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I Balslev brænder vi for at skabe bæredygtige hospitaler 
gennem intelligente løsninger. Vi lægger altid vægt på, at 
løsningerne skabes i tæt samarbejde med kunden og førende 
arkitekter og sætter en ære i, at brugerne er tilfredse. 

www.balslev.dk/sundhed

Viden til verden i mere end 70 år
Balslev er en af Danmarks ældste, rådgivende ingeniørvirksomheder. Vi arbejder med at 
løse nogle af de store udfordringer, vi som samfund står over for i forbindelse med miljø, 
byggeri, forsyning, klima, natur og energi.  Vores ekspertise omfatter innovative og bære-
dygtige løsninger inden for byggeri og anlæg, hospitalsplanlægning, intelligent bygnings- 
automatik, energiforsyning samt energioptimering.
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Tilmelding senest den 16. september 2013 på hjemmesiden www.fsta.dk

Foredragene omfatter:

“Fremtidens samfund”
”Wayfinding”

”Elsikkerhed på Sygehuse”
“Effektiv drift på hospitaler understøtet af Lean og klinisk logistik”

”Robotteknologi på operationsstuer”
”Lysets effekt på arkitektur og funktioner”

”Fordele og risici ved anvendelse af solcelleanlæg”
“Den tekniske drifts indflydelse på projektering, aflevering og idriftsættelse”

”Terrænets tilpasning til de store regnskyl”
“Odense Universitets Hospital, Nyt teknisk paradigme, dokumentation og afprøvning”

”Kvalitetssikring på hospitaler i drift”
“Den tekniske drifts integration med hospitalets IKT teknologi”

”Varmtvandsproduktion”
”De store hospitalsbyggeriers bæredygtighed belyst gennem aktiviteterne ved Gødstrup Hospital”
”Optimering af byggepladsindretning og rutiner under hensyn til driften på eksisterende hospital”

“Hvor er arkitekturen og arkitekten i dansk sygehusbyggeri?”
”Målepunkter for kravet til driftsbesparelser i kvalitetsfondsprojekterne”

”De store hospitalsbyggerier, Økonomi og virkelighed”

FSTA  Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur
i samarbejde med

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers
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TEMADAG
OM MEDICINSKE GASSER

På FSD’s brancherådsmøde i april måned 2013 blev der stillet forslag om at afholde 
en temadag om Medicinske Gasser.

Temadagen afholdes den 29. oktober 2013 i Byggecentrum, 
Hindsgavl Alle 2, Middelfart.

Programmet er under udarbejdelse og forventes udsendt i august måned.

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers  

Som en foreløbig appetitvækker vil programmet indeholde:

1.  FSD’s- Rekommandation for medicinske gasser  
Version 2-2012

  Herunder særligt krav til trykprøvning og analyser i forbindelse med 
ny-og ombygninger af medicinske centralgasanlæg.

2.  Den nye bekendtgørelse om tekniske forskrifter for 
 gasser

  Herunder Brandforbyggelse, Vejledning nr. 15 fra Beredskabssty-
relsen, med vægt på særlige forhold gældende for sygehuse.

3. Bortfald af §39 tilladelser på hospitaler – og hvad så?
  Herunder “medicinskabs-bekendtgørelsen’s” betydning for 

håndtering af lægemiddelgasser og ansvarsfordeling. Fremtidige 
forventninger til hospitalernes egen produktion af medicinske 
gasser(luft), herunder forventninger og krav til fremtidig validering 
af sygehusenes egen produktion.

4.  Praktiske eksempler på ovennævnte indlæg –  
i sygehusenes hverdag

  Vi ønsker med temadagen at opfylde et bredt ønske om at blive 
opdateret på relevante regler, standarder,vejledninger,roller/ansvar 
m.m. i forbindelse med håndtering af medicinske gasser. Vi tilbyder 
en overordnet opdatering, så deltagerne kan gå hjem med en opda-
teret viden på området og bedre forudsætninger for at tilrettelægge 
lokale tiltag.

Sæt kryds i kalenderen den 29.oktober.

Venlig hilsen FSD.
Arbejdsgruppen fra PCG:
Edmund Christiansen, Strandmøllen A/S, Michael Steen Amundsen 
AGA A/S, John Enevoldsen AGA A/S, Hans Løber AGA A/S, Michael 
Simonsen Air Liquide, Bjarne Brisson Yara Praxair.
Fra FSD Henning Pedersen.
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Dear Colleagues,

From October 12th to 16th it will 
be held the 23rd Congress of the 
International Federation of Hospital 
Engineering (IFHE) and the 25th 
Latin American

Congress of Architecture and Hospital 
Engineering (AADAIH) at the UCA Uni-
versity Puerto Madero, Buenos Aires, 
Argentina.

From the capital of Argentina, a 
referential showcase of the transforma-
tions evidenced in the region, we will 
have the chance to develop common 
strategies aimed at sustainable solu-
tions in a scenario of increasingly scarce 
resources and urgent demands of our 
environment.

We summon professionals, compa-
nies and thinkers to debate on the vari-
ous courses open to us in this pursuit 
of the best alternatives for the future of 
design, engineering and management 
applied to our physical resources for 
health care.

We call on you to share experi-

ences from other regions of the world, 
through the dialogue between different 
disciplines, with a humane, visionary 
and creative insight, and with a positive 
attitude in seeking specific proposals for 
our Hospitals.

Looking forward seeing you in Octo-
ber 2014!! 

Arch. Liliana Font
President IFHE 2014-2016

Arch. Luciano Monza
President Congress IFHE 2014

FSD mEDLEmmERS  FøDSELSDAgE 2013 -2014
NAVN DATO ANSÆTTELSESSTED ÅR

Steen Larsen 01-09-2013 Pensionist 75

Flemming Yttesen 02-09-2013 Pensionist 70

Preben Hansen 08-09-2013 Frederiksberg Hospital 60

Preben Byberg 06-10-2013 Rigshospitalet 60

Kjeld Krogh Hansen 17-10-2013 Pensionist 75

Bianca Ter Haar 29-10-2013 Holbæk Sygehus 50

Morten Raaby 12-11-2013 Regionshosp. Viborg 50

Poul Ertzinger 14-11-2013 Sygehus Sønderjylland 60

Henrik Kudal 25-11-2013 Kbh. Universitet Panum 60

Mogens Gertz Pedersen 07-12-2013 Pensionist 70

Niels Marcussen 14-01-2014 Pensionist 70

Chresten Bendixen 28-02-2014 Glostrup Hospital 50

Torben Marcus Jensen 05-03-2014 Pensionist 70

Charles Simonsen 25-03-2014 Pensionist 90

Mogens Thrane 25-03-2014 Rigshospitalet 50

Jens Pedersen 08-04-2014 Rigshospitalet 60

Knud Søndersted 21-04-2014 Glostrup Hospital 60

 NYT FRA FSD



• Flowmetre

• Vakuumsug

• Nipler og slanger

• Universal glidekulisser

• Sengelamper

• Reduktionsventiler
 

Vi tilbyder individuelt tilpasset 
løsninger

Sortiment tilpasset de danske sygehuse

Medical Scandinavia
Ved Milepælen 2
DK-8361 Hasselager
 
T +45 7625 3500
F +45 7625 3510
M +45 2469 1130
 
www.mscan.dk

www.oras.com www.oras.com

Undgå bakteriespredning
Hygiejne er den vigtigste faktor indenfor sundhedssektoren. God 
hygiejne er utrolig vigtig på operations- og fødestuer, såvel som på 
alle andre behandlingsstuer. Udfordringen er den samme hver dag: 
Hvordan undgår man bakteriespredning ?

At forebygge kræver viden, indsats og godt udstyr.
 
6208C, 12V
•  Berøringsfri
•  Hygiejniske at bruge, let at rengøre
•  Tudlængde på 250 mm, der giver ekstra plads under armaturet
•  Temperaturregulering på armaturet
 
6217a
•  Termostatisk armatur
•  Pladsbesparende indbygningsdel (58mm)
•  Mulighed for koldt drikkevand



HoSPITAL drift & arkitektur 6   9 

PRoDUKTINFoRmATIoN

CAmFIL SIKRER PATIENTERNES 
SUNDHED OG KOMFORT UNDER 
OMByGNINGSPROJEKTER
Vores hospitaler i Danmark bliver 
løbende renoveret og udvidet for at 
kunne tilbyde den bedste behandling 
til befolkningen. Desværre kan patien-
ter og personale på hospitaler under 
ombygning blive udsat for en øget 
mængde partikler fra bygningsarbejdet.

