdi til den 
effektive og kvalitative drift på hospita-
lerne, hvor vi f.eks. tror, at automatisk 
forebyggende vedligehold og konstant 
selvdiagnosticering af alle de mekaniske 
bevægelige dele (lås, dørlukker og auto-
matik) på og omkring døren, kan gøre 
hospitalerne endnu mere omkostnings-
effektive på drift og vedligeholdelse.

– Med et adgangskontrolsystem 
fra Ruko A/S er det f.eks. muligt, helt 
automatisk, at identificere, registrere og 
f.eks. via mail rekvirere låsesmeden, når 
en given dør trænger til at blive smurt, 
justeret eller repareret.

– udover reducering og kvalificering 
af hospitalets vedligeholdelsesomkost-
ninger betyder denne funktionalitet 
også, at stort set ingen patienter, perso-
nale eller andre brugere når at opleve 
hverken irritationen eller besværlighed 
ved passage gennem døren, for der ta-
ges nu automatisk og proaktivt aktion på 
situationen, siger han

unIKKe FunKTIOneR TIL 
HOSPITALeR
et adgangskontrolsystem fra Ruko A/S 
bygger på kundens daglige arbejdspro-
cesser, som skal være let at betjene og 
samtidig give et godt visuelt overblik. 
Desuden er systemet udviklet med 
gode og fleksible integrationsmulighe-
der til andre systemer, herunder f.eks. 
tekniske bygningsinstallationer. For blot 
at nævne et par af vores unikke funktio-
ner til netop hospitaler, fortæller Allan 
Christensen:

– Med f.eks. skabslåse og trådløse 
kortlæsere er løsningen skræddersyet til 
sikker overvågning og kontrol af korrekt 
aflukning, aflåsning og kun autoriseret 
adgang til medicin rum, mobile og stati-
onære medicinskabe placeret central og 
ude i de enkelte afsnit eller afdelinger. 
Som Allan Christensen udtrykker; så 
ved man præcist hvem der har adgang 
til hvilket rum, skab eller skuffe, og som 
ekstra funktion får man øjeblikkelig be-
sked, hvis nogen forsøger at skaffe sig 
uautoriseret adgang.

Hospitalerne har en stor viden om 
betydningen af en effektiv håndtering 
af en krisesituation, siger han. Med et 
adgangskontrolsystem fra Ruko A/S 
kan man med et klik, et tryk eller med 
to-kort funktion sætte hele hospitalet i 
f.eks. ”krise mode” ved større ulykker 
eller katastrofesituationer. I andre situa-
tioner kan det f.eks. være livsvigtigt at 
kunne tvangsåbne relevante døre ved 
akut modtagelse af ambulance.

SySTeMeR TIL eTHVeRT 
BeHOV
Ruko A/S leverer alt fra mindre stand 
alone systemer til store komplekse og 
integrerbare adgangskontrolsystemer 
med kortlæsere, der kan være udført 
med traditionelle kabelinstallationer, 
men nu også med trådløse kortlæsere, 
som både leveres i online og offline 
udgaver.

en af de helt store fordele ved disse 
systemer er, udover tryghed og sikker-
hed, at man omkostningseffektivt, en-
kelt og frit kan vælge mellem kabelført 
og trådløs online adgangskontrol samt 
offline adgangskontrol efter kundens 
ønsker og behov. Disse helt nye og flek-
sible muligheder administreres naturlig-

vis i ét system således, at man kun behø-
ver at oprette og registrere brugere én 
gang og ét sted uanset den elektroniske 
løsning på de enkelte døre.

System er endvidere modulopbygget 
og kan derfor udbygges til et ubegræn-
set antal adgangskontrollerede døre på 
alle de adresser eller bygninger man 
måtte have behov for, oplyser Allan 
Christensen.

Ruko A/S tilbyder sammen med sit 
veletablerede forhandlernet, gratis og 
uforpligtende rådgivning og vejledning 
ved kommende projekter til hospitals- 
og sundhedssektoren.

Kontakt Jesper Mølbach Thomsen  
på 4454 4454 eller  
mail: jesper.thomsen@ruko.dk

Allan Christensen

Jesper Thomsen

mailto:jesper.thomsen@ruko.dk
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or iEntEr ing

mINDre kaLk I  røreNe
reDucerer lEgionElla
en god cirkulation i vandinstallationer modvirker kalkudfældning. Da det samtidig formindsker risikoen 
for Legionella og sparer på energien, er dette et stort fokusområde for Guldager A/S. 

 

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn

Blødgøring af vandet i installationerne 
kan fjerne udfældningen af kalk og der-
med grobunden for mange forekomster 
af Legionellabakterier i de varme vandin-
stallationer. Guldager A/S har fuld fokus 
på denne direkte sammenhæng.

– Vi kan mærke, at man overalt bliver 
mere og mere optaget af blødgøring. 
Det er ønsket om energibesparelser, der 
driver udviklingen fremad, men det er 
også meget relevant at fjerne kalken for 
at højne den hygiejniske standard, siger 
direktør Claus Bengtsson.

– Alle steder, hvor man har et stort 
forbrug af varmt vand, er blødgøring 
blevet mere attraktivt især på de store 
enheder som vore sygehuse, plejehjem 
og svømme- og idrætshaller. Det er en 
af grundene til, at der er kommet gang 
i bekæmpelsen af Legionella, mener 
han.

Problemet omkring svømmehallerne 
er eskaleret. Der er som aldrig før fo-
kus på blødgøring og bakterier på vore 
hospitaler og plejehjem med patienter 
og beboere, der er særligt udsatte for 
smitte som følge af deres svagere im-
munsystem, vurderer han.

Ifølge Claus Bengtsson er man i vand-
forsyningerne og på statsligt niveau ved 
at undersøge mulighederne for at fjerne 
kalken centralt. Hos Københavns energi 
har man udarbejdet en køreplan for at 
afprøve blødgøring af vandet i større 
målestok, men på den korte og mellem-
lange bane må man fjerne kalken dér, 
hvor vandet forbruges.

Der er også givet grønt lys for at 
tage andre metoder i brug, end der var 
acceptabelt for blot et år siden. TI har 
for erhvervstyrelsen udgivet en rørcen-
teranvisning omkring Legionella, som 
beskriver problematikken og metoder til 
at forebygge og bekæmpe smitte.

Det er første gang, man har prøvet 
at samle en officiel anvisning. Det nye 
i den er, at man nu også anbefaler do-
sering med fx klordioxid i vandsyste-
merne, som er et effektivt middel til at 
bekæmpe og forebygge Legionella.

DeSInFeKTIOn AF 
InSTALLATIOnen
– Vi har set nye muligheder åbne sig, 
vi kender teknologien, har produktet 
og erfaringerne med det. Derfor er vi 
begyndt at markedsføre produktet til at 
desinficere brusevandet. Det har den 
positive egenskab, at det både er lugtfrit 
og rent faktisk også kan dræbe Legio-
nella, siger Claus Bengtsson.

I praksis stiller man et doseringsan-
læg op og trækker vandforsyningen til 
varmt vandsbeholderen eller veksleren 
igennem. Ved hjælp af doseringspum-
per og et blandeaggregat tilfører man 
klordioxid til vandstrømmen.

Fordelen i forhold til tidligere er, at vi 
ikke skal nøjes med at oprense anlæg, 
desinficere rør og beholdere, men nu 
løbende kan forebygge vækst af Legio-
nella. Det er nyt i Danmark og relevant 
at få kommunikeret ud i offentligheden.

I forbindelse med brugen af klordio-
xid har vi allerede et anlæg på hylden, 
LegioControl®, som vi installerer for at 
dosere kemikalierne præcist, så hospita-
lerne blot skal tilslutte vandet. Guldager 
A/S har mange års erfaring med drift af 
disse anlæg, især i Belgien, hvor de har 
været i brug længe.

Virksomheden mener, det er meget 
vigtigt at få genskabt cirkulationen i vore 
varmtvandssystemer, så de begynder 
at fungere optimalt. For et år siden 
introducerede Guldager dynamiske 
strengreguleringsventiler, der har vist 
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sig at kunne løse problemet med dårlig 
cirkulation.

– Vi er begyndt at markedsføre os 
mere på hospitaler og arbejder meget 
på at sikre dem rent vand, optimale 
fremdrifts- og temperaturforhold, der 
kan holde bakterievæksten nede. Med 
klordioxid er der kommet et nyt virke-
middel, siger Claus Bengtsson.