Camfils CamCleaner™-serie af 
mobile, stationære og selvstændige 
luftrensere kan benyttes til at supplere 
eksisterende ventilationssystemer, men 
produktet har endnu en værdifuld an-
vendelse på hospitaler, hvor patienter 
og ansatte bør skærmes for partiklerne 
fra ombygningerne.

CamCleaner har for nylig bevist sit 
værd på Mid-Western Regional Hospital 
i Limerick i Irland, hvor produktet løste 
et problem med den indendørs luftkvali-
tet, mens hospitalet blev ombygget.

Under istandsættelsen af hospitalet 
skulle patienterne beskyttes mod sporer 
af aspergillus-svampen. Disse partikler, 
der kan forekomme under ombygnings-
projekter af denne type, bliver luftbårne 
i udendørs luft og har en alvorligt nega-
tiv indvirkning på patienternes immun-
forsvar, hvis de indåndes.

For at beskytte patienterne måtte 
Mid-Western hospitalet forsegle alle 
vinduer for at afskære sporerne adgan-
gen til stuerne. Dette forhindrede dog 
samtidig frisk luft i at komme ind i de 
uventilerede stuer, hvilket gjorde ophol-
det mindre behageligt for patienterne.

LøSNINGEN VAR 
CAMCLEANER
Til ombygningsprojekter af denne type 
anbefaler de irske sundhedsmyndighe-
der normalt, at hospitalerne installerer 
en luftrenser, der fremstilles af en af 
Camfils konkurrenter. Denne enhed 
leder kold udendørs luft ind, men den 
skaber også træk, hvilket øger behovet 
for opvarmning og øger hospitalets 
driftsomkostninger.

Camfil Irland kontaktede Mid-
Western og præsenterede en bedre 
løsning – en CamCleaner, der leder kold 
udendørs luft ind, men som anvender 
et dobbelt filtersystem, der giver mulig-
hed for samtidig recirkulation af varm 
indendørs luft, så der opnås varmeud-
veksling. CamCleaner renser også luften 
mere effektivt og reducerer antallet af 
partikler, hvilket er med til at beskytte 
patienterne.

Camfil Irland vandt kontrakten, og 
det lokale team installerede i to trin i alt 
30 CamCleaner 800-enheder, der gav 
patienterne bedre indeklima og samtidig 
beskyttede deres følsomme helbred un-
der istandsættelsen.

For mere information kontakt Camfil A/S 
på telefon: 4914 4433 eller læs mere på 
www.camfil.dk.

CamCleaner 800
Velegnet til alle former for luftrens-
ning af indendørsmiljøer, såsom ho-
spitaler, kontorer, boliger, klassevæ-
relser og andre offentlige miljøer.

CamCleaner installation fra Mid-Western Regional Hospital i Limerick i Irland.



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

Med FOREX’ modulsystem gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
levereance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

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

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 

oRIENTER INg

NyT KALDEANLæg GIVER 
MERE TID TIL DE PRIMæRE 
OPGAVER

AF SUSAN KARmAR, CARE-CALL A/S

I efteråret 2010 vandt CARE-CALL 
A/S det største samlede udbud på 
patientkaldeanlæg som havde fundet 
sted i Danmark i de foregående 10 år. 
Udbuddet var offentligt EU-udbud uden 
prækvalifikation og udbyder var Region 
Nordjylland med installationer ved knap 
400 senge på Aalborg Sygehus Syd. 
Projektet omfattede levering inklusiv 
installering, undervisning og efterføl-
gende servicering.

FUNKTIONALITET OG 
VEDLIGEHOLDELSE 
VURDERET SOM VæRENDE 
FREMRAGENDE

Ved valget af leverandør lagde man i Re-
gion Nordjylland vægt på den høje funk-
tionalitet i CARE-CALLs løsning, ligesom 
det var afgørende, at løsningen var 
enkel at vedligeholde. BEST Software 
Suite som håndterer funktionaliteten i 

den valgte løsning blev sammen med 
brugerfladen vurderet som værende 
fremragende – samme vurdering som 
BEST systemet opnåede i relation til ser-
vice og vedligeholdelse.

Da udbuddet blev offentliggjort, var 
situationen på Aalborg Sygehus Syd, at 
man havde flere forskellige små kalde-
anlæg. Formålet med indkøb af et nyt 
patientkaldeanlæg var blandt andet at 
optimere plejepersonalets arbejdsgange 
herunder den individuelle patientkon-
takt, at reducere støjen på såvel senge-
stuer, i gangarealer og på fælleskontoret 
samt at højne patientsikkerheden og 
øge patientserviceniveauet.

DER ER NU SKABT MERE RO På 
AFDELINGERNE
Alt plejepersonale på Aalborg Sygehus 
er udstyret med DECT telefoner og pa-
tientkald går nu direkte til telefonen hos 
primærplejer for patienten. Hvis primær-
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plejer ikke betjener kaldet, går dette 
videre til sekundærplejerne og herefter 
til alle på afdelingen. På denne måde er 
det lykkedes at højne patientsikkerhe-
den samtidig med, at man har optimeret 
arbejdsgangene, idet man sikrer, at kald 
ikke forstyrrer, men derimod straks går 
direkte til den rette person, der kun 
behøver reagere på kald fra ”egne” pa-
tienter.

Yderligere er der ikke længere behov 
for lyd i kaldeanlægget, da informatio-
ner distribueres til den enkelte via et 
”bip” på telefonen i lommen og som 
tekst på meddelelsesdisplays på gange, 
i kontorer og på sengestuer. Der er såle-
des skabt mere ro på afdelingerne med 
installationen af det nye kaldeanlæg.

Sygeplejerskerne på afsnit S1 – Kar-
diologisk siger da også: ”Det er super-
lækkert, at man nu kan koncentrere sig 
om egne kald og ikke skal reagere på 
andres. Der er kommet mere ro på afde-
lingen.”

DER ER SKABT MERE TID TIL 
PLEJE
Stressniveauet for såvel patienter som 
personale er også sænket og alt i alt er 
der skabt mere tid til at personalet kan 
koncentrere sig om deres primære op-
gave – nemlig patientplejen. Den indi-
viduelle patientkontakt er blevet bedre 
samtidig med at patientserviceniveauet 
er øget, blandt andet fordi antallet af 
skridt er reduceret, da man ikke længere 
behøver at reagere unødigt på kald, der 
alligevel skal tages af andre. Leder af 
projektsektionen Ulla Bisgaard fortæller, 
at systemet desuden er så enkelt, at alle 
kan betjene det.

INTEGRATION MED 
SYGEHUSETS DECT SYSTEM 
VIA BEST SOFTWARE SUITE

Integrationen mellem BEST IQ syste-
met og sygehusets eksisterende DECT 
system sker via BESTs platform for 
håndtering af med delelser BEST Soft-
ware Suite. Denne softwareplatform er 
meget fleksibel og kan også håndtere 
alarmkommunikation til f.eks. person-
søgere, DECT telefoni, IP telefoni samt 

BEST Planner



- 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

mobiltelefoni – på Aalborg Sygehus har 
man dog valgt udelukkende at anvende 
DECT telefoner som bærbare enheder. 
Alarmdistributionen i BEST Software 
Suite er meget hurtig og log/statistik-
funktionen registrerer alle hændelser i 
BEST IQ systemet.

Alarmfordelingen til telefonerne sker i 
praksis via modulet BEST Scheduler, der 
giver mulighed for et valgfrit antal ske-
maer, som brugeren selv kan ”designe” 
i relation til den enkelte seng og den 
enkelte bærbare enhed.

Med modulet BEST Planner kan ple-
jepersonalet via en meget enkel bruger-
flade selv administrere, hvem der skal 
have ansvaret for en bestemt patient. 
På enkel vis kan man med en ”drag 
and drop” funktion sammenkoble et 
alarmpunkt, eksempelvis en seng, med 
en modtager. Grænsefladen er meget 
brugervenlig og let overskuelig og giver 
personalet mulighed for hurtigt overblik 
over, hvem der har ansvar for en be-
stemt seng/patient.

STOR LOGISTISK OPGAVE 
STILLER KRAV TIL SAMARBEJDE

På et sygehus, hvor der altid arbejdes, 
kan man i sagens natur kun forvente 
at få adgang til installation på stuerne i 
kortere perioder – der må ikke larmes, 
der kan ikke installeres mellem 12 og 
14, når patienterne hviler, teknikere kan 
blive jaget ud af afdelingerne, når der 
er ekstra arbejdspres og patienter flyt-
tes jævnligt. Derfor er det vigtigt, at der 
er en løbende dialog mellem teknikere 
og de enkelte afdelinger og at al plan-
lægning kan ændres fra dag til dag. En 
fornuftig samarbejdspartner skal have 
en god forståelse for, at et sygehus er 
en arbejdsplads og at dagligdagen også 
skal fungere i en installationsperiode.

”Samarbejdet med CARE-CALL har 
fungeret rigtig godt under hele forlø-
bet,” siger leder af projektsektionen Ulla 
Bisgaard og fortsætter, ”der er utrolig 
meget information og koordinering i så 
stort et projekt, men der har været en 
god og tæt kontakt, hvor opgaverne er 
blevet løst hen ad vejen.”

om CARE-CALL A/S

CARECALL er en dansk virksomhed, 
der rådgiver om, leverer og servicerer 
kalde, kommunikations og personsik
ringsanlæg.
Det er et erklæret mål at opretholde 
en enestående viden om situationen 
hos kunderne i relation til de pro

dukter og ydelser der leveres. Denne 
viden skal omsættes til løsninger som 
til fulde indfrier kundernes ønsker, 
behov og forventninger. Via viden og 
erfaringsudveksling med kunderne høj
nes standarden og brugervenligheden i 
de løsninger, som kunderne anvender.

SAMARBEJDE MED LOKALE 
ELEKTRIKERE

Da CARE-CALLs spidskompetencer 
ligger indenfor installation, implemente-
ring og servicering af kaldeanlæg, valgte 
man at lade al kabelinstallation udføre af 
Kemp & Lauritzen, der er lokalt placeret 
i Aalborg og i forvejen har sin daglige 
gang på sygehuset. ”Dette er en ekstra 
fordel, i et projekt der er så stort, idet 
den lokale elektriker kan komme med 
idéer, da han har et indgående kend-
skab til stedet”, siger CARE-CALLs di-
rektør Peter Kirkegaard.

Leder af projektsektionen 
Ulla Bisgaard

Direktør Peter Kirkegaard
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Ethernet connects information, com-
munications and security technical
systems and devices with the widest
range of functions.  In this way com-
puter and IT systems can be net-
worked to form individual, multi-
functional systems. 

NTP (Network Time Protocol) creates
preconditions which ensure that all
components are synchronized ab-
solutely accurately to the same
time.

NTP – Time over Ethernet ToE
The innovative way to distribute time to clock systems,
IT infrastructures and buildings and security technology

LAN Ethernet/NTP
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Eltime A/S deltager i år som udstiller 
på årsmødet. Her vil det være muligt at 
opleve den nyeste udvikling inden for 
tidsangivelse, uranlæg og ursystemer i 
det hele taget.

Det bliver efter hånden vigtigere og 
vigtigere, at tids kilden på hospitaler er 
den samme, således at angivelsen af ti-
den, hvad enten det er analoge/digitale 
ure rundt på hospitalet, netværk, kalde-
anlæg og lignende, stammer fra samme 
tids kilde.

Eltime A/S er leveringsdygtig i alle 
former for tidsangivelse og synkronise-

ring, og samarbejder eller forhandler de 
bedste produkter inden for dette felt.

På udstillingen vil vi kunne demon-
strere den nyeste teknologi inden for 
synkronisering af netværk og samta-
leanlæg. Derudover vil du kunne få 
demonstreret og få en snak omkring 
mulighederne i det nye trådløse uran-
læg. Trådløse uranlæg bliver i dag mere 
og mere udbredt på hospitaler, mange 
gange i kombination med eksisterende 
kablede anlæg. Dette giver stor fleksi-
bilitet og mange mulighed for at udvide 
eksisterende kablet anlæg, uden at 

skulle trække kabler. EDB netværket er 
også blevet en mulighed for at distri-
buere tiden til sit uranlæg, og i det hele 
taget have en central tidskilde for hele 
hospitalet.

De nye produkter giver mange mu-
ligheder, bl.a. for at minimere antallet af 
fejlvisning på uranlæget.

Det vil være en stor fornøjelse for os, 
at kunne demonstrere netop dine mulig-
heder for, at udnytte de nye produkter. 
Eltime A/S udstiller på stand 25.

UDSTILLER På FSTA
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DAmPAS LoFTER  S IKRER
HøJ HyGIEJNE OG LET
VEDLIGEHOLD I MANGE åR
De hygiejniske metallofter er meget robuste uden afstødning af materiale, vedligeholdsfrie, praktiske og 
funktionelle, når installationer over loftet serviceres

AF JoURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN Der er mange både praktiske, faglige 
og æstetiske årsager til, at lofterne fore-
trækkes som en af de allerbedste løs-
ninger hos mange arkitekter, ingeniører, 
rådgivere, læger, sygehusmaskinmestre 
og hos rengøringspersonalet.

Næsten alle hospitaler i Danmark 
har lofter fra den danske virksomhed 
DAMPA i Tommerup på Fyn, der er 
Danmarks eneste producent af metallof-
ter. Virksomheden og dens produkter er 
blevet indbegrebet af et praktisk, hold-
bart sygehusloft med gode hygiejniske 
og akustiske egenskaber.

En af de største hygiejniske fordele 
er, at lofterne tåler daglig rengøring med 
rengøringsmiddel og er fastgjort, så bak-
terier og snavs ikke kan samle sig i kroge 
og sprækker, når de monteres under 
et bestående etagedæk med tekniske 
installationer.

Lofterne er fremstillet af aluminium el-
ler stål med en robust og smuds- og bak-
terieafvisende lakering eller polyester 
coating, så de aldrig ved efterfølgende 
service af de overliggende installationer 
risikerer at afgive uønsket materiale til 
luften som eksempelvis fibre.

Slagelse Sygehus har valgt en såkaldt 
hook on- løsning, som DAMPA levere. 
Det er et specielt servicevenligt loft med 
hængslede loftplader, der kan åbnes og 
hænge lodret ned, så teknikerne sikres 
den bedst mulige adgang til installatio-
ner uden brug af værktøj.

STøJDæMPET DESIGN TIL 
WELL BEING
Akustiske lofter i metal, hvor pladerne 
er perforeret og udformet til at give 

optimale akustiske egenskaber med 
lave efterklangstider og høj standard af 
hygiejne kan sikre patienterne de bed-
ste betingelser for hurtigere at genvinde 
kræfterne efter sygdom. 

– Jeg tror alle patienter forventer en 
så høj hygiejne på vore hospitaler som 
overhovedet muligt og regionerne har 
ved mange lejligheder pointeret vigtig-
heden af at få valgt det rigtige og bedste 
materiale til de nye sygehusbyggerier, 
siger direktør Michael Nykjær.

– Ud fra den betragtning er et metal-
loft en af de mest optimale løsninger. Ta-
ges pladerne ned eller udsættes de for 
stød, vil de aldrig forurene luften inden 
døre med fx fibre. Snavsede fingeraftryk 
på pladerne efter service er lette at va-
ske af, understreger han.

Lofterne, der også er meget udbredte 
i lufthavne, kontorbyggerier og i under-
visningsinstitutioner er kendt for høj 
betjeningskomfort i det bærende skin-
nesystem, så lofterne let kan lukkes efter 
service af de overliggende installationer.

Den fynske virksomhed producerer 
både åbne og lukkede lofter med bl.a. 
”Clip in”, ”Hook on”, ”panel” eller ”In-
terval” systemer, der dækker stort set 
ethvert ønske til design.

DAMPAs traditionelle 60 x 60 kasset-
ter fås i mange overflader og mønstre, 
som kan skræddersys til den enkelte 
opgave. Desuden levere DAMPA lofts-
løsninger efter kundens ønske omkring 
dimension efter samme ophængnings-
princip som ”Clip-in”

Især muligheden for at få en glat og 
ubrudt loftflade er aktuel for hospitaler, 
der ønsker at undgå snavs i samlinger. 
Loftpladerne kan også fuges med en 

DAMPAs direktør Michael Nykjær  hen-
viser til, at lofterne over en årrække er 
en billig løsning, da de lever op til alle 
krav om en høj hygiejnisk standard, lave 
omkostninger til service og vedligehold 
af nedhængte lofter og de installationer, 
der skjuler sig over dem.
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antibakteriel fuge dér, hvor der er krav 
til produktion i renrum. De fleste hospi-
taler foretrækker de lette aluminiums-
plader.