MeMBRAnFILTRe eR en GOD 
SIKRInG
Vi sætter også membranfiltre ind ved 
tappestederne. Dem bruger man alle-
rede på vandinstallationerne på intensiv-
afdelingerne. De kan bruges som akut 
afhjælpning og sikre patienterne mod 
Legionella, når de tager bad. Der bliver 
således gjort rigtigt meget på denne 
front for at sikre patienterne.

Blandt de forebyggende tiltag er også 
korrosionsbeskyttelse af varmtvandsin-
stallationer. Ved opløsning af aluminium 

dannes aluminiumoxyd, der sætter sig 
som en overfladebeskyttelse på indersi-
den af rørene.

KOnTROL AF SySTeMeR VIA 
GSM
Guldager har udviklet et helt nyt elektro-
nikskab til styring af korrosionsbeskyt-
telsesanlæg med en ny generation af 
teknologi. uniControl kan fjernaflæses 
via GSM-opkobling og modtage data 
direkte fra installationerne.

– Vi har udviklet nye metoder til 
bedre at styre og overvåge systemerne, 
der er tilpasset kundens forhold. Vi kan 
løbende få data ind via vort uniControl-
system. noget af det, der er vigtigt at 
overvåge, er temperaturforholdene.

Systemet kan løbende måle tempera-
turen i vandsystemet og kontrollere, om 
den er så høj, at temperaturen modvir-
ker opblomstring af Legionella, fastslår 
Claus Bengtsson.

http://www.kone.dk
mailto:denmark@kone.com
mailto:Info.dk@gardnerdenver.com
http://www.gardnerdenver.dk
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HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Totalleverandør af belysning og lyskilder.........

MINELA

COSY HALUX IRIS MEDICOOL

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

W

LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe

LED kontorbordlampe

føDsElsDagE og JubilÆEr
Fødselsdag Dato Navn Ansættelsessted

70 26/08/12 Bengt Jønsson Pensionist, 2980 Kokkedal

50 01/11/12 Howard  Fonager Privathospitalet Mølholm a/s

60 04/11/12 Thomas elgaard Jensen Sygehus Vendsyssel, Hjørring

60 12/11/12 Gorm Otto niels Jensen Psykiatrien Vordingborg

60 13/11/12 Hans-ulrik Rasmussen århus universitetshospital, Skejby

75 01/12/12 Palle Mørk pensionist, 3140 ålsgårde

70 06/12/12 Hugo Carøe Kristensen pensionist, 9200 ålborg

70 07/01/13 Henning Pedersen pensionist, 2720 Vanløse

70 14/01/13 Sv.åge Schnack Pedersen pensionist, 8370 Hadsted

75 16/01/13 Ove Thaarup Andersen pensionist, 4600 Støby egede

80 17/01/13 Karl Johan Møller pensionist

50 29/01/13 Svend Christiansen Regionshospitalet Viborg

70 09/02/13 Hans Peter Juel pensionist, 4930 Femø

70 09/02/13 Jens nyberg pensionist, 7100 Vejle

70 11/02/13 Flemming yssing pensionist, 8620 Kjellerup

70 29/03/13 Jørgen ulletved pensionist, 6270 Tønder

70 04/05/13 Per Qvist pensionist, 8240 Risskov

50 21/05/13 Jørgen Lindegaard OuH Svendborg Sygehus

60 18/06/13 Søren Fritzel Hvidovre Hospital

50 27/06/13 Jens Molter Pedersen Regionssygehuset næstved

Jubilæum Dato Navn Ansættelsessted

25 01/01/13 Carsten Carstens Sødisbakke

25 01/01/13 Jørn Agertoft nielsen århus universitetshospital, Risskov

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


hviDovrE hospital
&

nora® gummigulve
af pallE sunDDal

Nye krav kræver nye løsninger
Der stilles skærpede krav over hele linien når fremtidens hospitaler udvikles.
Det gælder også gulvbelægninger, hvor der tænkes i helhedsløsninger, der kan imødekomme 
fremtidens krav til: emissioner – resistens – bæredygtighed – ergonomi – drifts
økonomi og daglig drift.

nora® gummigulve har længe været en kendt og brugt gulvløsning i ”health care” sektoren i ud-
landet, og efterhånden som kendskabet til nora® gummigulve øges i Danmark, er der stigende 
interesse for de indbyggede egenskaber/fordele der er i et nora® gummigulv.

På Hvidovre Hospital er der monteret nora® gummigulve på: Mikrobiologisk laboratorium (700 
m2) – Dagkirurgien (1.600 m2, færdigt okt. 2012), og der er planlagt nora® gummigulve til: nyt 
Dialyse afsnit – Gastroambulatorium og et sengeafsnit i børneafdelingen.

Det er ”hele pakken” af egenskaber, der har fået Hvidovre Hospital til at vælge nora® gummi-
gulve, sammen med veldokumenterede driftserfaringer fra tyske – og hollandske hospitaler.



hospital drift & arkitektur 6   59 

klinisk mikrobiologisk afDEling,  HvIDOvre HOspItaL
– er en tværgående servicenhed, der betjener 6 hospitaler og ca. 700 praktiserende læger og speciallæger.
Der udføres mere end 500.000 analyser årligt, af ca. 90 ansatte.
Afdelingen bl.a diagnosticere, udføre klinisk rådgivning, underviser og forsker.
(for uddybende information se: www.hvidovrehospital.dk)

(Ny Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er lige taget i brug, og der mangler færdiggørelse af apteringen) 

nora® gummigulve har løsninger til de forskellige krav der er i forskellige afdelinger.
Det betyder at gummigulvene kan fremstå designmæssigt ens uanset forskellige egenskaber,
som egnethed til: gangarealer – sengestuer – operationsstuer – laboratorier – genoptræning o.s.v.

et nora® gummigulv er kendetegnet ved: høj slidstyrke – enkel vedligehold – lav emission – høj resistens –  
god trinstøjsdæmpning – lav driftsøkonomi.

Kontakt nora® gummigulve for en orientering om hvad et gummigulv kan tilbyde fremtidens hospitaler og dit projekt.

nora® systems 4343 9393

http://www.hvidovrehospital.dk
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logistik system
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> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

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

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

www.creoarkitekter.dk
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SUNDHED
 //Nyt Universitetshospital Aalborg

SUNDHED
 //Middelfart Sygehus Psykiatrisk afd.

 SUNDHED 
 //Sygehus Lillebælt Kolding

 SUNDHED 
 //Herlev Hospital

Konsortiet Indigo

SUNDHED
 //Sygehus Sønderjylland Aabenraa

- 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

ny salEs managEr hos a/s ElECtro-sErviCE

Det er os en glæde at kunne meddele, at a/s electro-service pr. 1. aug. har ansat 
 erling Hansen i stillingen som sales manager.
erling Hansen kommer med mange års erfaring i salgs- udviklings- og projektsamar-
bejder med offentlige og private virksomheder i hospitalssektoren og den farmaceu-
tiske industri, nationalt som internationalt. senest har erling været area sales manager 
indenfor plast medical packaging produkter, Iv- beholdere og hætteglas, der anvendes 
til infusions- og injektionsbehandlinger, samt medical device produkter til opblanding af 
lægemidler i infusionsvæsker.
med ansættelsen af erling i a/s electro-service salgsafdeling ser vi frem til at styrke ser-
viceringen og samarbejdet med eksisterende og nye kunder samt samarbejdspartnere.

erling kan kontaktes direkte på:
mobil tlf.:  +45 4212 8816 
e-mail:  eha@electroservice.dk
eller via a/s electro-service hovednummer: +45 6617 6816

mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com
http://www.creoarkitekter.dk
http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk
mailto:eha@electroservice.dk
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INtegratION
– Nye Og beDre veje fOr bygNINgsautOmatIserINg 
tIL HOspItaLer
Den danske hospitalssektor gennemgår en storstilet fornyelse. Der er udbudt opgaver til mere end 30 store 
bygningsprojekter i Danmarks fem regioner for at give den danske befolkning et endnu mere moderne og 
kompetent sundhedsvæsen.

af honEyWEll builDing solutions

Med opgraderingen i sammensætnin-
gen af den danske hospitalssektor bliver 
læger med forskellige specialer samlet 
på primære hospitaler og får adgang 
til en moderne infrastruktur. I dette 
store projekt kan Honeywell bidrage 
med holistiske og integrerede løsnin-
ger til integration af komponenterne i 
bygningssystemerne. Honeywell har 
udviklet adskillige integrerede systemer 
over hele europa i multifunktionscentre 
som lufthavne og hospitaler som viser, 
at integrerede systemer giver afgørende 
fordele for kunden. I Danmark har Ho-
neywell Building Solutions også leveret 

moderne HVAC-teknologi og integre-
rede systemer til mange hospitaler, sko-
ler og offentlige bygninger som universi-
teter og administrationsbygninger.

neM PRæVenTIV ADGAnG

Honeywell Building Solutions er en føre-
nde leverandør af integrerede løsninger 
i Danmark og resten af verden.

Honeywell Building Management 
Systems har vist, at der er et enormt 
potentiale i integration. I mange 
tilfælde er der installeret moderne 
varmereguleringsteknologi, som inte-

grerer Honeywells teknologi til byg-
ningsstyring med enheder fra adskillige 
andre producenter samt Honeywells 
øvrige komponenter. yderligere udstyr 
som tv-overvågning, adgangskontrol 
og energistyringsenheder kan også 
integreres ligesom integration op mod 
økonomisystemer, f.eks. SAP, er med 
til at gøre hverdagen nemmere i admi-
nistrationen.

Mens hvert undersystem normalt 
kræver sit eget kontrolcenter, leverer 
Honeywell en nem, præventiv adgang 
til alle bygningsdata fra bare et enkelt 
koordinerings- og kontrolcenter.



Michael Bonvang, fra Honeywell 
Building Solutions danske afdeling for 
bygningsløsninger, forklarer, hvilke for-
dele der er for hospitalsoperatøren ved 
sådan en samlet løsning: ”Med vores 
integrerede bygningsstyringssystem kan 
kunden reducere driftsomkostningerne 
betydeligt for den del, der vedrører 
bygningerne. Den avancerede integra-
tion af næsten alle vedligeholdelses-
grupper i ét system skaber den bedst 
mulige kompatibilitet og gør det lettere 
at drive den komplekse bygning, som 
et moderne hospital er. Kunden får en 
samlet løsning fra ét sted. Hospitalsope-
ratørerne og driftslederne kan overvåge 
og styre bygningssystemerne fra både 
lokale arbejdsstationer og via fjernad-
gang. Desuden er der med en integreret 
løsning kun ét system at vedligeholde. 
Der er kun ”et ansigt ud mod kunden” 
uanset hvilke individuelle systemer, den 
integrerede løsning består af. På den 
måde kan operatøren både spare penge 
og forbedre sin bygnings værdi på både 
lang og kort sigt.

InTeGReReT 
ByGnInGSTeKnOLOGI
Den hard- og software, der skal bruges, 
kan leveres af Honeywell produktet 
enterprise Buildings Integrator (eBI). 
Den nuværende version (release R410) 
muliggør et tæt samarbejde mellem de 

enkelte faggrupper og bygningssty-
ringssystemet.

De generelle fordele ved en fuldstæn-
digt integreret bygningsteknologi i stor 
skala kan blandt andet ses i shopping 
centret Liverpool1, i Storbritannien. Det 
multifunktionelle bygningskompleks 
”Liverpool1” er det største uden- og 
indendørs indkøbscenter i england. 
Honeywell har installeret bygningstek-
nologien i det 170.000 m² store byg-
ningskompleks. Siden det stod færdigt i 
2009 har ”Liverpool 1” huset forskellige 
butikker, lejligheder og kontorer for-
uden en biograf med 16 sale og en in-
dendørs golfbane. Alle bygningstekno-
logiens elementer styres af Honeywell 
eBI bygningsstyringssystem fra et enkelt 
kontrolcenter.

Liverpool1’s eBI-systemer styrer 
varme, ventilation, køling, aircondition, 
belysning samt tv-overvågning og ad-
gangskontrolenheder i hele komplekset 
og støtter med avanceret energistyring, 
der giver betydelige energibesparelser. 
Desuden har det et integreret system, 
der tæller antallet af gående, hvilket 
giver en værdifuld analyse af, hvordan 
folk bevæger sig rundt inde i bygningen. 
Den uafhængige og åbne systemar-
kitektur giver operatøren omfattende 
muligheder for udvidelse og optimering. 
Det er designet til at være driftsikkert 
og til fremtidssikrede udvidelser, da kun 
knapt 20 % af ressourcerne anvendes. 

I Liverpool1 er al information samlet i 
eBI’en, hvilket gør det muligt for opera-
tøren at have en nem og effektiv drift.

SeRVICePAKKe

Det første skridt frem mod optimering 
af bygningsteknologien er at visuali-
sere og kende bygningens nuværende 
energiforbrug. Der er et stort, ubevidst 
energispild. For eksempel står varmere-
guleringsenhederne for ca. 40 % af de 
samlede driftsomkostninger i en gen-
nemsnitlig bygning. Med servicen At-
tune™ Advisory tilbyder Honeywell en 
servicepakke, der er strømlinet globalt. 
Da den findes på trinnene ”Awareness”, 
”Improvement” og ”Optimization”, gør 
Attune™ det muligt for operatørerne 
at udføre omfattende vedligeholdelse 
af deres bygning. På grundniveauet 
”Awareness” får operatøren og/eller 
driftslederen et detaljeret overblik over 
bygningens energiforbrug. Der er ad-
gang til disse data og til at benchmarke 
dem med lignende bygninger fra hele 
verden gennem et avanceret it-system. 
På niveauerne ”Improvement” og ”Op-
timization” tilbyder Honeywell desuden 
analyse af dataene og optimering af ind-
stillingerne til kundens bygningsstyring. 
Gennem konstant adgang på særligt 
sikrede servere sørger Honeywell for, at 
kunden altid har de optimale driftspara-
metre til bygningens styringssystem.

PERIMETERSIKRING

STYRING AF AKTIVER OG PERSONALE

EKSTRA LAV SPæNdINGSSERVIcE

OFFENTLIG INFORMATIONSVIdEO/
OPSLAGSTAVLER

FæLLESANTENNEANLæG
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VARSLINGSSYSTEM 
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PATIENTSERVIcE 
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SYSTEMVALIdERING
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også den bedste  
løsning når det gælder:

•  driftsøkonomi
• bæredygtighed
•  emissioner (lavt indhold af VOC)
• indendørs luftforurening   

mailto:info-dk@nora.com
http://www.nora.com


oriEntEr ing

patIeNters veLbefINDeNDe
styres meD lys, lyD  & film
Patienternes stressniveau reduceres dramatisk og de sikres bedre behandling, viser dokumenterede 
kliniske studier i udlandet med konceptet Ambient experience udviklet af Philips

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn

Lys har en altafgørende og dokumente-
ret fysiologisk indvirkning på hele vort 
velbefindende ligesom lyd og syns-
indtryk påvirker os mere end vi måske 
umiddelbart er klar over. Philips har der-
for udviklet Ambient experience som er 
hele løsninger med lys, lyd og film.

Disse løsninger er designet til at 
påvirke personale og patienters velbe-
findende positivt og derfor har de en 
stor, veldokumenteret effekt på behand-
lingen af patienter. Det viser en række 
kliniske studier og forsøg i udlandet.

nKI (national Cancer Institute) i Am-
sterdam har så sent som i maj i år doku-
menteret, at patienter der blev anbragt i 
et venterum med lys, lyd og billeder før 
de skulle PeT/CT-skannes, fik sænket 
deres stressniveau så markant, at alle 
skanninger var brugbare første gang.

Patienterne havde før et højt stres-
sniveau, der betød, at det indsprøjtede 
kontraststof ophobede sig forkerte 
steder i kroppen. Hele 20-30 pct. af 
skanningerne måtte derfor kasseres som 
ubrugelige og gentages senere. 

Det skete ikke, når patienterne kom 
ind i det særlige venterum med Ambi-
ent experience. For instituttet betyder 
løsningen en stor besparelse i penge og 
tid, mens patienterne slipper for at få 
indsprøjtet radioaktivt kontraststof og 
blive skannet flere gange.