KLIMAANLæG INTEGRERET I 
LOFTET
DAMPA er ved at udviklet en række 
indbygningskomponenter til integration 
i loftpladerne der er med til, at give rum 
monteret med DAMPA lofter beteg-
nelsen ”Well being”. Dette er ud over 
høje egenskaber omkring akustik og 
hygiejne integration, trækfri ventilation, 
komfortkøling og varme. Dette sikrer 
rene, funktionelle linjer og forenklet in-
stallation, der samtidig bidrager til godt 
indeklima på hospitalet.

Loftsystemerne er også fleksible, så 
de enkelte lokaler hurtigt kan ændre 
funktion. En sengestue kan ændre funk-
tion til kontor. Regionerne efterspørger 
løsninger, der hurtigere kan helbrede 
patienterne og få flere patienter igen-
nem behandlingssystemet. Nye hospi-
taler indrettes med enestuer men med 
færre antal senge. Michael Nykjær:

– Man kan ikke gå ind på et sygehus 
i Danmark hvor der ikke et eller andet 
sted hænger DAMPA lofter, men det 
er stadig ikke alle der ved, at DAMPA 
stadig eksisterer som virksomhed. Den 
amerikanske ejer Chicago Metallic var 
ved at lukke DAMPA i foråret 2012, da 
Metal Colour A/S kom ind fra sidelinjen 
som køber.

– Det tog kun et kvarter før budska-
bet omkring lukning af DAMPA ramte 

helt ude på Vestkysten, men selv et 
år efter redningen af DAMPA, bliver 
håndværkerne stadig overraskede over 
at høre, at virksomheden er i fuld drift, 
siger Michael Nykjær.

– Vi blev ringet op fra hospitalerne, 
som følte, at det var en samfundsmæs-
sig katastrofe at DAMPA skulle lukke, 
fordi de købte vore lofter. Først i juni 
2012 kunne vi gå ud og fortælle marke-
det, at vi stadig er her, udsende brochu-
rer, pressemeddelelser etc.

Billigst i det lange løb
DAMPA vil præsentere sine hygiej-

niske, akustiske, integrerede og ser-
vicevenlige lofter på FSTAs udstilling i 
Kolding senere i år, lofter der også kan 
leveres til deciderede renrum, hvor der 
køres med et overtryk som følge af de 
høje hygiejnekrav.

Slagelse Sygehus har valgt et DAMPA 
lofter i Planostile/Hook-on til korridor-
forløb, hvor loftspladerne er 2,1 m lange 
og 40 cm brede stålkassetter med skarp 
kant, som giver mulighed for en glat og 
ubrudt loftsflade. DAMPA blev valgt, 
fordi virksomheden kunne opfylde alle 
kravspecifikationer.

– Det er en fremragende idé at bruge 
dette produkt til arealer, hvor det skal 
være let at komme til installationerne, 
siger Michael Nykjær, der er ærgerlig 
over, at DAMPA på DNU i Skejby blev 
fravalgt, fordi andre materialer var bil-
ligere i indkøb.

Michael Nykjær undrer sig over, at 
DAMPA får at vide, at de fremstiller 
nogle af de bedste lofter på markedet 
og de billigste i drift og vedligehold, 
men alligevel bliver fravalgt i nogle af de 
nye sygehusprojekter.

Michael Nykjær mener det er et ge-
nerelt problem, at der kun fokuseres alt 
for ensidigt på lavest mulig indkøbspris 
mens udgiften i hele produktets levetid 
mange år frem ignoreres. Mange kva-
litetsprodukter har hurtigt tjent sig ind 
på billigere drift og vedligehold, fastslår 
han.

Michael Nykjær glæder sig dog over, 
at Slagelse og den nye akutmodtagelse 
i Odense, der er lidt af en forbillede for 
de fremtidige aktumodtagelser, valgte 
DAMPAs loftsystemer.
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DRIKKEVANDSKøLERE OG 
BæREDyGTIG INVESTERING
AF mIA ANDERSSoN Kuvatek A/S er en lille dansk virksom-

hed med en stor forkærlighed til sundt 
og rent drikkevand. Derfor bruger vi 
al vores tid på at udvikle og producere 
bæredygtige drikkevandskølere til bl.a. 
skoler og hospitaler, så danske borgere 
har tilgang til koldt og rent vand dagen 
lang.

Fremtidens krav er bæredygtige, 
og det skal vi fokusere på allerede nu. 
Derfor producerer vi bæredygtige og 
miljørigtige drikkevandskølere, der i dag 
servicerer mange mennesker på de dan-
ske hospitaler. Vores drikkevandskølere 
kan bl.a. defineres som bæredygtige, da 
vi hverken anvender filter, UV-lys eller 
tank i vores produkter. Det betyder, at 
der tale om ren gennemstrømning, og 
dermed at der ikke sker nogen oplagring 
i køleren. Når der ikke er nogen form 
for opbevaring eller filtrering af vandet, 
er der intet grundlag for bakterievækst 
i vandet.

At der ikke dannes bakterier i kø-
lerne, har vi fået bekræftet efter et 
flerårigt samarbejdsforløb med Regions-
hospitalet Holstebro. Her er der blevet 
foretaget undersøgelser og målinger, 
der bekræfter, at der ikke er bakterie-
vækst i drikkevandskølere fra Kuvatek 
A/S. Samtidig har vores vandkølere op-
nået VA-godkendelse, hvilket betyder, 
at kølere og haner lever op til krævede 
standarder.

TOTALOMKOSTNINGER

Alt i alt går vi meget op i at sikre bru-
gerne koldt drikkevand fra miljørigtige 
produkter, og dermed adskiller Kuvatek 
A/S sig fra andre leverandører på mar-
kedet. Det betyder også, at produkterne 
kan være en smule dyrere end andre 
produkter på markedet – i hvert fald ved 
første øjekast. ”Det er korrekt, at vores 
produkter ofte har en dyrere købspris 
end nogle af vores konkurrenter. Men 
mange købere glemmer at se på total-

omkostninger, herunder især løbende 
serviceaftaler, udgifter til filtre og UV-lys 
og ikke mindst købers egen tid til bl.a. 
fejlmeldinger osv.” siger direktør John 
Green.

Det er ofte oplagt og fristende at 
vælge det bedste tilbud, og når der skal 
spares i det offentlige er det logisk at 
vælge det mest fordelagtige tilbud. Der 
er bare en lille hage, som man skal have 
in mente, når man køber drikkevands-
kølere – service og reparationer. Der er 
overvejende mange leverandører, der 
opretter serviceaftaler, når der sælges 
drikkevandskølere. Det betyder mere 
konkret, at der hvert år skal betales et 
ikke uvæsentligt beløb, også selv om kø-
leren måske hverken trænger til service 
eller reparation.

Hos Kuvatek A/S er der ingen dyre 
serviceaftaler! Der er derimod en om-
kostningsgaranti. Det betyder, at man 
inden for de første tre år efter købet 
ikke kan få yderligere omkostninger på 
vandkølerne. Hvis det utænkelige skulle 
ske – at en køler går i stykker, reparerer 
vi den uden omkostninger for kunden. 
Der er ganske enkelt ikke brug for dyre 
og unødvendige serviceaftaler, da der 
ikke skal gøres rent i køleren, da der er 
tale om ren gennemstrømning. Der er 
ligeledes ingen vandtank, der skal ren-
ses, og ingen filtre der skal skiftes hvert 
halve år. Det betyder, at der ikke er brug 
for en tekniker, der skal køre rundt på 
de danske landeveje. Det er også en af 
årsagerne til, at Kuvatek A/S kan kalde 
sig bæredygtig leverandør.

SPARE-PROGRAM

En anden ikke uvæsentlig årsag til at 
kølerne kan defineres som bæredyg-
tige er, at kølerne har et ekstremt lavt 
standby-strømforbrug. Produkterne fra 
Kuvatek A/S kan med stor fordel indgå 
i et el-spare-program modsat mange 
andre produkter på markedet. Det 

KUVATEK A/S

er en dansk ejet virksomhed 
med base og produktion i Sindal, 
Nordjylland, og speciale inden 
for POUkøling af drikkevand fra 
vandforsyningen.

Flexcool drikkevandskølere findes i 
mange varianter og tilpasses nemt 
kundens behov og særlige ønsker.

Se mere på www.flexcool.dk eller 
ring på 21 67 48 24 og tal med 
John.
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lave standby-forbrug skyldes, at vi ikke 
anvender dyr elektronik eller unødige 
ressourcer på en tank, der skal holde 
temperaturen nede. Det lave standby-
forbrug er yderst fornuftigt og miljørig-
tigt, da en vandkøler står på standby 
måske mere end 90% af tiden. Dog er 
det værd at nævne, at en vandkøler fra 
Kuvatek A/S har en stor kapacitet trods 
det lave strømforbrug. Vores vandkø-
lere kan levere mellem 65-150 liter koldt 
og frisk vand i timen.