Tilsvarende positiv effekt har Karolin-
ska Sjukhuset i Stockholm, hvor Philips 
har opstillet en ”Kidden Scanner”, så 
børn kan skanne dukker og legetøjsdyr 
og få vist resultaterne på en skærm. De 
bliver medspillere, får sænket stres-
sniveauet, hvilket giver bedre skan-
ningsresultater og gladere patienter og 
pårørende.

Der er mange andre, veldokumente-
rede studier over effekten.

BeSPAReLSeR I TID OG PenGe

– Der er fordele benefits ved at anvende 
lys og lyd i kombination. ud fra et sund-
hedsmæssigt aspekt, bør hospitalerne 
fokusere meget mere på eksempelvis 
belysningen, der kan skabe et endnu 
mere effektivt sygehusvæsen, siger dir. 
Christian Hornstrup, Philips.

Forskningen dokumenterer, at lys 
med varierende farvetemperatur og 
intensitet styrer vor døgnrytme og 
fysiologi. Denne effekt har Philips vi-
dereudviklet med totale koncepter der 
kombinerer lys, lyd og billeder i Ambi-
ent expeience konceptet.

I en stor undersøgelse svarer 76 ud 
af 100 interviewede kunder i 27 lande 
i 2011, at de konstaterer en større til-
fredshed hos personalet. To ud af tre 
finder det lettere for personalet at foku-
sere på den enkelte patient med Ambi-
ent experience.

Catharina Hospital i eindhoven har 
oplevet en kortere behandlingstid på 
5 pct. og hospitalerne Winter Park i 
Florida og Advocate Lutheran Gen. i 
Chicago øgede deres patientflow med 
15 til 20 pct. efter installation af MR og 
CT Suiter fra Philips.

udtalelser fra hollandsk hospitalsper-
sonale viser, at konceptet er en effektiv 
vej til ekstra værdiskabelse, afslappede 
patienter, hurtigere undersøgelser og en 
behagelig atmosfære for både personale 
og patienter.

Styring af lysets farvetemperatur og 
intensitet sikrer personalet et bedre 
arbejdsmiljø inden døre, da lyset kan 
erstatte fraværet af naturligt dagslys 
ligesom det kan sikre patienterne bedre 
søvn og hurtigere helbredelse.

InTeReSSe FOR 
eFFeKTIVISeRInG

Ved at få patienterne hurtigere igennem 
sygehusbehandlingen, kan sådanne løs-
ninger bidrage til at løse den fremtidige 
mangel på sengepladser, som er en af 
sundhedsvæsnets største udfordringer 
uden at forringe den kliniske kvalitet.

– Vi tror sådanne systemer bliver 
nødvendige som led i en nødvendig 
forandring af sygehusene. Den danske 
hospitalssektor vil om 10 år stå med 20-
30 pct. færre senge end der er behov 
for. Det stiller krav om en mere effektiv 
patientbehandling, siger Christian Horn-
strup.

– Beslutningstagerne må tro på, at 
vi som samfund kan finde løsningen på 
dette problem. Løsningen kan være, at 
man blandt andet anvender Ambient 
experience til at øge effektiviteten i be-
handlingen på danske sygehuse ligesom 
man allerede gør det i udlandet.

Højere effektivitet i patientbehand-
lingen med Ambient experience kan 
få den meget positive effekt, at hospi-
talerne kan reducere deres fremtidige 
investeringer i apparatur som eksempel-
vis anskaffelse af nye, dyre skannere, 
påpeger han.

– Vi oplever også stor interesse for 
Ambient experience fra de nye danske 
sygehusprojekter, der begynder at 
efterspørge viden om systemerne. De 
er oplagte, når man har chancen for at 
designe noget nyt helt fra grunden som 
helhedsløsning, tilføjer Christian Horn-
strup.

Philips oplever internationalt en 
markant stigning i selskabets projekter 
inden for Helth Care Solutions, hvor Phi-
lips i total entreprise-projekter indretter 
nøglefærdige afsnit på hospitaler. Det 
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er en klar global trend med en tocifret 
procentuel vækstrate.

MAnGLenDe VIDen eT 
PROBLeM
Der mangler generelt basal viden om 
systemer som Ambient experience og 
resultaterne af de mange veldokumen-
terede studier fra mange lande. Arkitek-
ter, rådgivere og beslutningstagere har, 
oplever Philips, begrænset kendskab 
til, men stor interesse for, de positive 
effekter.

et af problemerne for beslutningsta-
gerne er, at disse systemer er vanskelige 
at kvantificere i værdi og point. Man ved 
ikke, hvordan de skal vurderes objektivt 
og sammenlignes inden for eu’s ud-
budsregulativer.

Resultatet er, at løsninger risikerer at 
blive fravalgt, så hospitalerne mister en 
enestående mulighed for at optimere og 
effektivisere behandling og patientflow. 
Derfor satser Philips på at sikre arkitek-
ter, ingeniører, rådgivere, sygehusledel-
ser og regioner den nødvendige viden.

Det vil være brand ærgerligt, hvis de 
nye, danske hospitaler trods stigende in-
teresse taber en enestående chance på 
gulvet for at indføre veldokumenterede 
systemer til at øge effektiviteten med 
disse systemer, mener Christian Horn-
strup, Philips Healthcare Danmark.

Patienten i scannerrummet med det valgte tema.

Barnet kan inden undersøgelsen scanne bamsen.

Patienten kan selv vælge stemning i scannerrummet.

Christian Hornstrup



  

Clorius Controls A/S · Tempovej 27 · 2750 Ballerup · Tlf.: 77 32 31 30 · www.cloriuscontrols.com

“Statement no. 6”

ENERGI-OPTIMISTERNE


Statement no.6_180x130mm.indd   1 17-08-2011   13:28:24

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

Omklædningsskabe: 
SONO-KLS har låseforstærkning og kan leveres med  
 forskellige former for understel, ligesom farvekombination- 
erne er talrige. Vi har f.eks. 20 forskellige dørfarver og kan 
levere 15 forskellige slags laminatdøre og giver bl.a. 10 års 
garanti på vores stålskabe.

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

Individuelt skabsdesign 
tilpasset hospitalsmiljø

mailto:danmark@sonesson.com
http://www.EnergiData.dk
mailto:info@EnergiData.dk
http://www.cloriuscontrols.com


hospital drift & arkitektur 6   67 

ElECtrolux profEssional
– Når et mærke er et Løfte
electrolux Professional skræddersyr løsninger, der dækker ethvert vaskeris behov. ”Danmark har en 
meget aktiv miljøpolitik, så det er naturligt, at vi i den danske del af electrolux koncernen tager ekstra store 
miljøhensyn, når vi vælger materialer og fremstillingsprocesser,” siger salgschef Sten Rosenkvist.

v irksomhEDsprof il

af Journalist, CanD. sCiEnt.  

birgEr pEDErsEn

Med et omfattende udbud af service-
ydelser og et komplet udvalg af vaske-
riudstyr kan electrolux Professional 
skræddersy løsninger, der imødekom-
mer de enkelte vaskeriers behov – fra 
fællesvaskerier i lejlighedsbebyggelser 
og institutioner til møntvaskerier og in-
dustrielle vaskerier.

electrolux Professional er en del af 
electrolux Gruppen, som er verdens 
største producent af energidrevne pro-
dukter til køkken- og rengøringsbrug.

”Og vi har netop på Interclean-Mes-
sen i Amsterdam i Holland lanceret et 
helt nyt produkt til rengøring, som be-
kæmper bakterier bedre end nogle an-
dre produkter,” fortæller salgschef Sten 
Rosenkvist fra firmaet danske afdeling 
på Hammerholmen i Hvidovre. ”Produk-
tet tilsættes klude og mopper i det sidste 
skyl i vasken og sikrer dermed en meget 
effektiv rengøring.”

electrolux Professional i Danmark 
satser primært på to områder: boligsel-
skaber og business to business plus den 
offentlige sektor, og har i alt ca. 40 med-
arbejdere ansat i service og administrati-
onsafdelingen på Hammerholmen.

”Vores kerneydelse er levering af 
vaskerianlæg i form af vaskemaskiner, 
tørretumblere, strygeruller, tørreskabe 
samt alt tilbehør inklusive betalings-
systemer. Vi har været på det danske 
marked i mere end 110 år og leverer 
vaskeriløsninger til adskillige danske sy-
gehuse,” oplyser Sten Rosenkvist.

”På verdensplan er vi på vore fa-
brikker og 19 salgsselskaber ca. 1280 
ansatte, hertil kommer et netværk på 
ca. 150 importører. Hovedkontoret er i 
Ljungby i Sverige.

electrolux Professional har fabrikker i 
Sverige, Frankrig og Thailand.

Alle tre fabrikker er specialiserede i 

produktion af professionelt vaskeriud-
styr. Vaskemaskiner og tørretumblere 
produceres i Sverige og Thailand, mens 
strygeruller og barrierevaskemaskiner 
produceres i Frankrig.

Produkterne designes og produceres 
på basis af lang erfaring og stor know-
how indenfor produktion af vaskeri-
udstyr – det sikrer brugervenlige pro-
dukter af høj kvalitet, produceret med 
respekt for miljøet.

HenSyn TIL MILJØeT

Fabrikkerne er certificerede i henhold til 
ISO 9001 og ISO 14001.

”Danmark har en meget aktiv miljøpo-
litik, så det er naturligt, at vi i electrolux 
tager ekstra store miljøhensyn, når vi 
vælger materialer og fremstillingspro-
cesser.

Alle electrolux Professionals vaskeri-
maskiner kan genbruges næsten ned til 
sidste skrue. Det sammenholdt med det 
minimale forbrug af vand og el betyder, 
at vores vaskerimaskiner både skåner 
miljøet – og jeres økonomi – for store 
belastninger.

Vi er også meget opmærksomme på 
miljøpåvirkningen fra vores produktion, 
og vi sætter os løbende mål for, hvordan 
miljøpåvirkningen fortsat kan mindskes. 
Vores miljøstyringssystem fik således i 
foråret 1999 det eftertragtede ‘’Miljø-
certifikat’’ fra Dansk Standard,” fortæller 
Sten Rosenkvist.

electrolux Professional har i de senere 
år lanceret flere nye vaskerimaskiner, 
der reducerer både el- og vandforbru-
get væsentligt i forhold til ældre maski-
ner. Det sikrer en optimal driftsøkonomi 
ved nyetablering og reducerer forbrugs-
omkostningerne væsentligt ved udskift-
ning af gamle maskiner.
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eT MæRKe eR eT LØFTe

”Vores økonomiske styrke, globale tilstedeværelse 
og lokale repræsentation sikrer dig, at du får et 
langvarigt forhold til en troværdig leverandør, 
som lytter til dine ønsker og behov.  electrolux 
mærket er opbygget omkring en simpel forudsæt-
ning: et mærke er et løfte, og kun tilfredse kunder 
beviser at vi har opfyldt dette løfte. At handle 
med electrolux Professional giver dig mere end 
nytænkende, troværdige produkter, professionel 
service og kundeorienterede løsninger,” siger Sten 
Rosenkvist.

electrolux Professional er en del af electro-
lux Gruppen — med mere end 50.000 ansatte. 
electrolux er verdens største producent af hårde 
hvidevarer og professionelle produkter til køkken, 
vask og rengøring Hvert år køber kunder i over 
150 lande mere end 40 millioner electrolux pro-
dukter til både privat og professionelt brug. elec-
trolux navnet er således din garanti for en solid 
samarbejdspartner.

I Danmark sælger og servicerer electrolux 
Professional kundetilpassede vaskeriløsninger til 
boligvaskerier, plejehjem, institutioner, hospitaler, 
skoler, renserier m.m. og har en landsdækkende 
salgs- og serviceorganisation med back-up og ad-
ministration i Hvidovre.

http://www.dorma.dk


Pressalit Care tilbyder et komplet system af fleksible, robuste og 
rengøringsvenlige kvalitetshjælpemidler til badeværelset.

Med højdeindstillelige produkter og et unikt vægskinnesystem er det  
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or iEntEr ing

temperaturOvervågNINg
– fra pLIgt tIL HjæLp meD prOfessIONeLt uDstyr

AuTOMATISK OVeRVåGnInG 
– RIGTIG AnVenDT 
SKABeR DeT VæRDI FOR 
HOSPITALeRne
Kravene til kontrol og dokumentation i 
sundhedsvæsenet er vokset betydeligt 
inden for de seneste år. 

Hidtil har det været set som endnu 
en resourcekrævende opgave, at skulle 
sikre aflæsning og opbevaring af data. 
Men heldigvis har kravene affødt ud-
vikling af helt nye automatiske overvåg-
ningssystemer, som rigtig anvendt, kan 
sikre skabe værdi på hospialerne. ud 
over at sikre f.eks. medicin og forsk-
ningsmaterialer, kan det samtidig frigive 
ressourcer til det sundhedsfaglige ar-
bejde.

nøglen til besparelserne ligger i nyt 
professionelt automatisk overvågnings-
udstyr.

For at overvågningen skal skabe 
værdi, så skal den være knivskarp i for-
hold til behovet – fejlalarmer skal så vidt 
muligt undgås, og dokumentationen 
skal genereres og være til rådighed i 
præcis overensstemmelse med beho-
vene.

Det kræver, at overvågningen grund-
liggende er udviklet til formålet, og ikke 
bare en ombygning af systemer til andre 
opgaver, som ofte også ender med at 
blive en langt dyrere løsning.

ny KOnCePT SIKReR 
eTABLeRInG MeD MInIMALT 
BeSVæR
en del hospitaler udskyder det længst 
muligt at etablere teknisk overvågning, 
fordi de opfatter det som stort og pro-
blemfyldt. Det behøver det ikke være. 
Faktisk kan man med få generelle be-
slutninger om behov og funktion, samt 
en liste med kontaktpersoner, købe en 
fuld færdig Logit overvågningssystem 
med opsætning.

I de nyeste versioner af Logit syste-
met, kan man beslutte standard græn-
seværdier for de enkelte typer af ap-
parater, hvorefter man kan sætte det til 
at gælde samtlige tilsluttede apparater, 
uanset om de står på den ene eller den 
anden afdeling. På den måde kan man 
også sikre ensartethed.

Ligeledes tilbyder Logit systemet 
nu, at man kan opsætte en liste med 
standard kontaktpersoner på både de 
enkelte hospitalsafdelinger samt i re-
lation til de tekniske kontakter og evt. 
bagvagt, som skal være tilknyttet over-
vågningen. 

I tilfælde af ferier eller længere fravær 
kan man så nemt og ubesværet flytte 
kontaktfladen på en hel afdeling eller 
hele afsnit af på hospital uden at skulle 
ind på hver enkelt opsætning. 

Begge dele kan man i øvrigt vælge 
at overdrage til Logos Logit, der så 
vil sørge for at opsætte alle enheder i 
henhold til den aftale, man måtte indgå. 
nemmere kan det ikke blive.

Opsætning af Logit-boksen, som er 
nerven i systemet, sker efter konceptet 
plug and play uden yderligere krav om 
programmering.

Tilbage står kun montering af følere 
eller tilslutning til det signal, som et gi-
vent apparat måtte afgive. Også dette 
kan lægges over til Logos Logit, som 
dermed vil stå for, at overvågningen le-
veres som en samlet turn-key løsning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Al alarmhåndtering kan ske på stedet 
via den trykfølsom skærm

af Jannik holm



Med kalenderstyring sikres kontakt til 
rette personer også under ferie og i 
fritiden

HVeM OG HVORnåR – 
en LOKAL STRATeGISK 
BeSLuTnInG

Om man vælger en central overvågning, 
hvor advarsler og alarmer går til en cen-
tral afdeling, eller om man lægger over-
vågningen ud på de enkelte afdelinger, 
er en lokal beslutning.

Der kan være forhold, der taler for 
både den ene og den anden løsning – 
en central overvågning kan synes nem-
mere at overskue og sikre løsning af tek-
niske problemer, mens overvågning ude 
på afdelingerne er med til en forankring 
af kravene og sikre hurtig løsning i det 
omfang, det kan ske med hjælp af det 
sundhedsfaglige personale, der allerede 
er på stedet.

Men uanset hvem, der skal håndtere 
alarmer og advarsler, ændrer det ikke 
på basale krav til udstyrets funktionelle 
egenskaber, hvor en nøglefaktor er, at 
systemet kun giver ”rigtige alarmer” og 
ikke afgiver unødige alarmer.