”Kuvatek er ikke den største spiller 
på markedet, men det betyder ikke, at 
kvaliteten er ringere – tværtimod. Vi 
vil ikke leve af reparationer og dyre og 
unødvendige serviceaftaler. Vi vil hel-
lere sælge et bæredygtigt produkt, der 
holder længe, og som vi, uden at ligge 
søvnløs om natten, kan give 3 års om-
kostningsgaranti på” siger direktør John 
Green.

Det store fokus på bæredygtighed 
har haft en positiv effekt for Kuvatek 
A/S. ”Vi har bl.a. fået oprettet et godt 
samarbejde med Aalborg kommune, 
som nu tilbyder tilskud til institutioner i 
kommunen, hvis de investerer i en drik-
kevandskøler fra Kuvatek A/S” siger 
John Green. Aalborg kommune fokuse-
rer meget på bæredygtige investeringer 
i deres daglige arbejde, og er meget po-
sitive over for den indsats, som Kuvatek 
leverer inden for bæredygtighed. Det 
er bl.a. anvendelse af det naturlige kø-
lemiddel R290, som er uden påvirkning 
af ozonlag og drivhuseffekt, kølerens 
materialer, som stort set kan genbru-
ges 100%, samt at der ikke anvendes 
servicekontrakter, der har været med-
virkende til, at Aalborg kommune yder 
tilskud til Kuvatek A/S’ maskiner.

Man handler altså bæredygtigt, 
når man køber drikkevandskølere fra 
Kuvatek A/S, og det har man i øvrigt 
gjort siden 1999, hvor vi begyndte at 
anvende de naturlige kølemidler. Vi har 
sikret, at der ikke kan dannes bakterier 

Ikke bare bæredygtig før, ikke bare bæredygtig efter!

i køleren eller i hanen. Der er et lavt 
strømforbrug, da vandet kun køles, når 
der tappes fra hanen, og derved spares 
der energi. Sidst men ikke mindst er det 
en økonomisk fordel, da Kuvatek A/S 
giver en tre årig omkostningsgaranti, 
hver gang der sælges en køler. Det er 
en beregning, der er værd at tage med 
næste gang, der skal investeres i drikke-
vandskølere på de danske hospitaler.
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PRESSALIT UDVIKLER
Ny, EFFEKTIV SANITET
TIL SUPERSyGEHUSE
Hospitalerne efterspørger mere rengøringsvenlig, fleksibel sanitet og hjælpemidler på badeværelserne, 
som stimulerer patienter med nedsat funktionsevne til at blive mere selvhjulpne.

Designet sanitet som håndvaske, der 
rengøres hurtigt og effektivt, hæves, 
sænkes og flyttes sideværts efter bru-
gernes behov, udført robust og enkelt 
i nye, holdbare og rengøringsvenlige 
materialer med bakterieafvisende over-
flader.

Det er, hvad virksomheden Pressalit 
A/S de seneste to-tre år har arbejdet in-
tensivt på at udvikle i et tæt samarbejde 
med en række danske hospitaler. Re-
sultatet er blevet en ny serie produkter, 
Pressalit Care PLUS, der kan honorere 
nye krav og trends på hospitaler og ple-
jeinstitutioner.

Det er smukke, sanitære produkter, 
der hører hjemme på fremtidens syge-
huse og institutioner, hvor man stiller 
krav om rengøringsvenlige, smudsaf-
visende og funktionelle produkter, der 
kan optimere håndtering og indretning.

Pressalit har opgraderet sin oprinde-
lige skinnesystem-serie til hospitalernes 
badeværelser og bevægelseshæm-
mede. Herudover har virksomheden ud-
viklet nye håndvaske i serien MATRIX. 
Ved hjælp af den vandrette skinne, som 
er det bærende element i Pressalit Care 
PLUS-serien, kan vaskene bevæges 
sideværts og højdejusteres mens bru-
geren sidder i kørestol eller støtter sig til 
en rollator.

Pressalit har også udviklet meget flek-
sible toiletstøtter og andet udstyr, der 
hjælper personalet samt patienten og 
ved hjælp af mere fleksibel og intensiv 
brug gør det muligt at reducere størrel-
sen af badeværelserne.

Målet er højere funktionalitet og at 
skabe bedre ergonomi, trivsel samt 
højere effektivitet ved håndtering og 
rengøring både for hospitalspersonale, 
patienterne og rengøringspersonale. 
Designet nedtoner institutionspræget 
og gør patienter i stand til bedre at 
hjælpe dem selv.

MERE ENKEL, INTUITIV 
BETJENING

– Vi har i nogle år haft en strategisk 
beslutning om at modernisere vore pro-
dukter i forhold til en række nye krav om 
brugervenlighed, der skal imødekomme 
patienterne med en meget mere intutitiv 
og enkel betjening.

Vi har også stillet krav til, at det en-
kelte produkt skal kunne holde til mere, 
fordi der opstår nye forventninger til 
brugernes og patienternes vægt, der 
gradvis stiger. Sidst, men ikke mindst, 
er der et meget berettiget fokus på at 
bekæmpe infektioner.

Vi har fået en stor indsigt sygehuse-
nes behov for nye og bedre produkter. 
Det er sket i et tæt og meget positivt 
samarbejde og partnerskab med en 
række hospitaler, siger Claus Lund Al-
bertsen og nævner Rigshospitalet og ho-
spitalerne i Skejby, Gødstrup, Kolding, 
åbenrå m.fl.

Pressalit har altid arbejdet ud fra at 
produkterne skal gøres rene og ikke 
holdes rene. Det skal forstås sådan, at 
vi efter opfordring fra sygehusene har 
valgt ikke at tilsætte bakteriedræbende 
additiver i vore overflader.

Der hersker stadig uvished om hvor-
vidt sådanne stoffer kan påvirke udvik-
lingen af multiresistente bakterier på ho-
spitalerne. Derfor har Pressalit i stedet 
prioriteret materialer og designs, der gør 
det nemmere at rengøre dem effektivt.

Vi kan nu levere produkter, der fuldt 
og helt lever op til hospitalernes forvent-
ninger til økonomi, hygiejne og brug. 
Når produkterne let og effektivt kan 
gøres rene, er der økonomi i det. Så kan 
man også minimere risikoen for infektio-
ner, der forlænger indlæggelsestiden.

De nye MATRIX håndvaske i kunst-
marmor tåler intensiv rengøring uden 
slitage af den nye hygiejnecoatning, der 

er påført vasken hele vejen rundt efter 
hospitalernes anbefalinger. Ud over hy-
giejne og fleksibilitet, har det også været 
vigtigt for Pressalit at gøre produkterne 
æstetisk smukke.

MERE KOMPAKTE 
BADEVæRELSER
Hospitalerne ønsker mindre badeværel-
ser på de nye sygehusafdelinger uden 
at gå på kompromis med arbejdmiljøet 
og etikken samtidig med, at patienterne 
bliver mere selvhjulpne. Det er mange 
krav, der skal gå op i en højere enhed.

Pressalit har ikke tidligere produceret 
håndvaske, men har porcelænshåndva-
ske i sit sortiment. De nye produkter har 
flere kvaliteter: de er mere hygiejniske, 
sikre, behagelige at berøre og materialet 
er gennemfarvet for blot at nævne nogle 
af de mange fordele ved håndvaskene.

– Vi har knyttet vor virksomhed, 
aktivitet og udvikling meget mere sam-
men med de nye supersygehuse. Syge-
huspersonalet har med deres store ind-
sigt fra det daglige arbejde åbent hjulpet 
os med viden og erfaring i form af gode 
råd og skrappe krav.

Hele udviklingsprocessen omkring 
udviklingen af vores nye PLUS system 
har virkelig været en meget stor udfor-
dring og har fyldt meget i vores pro-
duktudvikling igennem lang tid.Uden 
denne store hjælp og viden fra hospi-
talspersonalet, havde vi nok ikke haft en 
chance for at nå så langt.

Vi har som resultat fået udviklet en 
serie af produkter, der opfylder alle ho-
spitalernes krav, ønsker og forventnin-
ger. Den er også blevet meget positivt 
modtaget både af hospitalernes perso-
nale og af de tilknyttede rengøringssel-
skaber, siger Claus Lund Albertsen.