HVAD eR ”en RIGTIG ALARM”

en rigtig alarm er en information om, at 
noget er galt. Taler vi f.eks. om tempe-
raturovervågning af et medicinkøleskab, 
kan det være f.eks. være på grund at et 
strømnedbrud, en dør, der ikke er rigtig 
lukket, eller fejl i køleskabets egne kom-
ponenter, eksempelvis kompressoren. 
Og så skal der tages action.

Dette i modsætning til hvad man kan 
kalde en ”forkert alarm”. Hvis vi igen re-

laterer det til temperaturovervågning af 
et medicinkøleskab, kan en ”forkert” el-
ler rettere unødig alarm opstå eksempel-
vis når køleskabet afrimer, eller når der 
fyldes varer i. I de tilfælde skal der slet 
ikke komme en alarm, men dog stadig 
en logning af, hvordan temeperaturfor-
løbet har været. 

nyHeD! – TRyKFØLSOM 
SKæRM MeD KORTLæSeR
I erkendelse af, at meget af det sund-
hedsfaglige personale og laboratorie-
personalet ikke konstant er ved deres 
PC’er, er der udviklet et helt ny arbejds-
redskab til brug på afdelingerne. Det er 
en oversigtsskærm, der viser, når der er 
alarm. Af skærmen vi det fremgå, hvor 
der er alarm, og hvad grunden til alar-
men er. 

Der hvor denne skærm virkelig adskil-
ler sig fra andre skærme og bliver til et 
værktøj, er det forhold, at den er trykføl-
som, samt at betjeningen aktiveres med 
det hospitalskort, som personalet altid 
bærer på sig.

Knyttet til alarminfomationen kan 
man vælge at afstille alarmen med en 
række indlagte tekster, f.eks. i relation til 
et køle/fryseskab: ”Døren stod åben, er 
nu lukket”. Man skal altså ikke hen til sin 
PC og se, hvad der er galt, men kan tage 
hånd om alarmen direkte, og kan sam-
tidig afgive den relevante information 
blot ved et valg mellem forudindlagte 
tekster.

Kortlæseren sikrer, at det er en 

person med ret til at afstille alarmen, 
og samtidig registreres det i systemet 
hvem, der har afhjulpet problemet og 
afstillet alarmen.

udstyret ventes at blive præsenteret 
på udstillingen i forbindelse med FSTA/
FSD’s årskonference 2012 på Hotel 
Comwell Kolding i dagene 1-3. oktober. 
Her vil hospitalsansatte kunne prøve 
med deres eget kort

nyHeD! – HVeM ØnSKeR en 
ALARM unDeR FeRIe eLLeR 
MIDT OM nATTen?!
en anden nyhed er, hvad man kan kalde 
en kalenderfunktion. Den skal sikre, at 
information og alarmer bliver sendt til 
de relevante personer, under hensyn til 
åbningstider og fri/helligdage.

For afdelinger, der ikke er bemandet 
døgnet rundt, er det helt afgørende, at 
alarmerne ikke sendes det samme sted, 
hele døgnet alle ugens dage.

Med den nye kalenderfunktion kan 
man indsætte normal arbejdstid for kon-
taktpersonerne, der sikrer, at de kun får 
alarmer mens de er på arbejde, samt at 
alarmene uden for arbejdstiden videre-
sendes til personale, der har vagt. Syste-
met kan tilsvarende anvendes i relation 
til weekender og ferielukninger. 

Men igen er nøgleordet enkelthed 
– ellers ved vi, at det ikke bliver brugt. 
Derfor giver Logit-systemet mulighed 
for at anvende en såkaldt standard 
kalenderfunktion, som bygge på en ka-
lender, som er indlagt for hele året. Der-
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● 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

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

udover kan kalenderen også tilpasset 
nemt og enkelt, hvis der er afdelinger, 
hvor arbejds- eller åbningstider afviger 
fra resten af hospitalet.

Systemet forventes i lighed med den 
ny trykfølsomme skærm præsenteret 
på udstillingen i forbindelse med FSTA/
FSD’s årskonference 2012 på Hotel 
Comwell Kolding i dagene 1-3. oktober.

Den SIKRe LØSnInG

Fordi Logos Logit har koncentreret sig 
om overvågningssystemer til hospitaler, 
og udviklingen er sket i samarbejde med 
en række større danske hospitaler, er 
Logit systemet gået hen og blevet den 
sikre løsning. 

Fra at være et nyt dansk udviklings-
projekt er Logos Logit idag gået hen og 
blevet stærk dansk innovation inden 
for et af kerneområderne i moderne 
hospitalsdrift. Forventningerne er derfor 
også, at fremtiden vil byde på et større 
eksportsalg.

Tilgangen til udviklingen har været, 
at det skal være enkelt og målrettet, 
fordi ingen har tid til unødige systemer. 
Det gælder ikke kun i Danmark – det er 
universelt.

Automatisk temperaturovervågning 
aflaster personalet

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
http://www.lh-rorbyg.dk
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fremtIDeNs LabOratOrIum er
et reNt plug anD play systEm
Der kan spares store beløb ved at tænke fleksibilitet ind i laboratorier, hospitalsrum og undervisningslokaler

af Journalist, ib Erik ChristEnsEn

Flytbare medier og vaske i skinner, 
søjler, vinger, stinkskabe, og andre 
tekniske moduler med alle forsyninger 
indbygget. Systemer der lynhurtigt kan 
frakobles, flyttes og tilsluttes et nyt sted, 
når behovet for analyser, behandling og 
undervisning skifter.

Det er sådanne systemer med den 
højeste grad af fleksibilitet og omstil-
lingsevne, den dansk-tyske leverandør 
Waldner IC leverer af komplette løsnin-
ger af teknik og indretning til laborato-
rier hospitalsafsnit og undervisningslo-
kaler.

Samarbejdet mellem IC Inventar A/S 
i Galten og Waldner Holding GmbH 
leverer komplette systemer, der passer 
til tanken bag de nye supersygehuse 
herhjemme, hvor kapaciteten i behand-
ling, pleje og undervisning skal kunne 
ændres med minimale omkostninger.

I selskabet Waldner IC leverer Wald-
ner i Tyskland al teknik, der er kendt for 
sin høje kvalitet, og det danske IC Inven-
tar A/S en række meget gennemtænkte, 
veldesignede løsninger, hvor der er 
tænkt på en høj ergonomi, rengørings-
venlighed og rationel drift.

Men det gælder om at få planlagt sy-
stemerne på et tidligt tidspunkt i projek-
terne, så fremføringen af forsyningerne 
til plug-and-play systemerne sikres. 
Bagefter vil det give hospitalerne den 
efterspurgte frihed til hurtig og billig 
omstilling.

erfaringer fra Waldners projekter i 
Holland dokumenterer, at der kan spa-
res store beløb på fleksibel indretning. 
når fremføringen er sikret, kan et plug 
and play system reducere udgiften ved 
at flytte systemerne med 86 procent. 
Sammenlignet med traditionelt, væg-
monteret udstyr.

Trods besparelsen er de fleksible 
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systemer ikke dyrere i indkøb end de 
traditionelle, mere fastlåste systemer, 
fastslår Jacob Damm, Waldner IC. Han 
ser derfor et kæmpe potentiale i indret-
ningen af laboratorier, hospitalsrum og 
undervisningslokaler fremover. 

CenTRALT 
MeDIeFReMFØRInGS-SySTeM
Forudsætningen for succesfuld plug and 
play fra Waldner IC er et centrals system 
til mediefremføringen, så alle rørfø-
ringer, afløb og tekniske installationer 
tidligt i projekterne etableres i et forud-
bestemt layout på den enkelte etage.

Det er dette såkaldte medieloft der 
leverer alle forsyninger, så de kan tages 
ned af brugerne hvor som helst. Indret-
ningen af de nye hospitalsrum kan bag-
efter hurtigt og med minimale omkost-
ninger ændres eksempelvis til mindre 
rum uden at miste forsyningen.

– Fordelen ved plug and play syste-
met er, at brugerne kan koble sig på 
nye steder uden at det er nødvendigt at 
afbryde hele systemet. Ved traditionelle 

systemer må man typisk planlægge at 
afbrydelserne til en hel afdeling eller 
etage for at flytte på systemerne, hvilket 
giver store forstyrrelser.

Strøm, vand, afløb og gasser kan med 
plug and play føres ned i loftmonterede 
søjler, der flyttes rundt. Også medierne 
inden i den enkelte søjle kan flyttes til 
andre søjler, paneler udskiftes og en 
søjle erstattes med et vandret panel, 
hvis det ønskes.

Drift, vedligehold og ændringer gen-
nemføres med meget kort varsel så 
forsyningerne passer til behovet uden at 
involvere ingeniørerne. Den store fordel 
er, at man eksempelvis kan opdele en 
stue i to mindre og sikre forsyningerne 
via medieloftet

– De tekniske afdelinger har ikke læn-
gere en dødvægt at fastlåste udtag, men 
altid aktive udtag, der straks kan føres 
hen, hvor der er brug for dem. Det er 
den rigtige måde at indrette laboratorier 
og tekniske installationer ind i de nye 
hospitalsprojekter, siger Jacob Damm, 
Waldner IC.

en KRAFTIG eKSPAnSIOn

IC Inventar A/S blev grundlagt 1. ja-
nuar 1998 af adm. dir. Verner Hansen 
samt en gruppe erfarne leverandører 
med årelang erfaring fra levering og op-
sætning af inventar til laboratorier.

Virksomheden holdt i starten til i rela-
tivt beskedne lokaliteter i Lystrup nord 
for Aarhus. I 2010 flyttede selskabet ind 
i det nuværende domicil i Skovby i Gal-
ten der rummer administration, salgsaf-
deling og showroom.

Virksomheden indgik i foråret 2011 
under navnet Waldner IC strategisk 
samarbejde med tyske Waldner Hol-
ding GmbH & Co, en af europas største 
producenter af laboratorieteknik, og 
fremstår i dag som totalleverandør af 
komplette løsninger.

Hemmeligheden bag IC Inventars 
ekspansion er en evne til at tænke i flek-
sibilitet og omstilling der kan bryde de 
indgroede tænke- og handlemåder som 
præger markedet for udstyr og inventar 
til laboratorier og undervisningslokaler.

IC Inventar har en stærk position in-

Fotorealistisk 3D projektering giver sik-
kerhed for alle parter

Funktionalitet og tilgængelighed - både 
ved åbne og lukkede lofter
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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
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I mere end 35 år har 
vi åbnet døre i hele Danmark

TORMAX DANMARK A/S

TORMAX DANMARK A/S
Tormax Danmark a/S
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Tlf.: 43 90 90 66
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den for udvikling, indretning og opsæt-
ning af laboratorieinventar og opererer i 
Skandinavien. Selskabet vandt da også 
leverancen til det største danske pro-
jekt, Biocenteret i universitetsparken i 
København.

IC Inventar A/S beskæftiger en snes 
nøglepersoner i Danmark og råder over 
egne montører, teknikere, tegnere, 
planlæggere, produktledere m.m. 
Selskabet har sit domicil ved århus og 
afdeling på Sjælland.

FORVenTnInGeR TIL PLuG 
AnD PLAy
Plug and play omfatter også stinkskabe 
og håndvaske på hjul med indbygget 
pumpe og afløb som kan forbindes til 
afløb i søjler og ledes bort via loftet. 
Filosofien er, at håndvasken flyttes efter 
behov og gradvis skal erstatte faste, 
vægmonterede vaske på sygehusene.

Man vil begynde at operere med 
mobile vaske, der kan højne hygiejniske 
standard, fleksibiliteten og reducere 
krydskontaminering, forudser Jacob 
Damm. Ifølge Waldner IC viser un-
dersøgelser, at renovering og flytning 
af sengestuepaneler koster 10 pct. på 
driften.

Panelerne kan sjældent genbruges 
modsat tankegangen i plug and play sy-
stemerne, hvor alt er bygget til fleksibelt 
at kunne blive flyttet rundt og genbrugt 
med en lang levetid. 

Vi laver en klar opdeling til resten af 
hospitalet og håndterer alle vore instal-
lationer herunder også afløb og ventila-
tion, så det udelukkende er vort ansvar 
at systemerne fungerer, siger Jacob 
Damm og uddyber filosofien:

– Vi prøver at introducere en ny 
måde at tænke på, hvor man kan flytte 
installationerne rundt, så installationerne 

ikke skal udskiftes og smides ud, når 
behovet skifter. Vi vil give hospitalerne 
større funktionalitet, fleksibilitet og sik-
kerhed i den daglige drift.

Med plug and play kan man høste 
mange gevinster fremover uden at det 
koster mere end det traditionelle labora-
torieudstyr.

Grundlæggende fleksibilitet: fra labo-
ratorie til behandlingsafsnit på få dage. 
Fuld udnyttelse af kostbar kvadratmeter 
- uden spild, alle dele kan genanven-
des.

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


Kontakt Tandrup Water Solutions på 61 61 05 01 - eller mail til tws@tandrup.dk. 

Dansk producent siden 1946 og Nordeuropas største leverandør af vandspareløsninger til offentlige institutioner
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T-Safe® Medical filterbruser er gennemtestet og vel-
afprøvet til Legionella bekæmpelse. Bruseren filtrerer alle 
bakterier i badevandet fra, hvilket sikrer patienterne 100% 
imod Legionella bakterier.

T-Safe® er det første medicinske legionella bekæmpelses- 
system, som er valideret til at holde bakterier tilbage indtil 
filtret er stoppet helt til. Derfor er omkostningerne typisk 
også kun 1/3 til 1/15 af traditionelle filterbrusere.
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Tandrup sikrer hygiejnen

De berørringsfrie armaturer fra Tandrup Water Solutions 
gør det muligt at sikre personale og patienter en god og 
hygiejnisk håndvask, da kontakt med armatur undgås.

T-Save® armaturene har alle mulighed for at give hygiejne- 
skyl - dvs. har armaturet ikke været brugt i 24 timer skylles 
rørene automatisk igennem, hvilket sikrer mod stillestående 
vand og unødig bakterieopbygning. 

Den simple og effektive løsning for pleje- og sundhedssektoren

Tandrup Water Solutions A/S • Gydevang 1 • 3450 Allerød • www.tandrupwatersolutions.dk

Valideret af :  Hygiene-Institut 
 des Ruhrgebiets

mailto:tws@tandrup.dk
http://www.tandrupwatersolutions.dk


vanDbEhanDling  
på HOspItaLer

 

BWT SEPTRON® Line Compact er 
vores nye ultra kompakte EDI anlæg. Anlægget er 

velegnet til produktion af vand iht. DS/EN 285:2006 og 
laver 150-1500 l/time per enhed. Kan sammenbygges 

med eksisterende RO anlæg, eller leveres som en del af 
en komplet løsning.

navnEskift

HOH Water technology a/s blev tilbage I 2003 overtaget af europas førende 
virksomhed indenfor vandrensningsteknologi, bWt – best Water technology. 
siden overtagelsen har vi udviklet HOH til skandinaviens førende virksomhed 
indenfor sit felt med mere end 200 ansatte og en omsætning på 400 mill.kr. samt 
en betydelig global eksport af avancerede miljørigtige løsninger til vandforsyning.

som et led i en fælles global strategi skifter HOH Water technology nu navn til 
bWt HOH a/s. Navneskiftet sker for at udvikle bWt – best Water technology 
til verdens bedste brand indenfor vandrensningsteknologi.

for vores kunder og samarbejdspartnere i Danmark vil den nye strategi betyde 
introduktion af en række nye produkter under navnet bWt og vi vil fortsat 
betjene og servicere vores kunder med produkter af høj kvalitet, som har været 
vores kendetegn siden etableringen af HOH i 1975.  

bWt hoh a/s  ·  2670 greve  ·  www.bwt.dk  ·  bwt@bwt.dk

Blandt de mange utilities på hospitaler 
er vand ofte en overset faktor, og derfor 
ender det til tider med uøkonomiske 
lappeløsninger. Dette vil vi gerne være 
med til at ændre.