AF JoURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN
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S IKKERHEDSBELySNINg
KAN VæRE SMUKT 
OG LET AT VEDLIGEHOLDE
Exit Zone arbejder på en holdningsændring, så sikkerhedsbelysning betragtes som en kærkommen, 
besparende livredder der også kan være smukt designet frem for et nødvendigt onde

AF: JoURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN Sikkerhedsbelysning betragtes ofte som 
et nødvendigt ”onde”, derfor lægger 
virksomheden Exit Zone stor vægt på, 
at systemet, som skal redde vore liv, 
når det går galt, hverken behøver være 
grimt eller besværligt at vedligeholde.

Sikkerhedsbelysning er et gennem-
reguleret lovområde, men hospitalerne 
har stadig en stor frihed til at vælge 
deres egen type, stil og sikkerhedsbe-
lysning, der er særlig let at vedligeholde 
og servicere. Der findes systemer som 
selv fortæller, om armaturerne er i orden 
og fungerer.

– På et sygehus er det vigtigt, at man 
let, hurtigt og effektivt kan kontrollere, 
at sikkerhedsbelysningen virker som 
den skal uden at det bliver voldsomt 
kompliceret og tungt at have med at 
gøre, siger medindehaver Anders Kvist-
borg, Exit Zone.

– Det er et at vore klare budskaber til 
hospitalerne, at sådanne systemer kan 
automatiseres, så de ansatte maskinme-
stre eller elektrikere i teknisk afdeling 
ikke fysisk behøver render undt og 
kontrollere hvert eneste af måske flere 
tusinde armaturer.

Vi går ikke på kompromis med kvali-
teten, så alle vore produkter til hospita-
lerne er fremstillet af førende producen-
ter i Europa, og vi lægger stor vægt på, 
at produkterne både er meget gedigne, 
driftsikre og gennemtestede, siger han.

CENTRAL STYRING MED 
MICROCONTROL
Flugtvejsarmaturerne er de mest synlige 
med deres piktogram, der skal anvise 
flugtvejen således at der ikke udbryder 
panik. Sikkerhedsbelysningen kan både 
udføres med separate paniklamper der 
ikke er koblet til hovedinstallationen, 
men man kan også vælge at give nogle 
af de bestående lamper status som pa-
niklamper.

De vil så fortsætte med at lyse tak-
ket være en batteribackup selv om den 
øvrige installation bliver afbrudt. Sik-
kerhedsbelysning købes som en færdig 
pakkeløsning med alt, hvad man behø-
ver og som kan tilbyde let vedligehold.

– Via en almindelig, bærbar pc kan 
man kommunikere med hele systemet 
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direkte uden at det kræver ekstra soft-
ware. Det ligger alt sammen i program-
met og er altid tilgængeligt. Det er et 
meget godt og brugervenligt system, 
der er ikke gør det nødvendigt at an-
skaffe ekstra udstyr.

Tidligere var det meget tung og 
krævede specielle programmer, men 
hospitalerne kan nu umiddelbart lægge 
bygnings- og plantegningerne ind og re-
gistrere, armaturernes placering, antal, 
flugtveje og panikarmaturer. Systemet 
kan så direkte kommunikere med dem.

– Opstår en brand, sker dette auto-
matisk, men man skal også vide, at 
systemet skal afprøves med jævne mel-
lemrum. Har et hospital 500 armaturer, 
skal man ikke løbe rundt og kontrollere, 
om de alle sammen virker. Med vore an-
læg kan man automatisk køre en test og 
få advarsler, hvis der er opstået fejl på 
nogle af sikkerhedsarmaturerne.

Det sparer masser af tid til kontrol 
i teknisk afdeling og kan hurtigt være 
tjent ind. Det giver også et højere sik-
kerhedsniveau i bygningen for perso-
nale og patienter, når man altid er sikker 
på, at testene bliver udført og armatu-
rerne er testet af systemet.

Eventuelle fejl registreres øjeblikkelig 
automatisk på den centrale pc og kan 
derpå rettes. Det er let og billigt som al-
drig før at vedligeholde et stort og kom-
pliceret system på et hospital. Det er let 
at betjene og ved fejl på armaturerne 
sender programmet en email med alle 
informationer, siger Anders Kvistborg.

DELTAGELSE FRA START TIL 
SLUT
Exit Zone har haft stor succes med 
at deltage tidligt i forprojekteringen. 
Dermed sikrer alle parter en optimalt 
installation af sikkerhedsbelysningen 
hele vejen igennem et måske stort og 
kompliceret projektforløb.

– En af vore styrker er vort indgående 
kendskab til det rådgivende regel-
sæt om installationerne. Før arbejdet 
udføres i praksis tilbyder vi også at 
gennemgå projektet ude på selve byg-
gepladsen med projektlederen og den 
udførende installatør.

Med en så direkte kommunikation 
undgås misforståelser og tvivl, så vi op-
lever i praksis nærmest ingen problemer, 
når anlæggene skal sættes i drift. Vi har 
haft dialogen på et tidligt tidspunkt og 
rettet alle misforståelser.

Vi deltager således meget gerne med 

idriftsætningen, så vi er sikre på, at alt 
virker som det skal, inden projektet afle-
veres til de daglige brugere.

LED BELYSNINGEN EN STOR 
FORDEL
Exit Zone er en af de virksomheder i 
Danmark, som tidligt prioriterede LED 
som lyskilde inden for sikkerhedsbelys-
ning. Det har umiddelbart flere fordele, 
blandt andet en meget lang levetid på 
dioderne, energibesparelser og et bedre 
design med mere kompakte armaturer.

Mens de gamle flugtvejsarmaturer 
brugte før 8 watt og lamperne holdt i 
5.000 timer, så er strømforbruget på et 
moderne armatur nu typisk er nede på 
2 W og LED holder til 50.000-100.000 
timers brug. Dette giver også langt 
mindre vedligehold med udskiftning af 
udbrændte lyskilder sammenlignet med 
traditionelle armaturer.

– Panikbelysningen lyser heldigvis 
sjældent, men fordelen ved den mindre 
effekt med LED er, at vore centraler og 
battteri-backup i centraludstyret bliver 
meget mindre end for andre lyskilder og 
dermed også billigere at vedligeholde, 
siger Anders Kvistborg.

Exit Zone lancerer på FSTAs årsmøde 
i Kolding en både spændende og bru-
gervenlig produktserie, hvor virksom-

heden præsenterer de nyeste produkter 
inden for flugtvejs- og panikarmaturer 
af høj kvalitet samt det bagvedliggende 
centraludstyr.

GAZELLEVæKST IFøLGE 
BøRSEN
Exit Zone der ligger i Vojens industri-
kvarter har haft vind i sejlene siden 
starten i 2007 og blev udnævnt til Gazel-
levirksomhed i dagbladet Børsen i 2012.

De to indehavere, elinstallatørerne 
Jan Juhler og Anders Kvistborg, der er et 
par erfarne herrer med en lang erfaring 
inden for sikkerhedsbelysning. Tredje 
partner er medindehaver Søren Bach 
Petersen.

Virksomheden har senest fået ordrer 
på sikkerhedsbelysning til åbenrå Syge-
hus, Kolding sygehus, Psykiatrisk Hospi-
tal i Esbjerg, den fælles akutmodtagelse 
i Randers, OUH samt P-huse i Viborg, 
Aabenraa, Svendborg og Vejle.

– Vi er en solid og sund virksomhed, 
der beskæftiger 6 fuldtidsansatte med at 
betjene de autoriserede elinstallatører i 
Danmark med skræddersyede hospitals-
projekter. Vi anbefaler systemer, hvor 
systemet checker alle armaturer auto-
matisk med jævne mellemrum, så hospi-
talet er sikker på at sikkerhedsniveauet 
er i orden.

Øverst: Anders Kvistborg (Partner/Indehaver). Midt: Søren Bach Petersen (Part-
ner/Indehaver). Nederst: Jan Juhler (Partner/Indehaver). Billedet blev taget i for-
bindelse med udnævnelse til Gazellevirksomhed 2012.
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løsning når det gælder:

•  driftsøkonomi
• bæredygtighed
•  emissioner (lavt indhold af VOC)
• indendørs luftforurening   
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Fleksibelt, effektivt og energibesparende:

INTELLIGENTE PLUg-IN
TAVLER TIL HOSPITALER
AF JoURNALIST IB CHRISTENSEN

CyPRESS KommUNIKATIoN

Sygehus Sønderjylland i åbenrå får 
Danmarks mest avancerede tekniske 
installationer, når man til oktober går i 
gang med omfattende renovering og 
benytter komponenter fra ABB.