BWT HOH er den førende leverandør 
af vandbehandling i Danmark, og har 
dermed også stor erfaring med vand-
kredsløbene på hospitaler. Vi har altid 
fokus på 3 vigtige punkter:

1.  Kvalitet
 •  Den rigtige type vand til opgaven
 •  Kvaliteten af vandet holdes i rørin-

stallationen
2. Miljø
 •  Vi har altid fokus på så lavt vand-, 

kemi- og strømforbrug som muligt
3. Økonomi
 •  Vores anlæg er konstrueret med 

fokus på lavest mulige drifts- og 
vedligeholdelses udgifter

På hospitaler er der mange forskellige 
processer, hvori vand indgår. Disse pro-
cesser stiller forskellige krav til vandkva-
liteten, og vi hjælper gerne med at skabe 
overblikket. Gennem samarbejde om 
krav, teknologi og installation opnås den 
optimale løsning. Vi udstiller på FSTA’s 
årsmøde i Kolding/Hotel Comwell 1-3 
oktober.

http://www.bwt.dk
mailto:bwt@bwt.dk
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or iEntEr ing

folDEskÆrmE  erstatter 
garDINfOrHæNg
På OuH Odense universitetshospital har man testet nye foldeskærme fra Silentia ApS til afskærmning af 
patienter kontra de gamle gardinforhæng. en test, der klart faldt ud til foldeskærmenes fordel

af Journalist, CanD. sCiEnt. birgEr pEDErsEn

Skal vi vælge at fortsætte med de gode, 
gamle gardinforhæng, når patienterne 
skal afskærmes, eller skal vi satse på de 
nye foldeskærme fra Silentia?

Det dilemma har afdelingssygeple-
jerske Pia Dybdal fra Odense univer-
sitetshospital (OuH), personale samt 
afdelingsledelsen nu taget stilling til, 
efter at have ”prøvekørt” 18 nye hvide 
foldeskærme på 1,55 m. højde x 3,75 m. 
længde fra firmaet Silentia siden maj, i 
forbindelse med en udvidelse af inten-
siv- og opvågningsafdelingen.

”Valget er helt klart faldet ud til 
foldeskærmenes fordel. Det er ingen 
hemmelighed, at jeg fra start var meget 
skeptisk og usikker over for indførsel af 
foldeskærmene. Dels var jeg i tvivl om 
skærmenes operationelle funktioner, var 
de fleksible nok etc., dels var der tale 
om en dyr beslutning, som ikke kunne 
ændres.

Men overordnet kan jeg klart anbe-
fale at anvende foldeskærme, som er 
fremtiden omkring afskærmning. De har 
store hygiejniske fordele, de er æsteti-
ske og giver rummene et meget lyst og 
venligt udseende, og både patienter og 
personale er blevet så glade for dem 
trods en indledende skepsis,” siger Pia 
Dybdal.

Pia Dyddal er så tilfreds med de nye 
skærme, at der også er bestilt folde-
skærme til de næste projekter, som star-
ter i slutningen af august, hvor Silentia 
skal stå for patientafskærmning i forbin-
delse med en udvidelse af operationska-
paciteten på OuH.

BeDRe HyGIeJne

Og det glæder selvfølgelig Silentias di-
rektør, Henrik Fribo-Søndergaard:

”Det er dejligt at høre, at testen er for-

løbet så positivt, og jeg ser meget frem 
til det fremtidige samarbejde.”

Silentia er et svensk baseret firma 
med hovedsæde i Falkenberg, hvor de 
25-30 medarbejdere selv producerer 
de forskellige typer skærme, som fås 
i mange varianter, hvad angår dimen-
sioner, montagemuligheder, farver etc. 
48-årige Henrik Fribo-Søndergaard star-
tede den danske afdeling for halvandet 
år siden.

Fordelene ved foldeskærme kontra 
gardinforhæng er primært hygiejnen.

Forskning i uSA (*) har således afslø-
ret, at man i 119 af 180 tilfælde fandt 
forurening med patogene bakerier, i 
forbindelse med undersøgelser af gar-
dinforhæng.

Rengøring og vedligehold af folde-
skærmene er let og ligetil.

Andre fordele er et mere lyst rum, at 
løfteudstyr ikke kolliderer med skær-
mene, at foldeskærmene giver den 
bedst mulige afskærmning for patien-
terne og giver gode arbejdsforhold for 
personalet.

Silentia foldeskærm udfoldet 
i længden 3,75 m.



STOR FLeKSIBILITeT

Skærmene giver stor fleksibilitet, så 
afskærmningen kan tilpasses udstyr, pa-
tienter og personale.

Drivkraften i udviklingsprocessen af 
Silentia skærmsystem er således at få 
produkter, som er lette at anvende, lette 
at installere, lette at rengøre, som nemt 
og enkelt kan kombineres med hinan-
den, og som er æstetisk tiltalende for 
både patienter og personale.

Produktsortimentet er bredt og ud-
gør et system med foldeskærme, gavl-
skærme og faste skærme, og kan være 
mobile på vogn, skrues til væg eller gulv 
med stolpe, samt fastgøres til eksiste-
rende kulisseskinner. 

Se www.silentia.dk 
www.facebook.com/silentia.danmark 
eller ring på telefon 39 90 85 85

Silentia foldeskærm monteret på 
stolpe der er skruet til gulv. Her 
foran vindue og giver samtidigt 

personalet mulighed for også at gå 
bagom skærmen.

Silentia foldeskærm 
skruet direkte til væg, 
her sammenfoldet

*  Forskningen blev ledet af Dr. Marin L. 
Schweizer på university of Iowa Hospital 
og gennemført i slutningen af 2011. For-
skerne gennemførte test af 43 forhæng 
to gange om ugen i 3 uger, og fandt bak-
terier i 119 af de 180 prøver. Samtidigt 
placerede forskerne 13 nye forhæng på 
hospitalet og indenfor 1 uge var 12 af de 
13 forurenet.

http://www.silentia.dk
http://www.facebook.com/silentia.danmark
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YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

Tlf: 70 10 66 11
Fax: 70 10 66 10
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk
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VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner

BWT HOH A/S
Tlf.:	43	600	500	•	Fax:	43	600	900
bwt@bwt.dk	•	www.bwt.dk
www.vandbutikken.dk	
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Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

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

råDgivning

mEDiCinskabE

panElEr skyllErumsuDstyrkommunikation

autoklavEr

skyllErumsuDstyr

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

A/S Electro-Service 

Autoklaver 

Ultralydsrensere 

Desinfektionsmaskiner 

Endoskopvaskere 

Serviceorganisation 

Validering jf. normer 

Forbrugsmaterialer 

www.electroservice.dk 

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

info@electroservice.dk  

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

El-transportErE

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

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

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

  Metode, ledelse  og         
branche 

 
Master i Ledelse af Byggeri er en efteruddannelse på Danmarks Tekniske Universitet for inge-
niører, arkitekter, konstruktører og andre der arbejder med at styre dele af byggeprocesser. 
Uddannelsen har to spor: Construction Management og Facilities Management. 
 
Formålet med masteren er at udvikle deltagernes kompetencer, så de bliver bedre i stand til at 
udvikle og drive byggeprocesser. Master i Ledelse af Byggeri åbner for nye horisonter, viden 
og netværk — til refleksion og udvikling af egen praksis. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Studerende på Master i Ledelse af Byggeri gennemfører tre kurser pr. semester, svarende til 
et halvtidsstudie. Der er undervisning torsdag og fredag kl. 8:30 - 16:30 i ulige uger (i alt 16  
undervisningsdage pr. semester). 
Underviserne på uddannelsen er engagerede forskere og eksperter fra branchen. 
 
I uddannelsen indgår også en studietur, hvor vi har besøgt Tokyo og Shanghai. 
 
Næste optag: August/september 2013. 
 
Yderligere information: www.ledelseafbyggeri.dtu.dk 

 
 
 
 

    
   2. semester 
 

  Perspektiver, refleksion 
og værktøj 

 
 
 
 

    
   3. semester 
 

  Innovation, lederskab og 
specialisering       

 
 
 
 

   
   4. semester 
 

  Masterafhandling  

Master i Ledelse af Byggeri 

Studieturen til Shanghai i 2010. Ekskursion i Danmark.  

http://www.ledelseafbyggeri.dtu.dk
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Nærvær Kald Nødkald Hjertestop Disponibel

Lindpro introducerer kaldeanlægget FlexCall

•	 IP-baseret	kaldeanlæg
•	 Nyt	design	-	antibakteriel	plast,	ingen	kanter
•	 Overvåget	helt	ud	til	den	enkelte	trækkontakt
•	 Åben	protokol,	ingen	licenser

BARE KALD - SÅ ER VI DER!

Lindpro A/S
Tlf.: 89 32 99 44
www.lindpro.dk

http://www.scanpublisher.dk
http://www.scanpublisher.dk
http://www.scanpublisher.dk
http://www.lindpro.dk