KNX komponenterne skal være med 
til at give Sygehus Sønderjylland kom-
fort og sikkerhed på alle områder, da 
man får en avanceret styring af lys, sol 
afskærmning med videre som vil redu-
cere energiforbruget. 20-30 procent i 
energibesparelse er meget realistisk.

Det er virksomheden  YIT-Caverion, 
der står for montagen af hele installatio-
nen og programmering.

BEDRE KOMFORT, MERE 
TRYGHED
Sygehus Sønderjylland satser stort med 
moderniseringen, som også handler om 
bedre forhold for patienter og perso-
nale. 

Ved valget af KNX har YIT-Caveron 
især lagt vægt på den store fleksibilitet, 
der opnås på sygehuset og er glad for, 
at der bliver en bedre komfort for pa-
tienter og personale, når de 25.000 kva-
dratmeter hospital tages i brug.  Lyset 
sænkes om aftenen på gangarealerne 
til tryghedsskabende 50 lux, mens lys-
styrken stiger til 200 lux, når sensorerne 
registrerer bevægelse fra personale og 
patienter. Installationen bliver blandt de 
mest moderne på et dansk sygehus. 

En af de helt store fordele er den 
store fleksibilitet, som sygehuset opnår, 
fastslår salgsdirektør Flemming Fol-
kvardsen, ABB.  

KNX sikrer, at der lynhurtigt kan om-
stilles til konkrete behov for personale 
og patienter. Sygehuset har flytbare 
vægge og skillerum. Tidligere skulle 
store dele af de tekniske installationer 
flyttes ved ombygninger, men med KNX 
omprogrammeres komponenterne til 
den nye opgave. Det er højst et par 
afbrydere, der skal flyttes. Forsynings-
kablerne og udtagene i loftet sikrer, at 

der altid vil være den nødvendige og let 
tilgængelige forsyning.

KNX GIVER FRIHED

En af de helt store styrker ved KNX er, 
at man ikke er bundet til en bestemt 
leverandør. KNX er et åbent system, 
så ønsker man senere at skifte produk-
ter ud, kan de kobles på systemet og 
programmeres.  Flere end 200 produ-
center kan levere komponenter til KNX 
systemet, og det giver en åben og fair 
konkurrence. 

ABB er en af de førende leverandører 
af KNX produkter i Danmark og udgør 
i kraft af størrelse og global udbredelse 
en forsyningssikker professionel service 
over alt i verden. 

FæRRE STRøMAFBRYDELSER 
MED SMISSLINE
I de nye, fleksible sygehuse, der er 
designet til konstante forandringer, kan 
SMISSLINE let og hurtigt ændre og ud-
vide elforsyningen i takt med nye behov.

Når der skal renoveres og installeres 
nyt på et sygehus, er det et krav, at der 
ikke må være strømafbrydelser, som 

Salgsdirektør, Flemming Folkvardsen, 
ABB



kan få fatale konsekvenser. Skal der 
afbrydes, må det planlægges i god tid, 
så det ikke forstyrrer patientbehandlin-
gen. Med SMISSLINE i forsyningstav-
lerne bygges tavlerne op omkring et 
IP2X plug-in skinnesystem, som giver 
mulighed for at montere eller fjerne 
komponenter i tavlen uden at strømmen 
afbrydes.  Og så kan hospitalet plan-
lægge ændringer, uden at skulle tage 
hensyn til, hvornår forsyningstavlen kan 
afbrydes. 

Foran de strømførende skinner i tav-
len er monteret isolerende, pillesikkert 
gitter, der gør det umuligt at berøre de 
strømførende dele. Der opnås også be-
sparelser ved opbygning af tavler med 
SMISSLINE, da der ingen fortrådning er 
på tilgangssiden af komponenterne, de 
sættes blot på skinnesystemet.

LET VEDLIGEHOLD UDEN 
EKSTRA BESKYTTELSE
Omkostningerne reduceres betydeligt 
i tavlens levetid og personsikkerheden 
er væsentligt højere end i traditionelle 
tavler med DIN-skinner, udtaler salgsdi-
rektør Flemming Folkvardsen, ABB.

Hospitalerne kan med SMISSLINE 
langtidsplanlægge uden at vide, hvor-
dan den færdige installation skal se ud. 
Med systemet kan de ændre installatio-
nen direkte uden ekstra omkostninger 
ved at bytte om på enhederne, der kan 
monteres i hvilken som helst orden uan-
set polantal.

Formonterede reservegrupper af 
beskyttelsesudstyr bliver overflødige. 
Nye kan monteres til lave omkostninger 
uden strømafbrydelser ligesom senere 
udvidelser af installationen kan gennem-
føres hurtigt med minimale omkostnin-
ger og med maksimal personsikkerhed.

ABB leverer automatsikringer, kombi-
relæer, fejlstrømsafbrydere, overspæn-
dingsafledere samt lastafbrydere og 
motorværn, der alle kan kobles direkte 
på Smissline systemet. 



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.



PRoDUKTINFoRmATIoN

STRÅLEAFSKæRmNINg
Anvendelse af specielle profiler i bly og strålebeskyttende glas ved PET scannere

AF PoUL ERIK PoRSE

DIREKTøR I DELEKToR TECH APS

Kravene til strålebeskyttelse mod rønt-
gen- og gammastråler i forbindelse med 
PET scanner installationer ses ofte at 
være op til 12-14 mm tykt bly omkring 
hvilepladser og mellem scannerrum og 
operatørrum. Der er endnu ikke udar-
bejdet faste regler eller vejledning for 
disse installationer for så vidt angår hvil-
ken tykkelse på bly, der opsættes.

Det er den ansvarlige strålefysiker 
på hvert enkelt sygehus, der har ansva-
ret for beregningen og at specificere 
kravene til dæmpning af strålerne. 
Sundhedsstyrelsen har alene opsat 
krav til hvor mange mSv/år, der må 
forekomme på de gange og arealer, der 
omkranser installationen. Afskærmnin-
gen skal medvirke til at sikre, at ingen 
enkeltpersoner uden for installationen 
vil kunne modtage mere end 0,3 mSv/
år fra strålingen fra kilder i rummet. 
Beregningen bliver derfor afhængig af 
hvilken nuklide/isotop, der anvendes, 
hvor mange scanninger, der foretages, 
afstande, opholdsfaktor, areal-/rumtype, 
osv. – og kan derfor være forskellig på 
de forskellige installationer. Det er der-
for vigtigt at få inddraget strålefysikeren 
eller andre specialister allerede inden 
udbudsstadiet.

Der er i praksis ikke noget bedre 
alternativ til bly, når man er over en vis 
tykkelse (fra 2 mm op opefter). Der er 
heller ikke noget vanskeligt i at anvende 
det, men man skal selvfølgelig følge 
visse forholdsregler ved bearbejdning.

For at minimere bearbejdning på 
installationsstedet er det en god idé at 
anvende materialer, der er klar eller næ-
sten klar til installation, og således kun 
kræver minimum af tilpasning på stedet.

De viste byggeklodser i bly eller 
prisme/chevron profiler, som producen-
ten kalder dem, er ideel til tykkelser på 
8 mm og opefter.

Profiler i tykkelser op til 25 mm er 
150 mm høje, derover 100 mm høje og 
de produceres i standard tykkelser fra 
10 mm til 60 mm i 5 mm spring. Fås dog 
også i 8 mm tykkelse samt andre størrel-
ser efter anmodning.

De tyndere profiler leveres normalt 
kun i længder op til 1500 mm, da de re-
lativt let kan bøjes ud af form, hvis de er 
længere. De er vanskelige at montere, 
hvis de først er ude af form. De tyk-
kere profiler er ligeledes relativt korte, 
men det er mere på grund af vægten. I 
sundhedssektoren er der, så vidt jeg er 
oplyst, indtil nu ikke anvendt mere end 
15 mm bly i tykkelsen.

Profilerne skæres i en 45o vinkel ved 
samlinger i længden. Der produceres 
både en top- og en bundprofil uden ”fjer 
og not”.

Til oplysning fås bly valset i ruller eller 
plader i tykkelser fra 0,5 mm til 100 mm 
efter ordre i størrelser, der er til at hånd-
tere.

Da der også er brug for beskyttelse 
af personalet i operatørrummet mod 
gamma-stråler samt et ønske om frit 
udsyn til patienten under scanningen, 
vil der også være brug for strålebeskyt-
tende glas.

SCHOTT vil med deres RD50® kunne 
yde denne beskyttelse ved at laminere 
flere stykker glas op til størrelser på 
800x1500x20 mm. Større partier vil 
selvfølgelig også kunne opsættes med 

anvendelse af sprosser, men prisen på 
dette specielle glas vil formentlig sætte 
en naturlig begrænsning.

Glaspartierne kan også udføres i kom-
binationer af strålebeskyttelse, brandsik-
kerhed, lyd- og lysdæmpende.

Vejledende tykkelser på RD50® med 
forskellige nuklider/isotoper ses neden-
for i tabellen. Det anbefales dog altid, at 
få fabrikken til at udarbejde et forslag til 
glastykkelse ud fra de givne fakta.

Brochurer, datablade, rådgivning 
eller yderligere informationer fås hos 
distributørerne:
Poul Erik Porse
Delektor Tech ApS
(www.delektor.dk)
Telefon +45 4098 9622

eller for Sverige

Staffan Fredholm
Vision & Teknik System AB 
(www.visitek.se)
Telefon. +46 40 18 15 70

Nuklide Dæmpning svarende til mm Pb ved en tykkelse af blyglas RD50® på (mm):

 4.0 5.0 7.0 8.5 10.0 11.5 16.0 20.0 

C-11, N-13, 
O-15, F-18 1.4 1.8 2.6 3.1 3.7 4.2 5.9 7.4
Co-58 1.6 2.0 2.8 3.4 4.0 4.6 6.4 7.9

Co-60 1.7 2.2 3.1 3.7 4.4 5.1 7.1 8.9

Fe-59 1.7 2.2 3.1 3.7 4.4 5.1 7.0 8.8

Tc99m 1.1 1.4 2.0 2.4 2.9 3.3 4.6 5.7
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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
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ONDT I INDEKLImAET ?
Indeklima er ikke kun en faktor i projektering af nybyg/ombyg, men et overset problem i mange 
eksisterende bygninger.

At skabe et indeklima som gør alle til-
fredse er umuligt, men det er muligt, at 
skabe et indeklima hvor 85-90 % er til-
fredse. Dette er en naturlig konsekvens 
af, at vi alle er forskellige og dermed 
også oplever ideklimaet forskelligt. Er 
der mere end 20 % der klager over op-
levede symptomer på dårligt indeklima, 
er der med overvejende sandsynlighed 
forhold som ikke er tilfredsstillende.

De mest almindelige symptomer på et 
forringet indeklima er:
•  Hovedpine
•  Træthed
•  Koncentrationsbesvær
•  Snue og hosten
•  Irriterede slimhinder
•  Kløe i øjne
•  Rødmen og udslæt

Andre konsekvenser af dårligt indeklima 
kan være forværring af astma og udvik-
ling af overfølsomhed.

INDEKLIMAUNDERSøGELSER

Indeklimaet er sammensat af mange 
forskellige faktorer og der er et utal af 
komponenter at måle på. De mest re-
levante områder der kan undersøges i 
indeklimaet er følgende:
•  Fugt og skimmelsvamp
•  Akustisk & støj
•  Atmosfærisk indeklima (afgasninger, 

fibre, partikler og støvforekomster)
•  Termisk indeklima (temperatur, træk 

og luftfugtighed)
•  Belysning

Det er uhyre vigtigt at en indeklimaun-
dersøgelse udføres af en kompetent 
bygningsundersøger med erfaringer 
fra alle typer af indeklima-problemer, 
således at der ikke fokuseres unødigt 
på emner som vedkommende ved mest 
om, og at emner som vedkommende 
mangler viden om negligeres. Dette er 
desværre et udbredt problem.

I øSTERGAARD bygge & indeklima-
teknik A/S har vi igennem 18 år speciali-
seret os i indeklimaundersøgelser, og er 
dermed blandt de få, som kan vurdere 
på alle parametre i indeklimaet.

SKIMMELSVAMPE I 
INDEKLIMAET
På baggrund af flere tusinde indeklima-
undersøgelser kan vi konkludere, at fugt 
og skimmelsvamp ofte er årsagen til et 
forringet indeklima. Det er derfor en 
nærliggende problematik at undersøge 
nærmere, hvilket desværre sjældent 
bliver gjort, da det hidtil kun har været 
muligt at undersøge for skjulte skim-
melsvampeangreb ved udførelse af 
destruktive indgreb i bygningskonstruk-
tionerne. Dette er der imidlertid blevet 
ændret på med udviklingen af en ny 
type DNA-prøver, som udtages i sedi-
menteret støv.

DNA-METODEN

Flere års forskning har medført, at man 
har registreret hvilke skimmelsvampe, 
der hyppigst forekommer i fugtskadede 
bygninger, og kortlagt disse skimmel-
svampes DNA. DNA-molekylerne findes 
ikke kun i hele levedygtige skimmel-
svampesporer (som man hidtil har været 
begrænset til at måle på) men også i 
mikrofragmenterne fra skimmelsvampe, 
som typisk spredes til indeklimaet fra 
skjulte skader. Med DNA-metoden må-
les dermed langt mere nøjagtigt end de 
traditionelle prøveudtagningsmetoder, 
da den medtager fysisk mindre målbare 
komponenter, som oftere kan detek-
teres i indeklimaet fra skjulte skader. 
DNA-prøverne er dermed tidens mest 
effektive prøveudtagningsmetode, som 
effektivt kan indikere, om der er skjulte 
skimmelskader i et lokale eller ej.

Selve DNA-prøverne udtages ved, 
at svabe en let-støvet overflade med 
en vatpind, der efterfølgende sendes 
til analyse, hvorefter man modtager 
analysesvaret efter 2-3 dage. Prøverne 



HoSPITAL drift & arkitektur 6   29 



er dermed let at udtage for driftsper-
sonale/bygningsejer, og resultatet af 
analysen afleveres på pædagogisk vis 
med en kategoriinddeling fra A – F, der 
repræsenterer risikoen fra skjulte skim-
melsvampeskader i lokalet, hvor prøven 
er udtaget.

ANVENDELSE AF DNA-PRøVER

DNA-prøver kan dermed anvendes som 
en indledende undersøgelse, når der er 
personer, som klager over gener som 
hovedpine, træthed, koncentrations-
besvær mv. i forbindelse med ophold 
i en bygning, hvor der ikke er synlige 
indikationer på forekomster af skimmel-
svampe. Hvis prøvesvaret kun viser ac-
ceptable forekomster af skimmelsvampe 
i indeklimaet, er årsagen til de oplevede 
gener hos medarbejderne med over-
vejende sandsynlighed andre forhold 
i indeklimaet, eller måske hjemme hos 
medarbejderne selv. I modsat fald hvis 
prøven viser indikationer på forhøjede 
forekomster af skimmelsvampe eller 
en unormal sammensætning af skim-
melsvampe i indeklimaet, så bør man gå 
skridtet videre og få forholdet under-
søgt af fageksperter som eksempelvis 
øSTERGAARD bygge & indeklimatek-
nik A/S.

øSTERGAARD’S EGNE 
ERFARINGER
Vi har nu med de nyudviklede DNA-
prøver modtaget resultater fra ca. 50 

udtagne DNA-prøver i bygninger som 
vi også har undersøgt på traditionel vis 
med destruktive undersøgelser, fugtmå-
linger og både aftryksprøver, luftprøver 
og MycoMeter-prøver alt efter behov. 
DNA-prøverne er kun udtaget for, at vi i 
øSTERGAARD har haft mulighed for, at 
vurdere metoden objektivt.

Vi har endnu ikke haft et prøveresul-
tat, som har været misvisende, men som 
ved alle andre metoder kræver det, at 
resultatet fortolkes af personer med eks-
pertise på området.

DNA-PRøVER I FREMTIDEN

I øSTERGAARD ser vi en stor fremtid 
fra DNA-prøverne som et screenings 
værktøj da prøverne er relativt sikre, og 
kan erhverves for 2500 + moms som 
tag-selv prøver.

DNA-prøverne kan ikke stå alene, 
men bør anvendes som supplement til 
en traditionel bygningsgennemgang, 
for kunne give en korrekt vurdering af 
om skimmelsvamp er årsag til forringet 
indeklima. 

INDEKLIMAUNDERSøGELSER  
I PRAKSIS
At kunne vurdere om skimmelsvamp er 
årsagen til forringet indeklima kræver 
en bred viden om indeklima generelt. 
Alt for mange aktører har kun viden 
om skimmelsvamp og vi oplever tit at 
man ”ser sig lidt blind” på at det skal 
være skimmelsvamp som er problemet. 

I øSTERGAARD bygge & indeklima-
teknik A/S er vi højt specialiserede i at 
vurdere, hvilke parametre der skal un-
dersøges nærmere i indeklimaet, og kan 
tilnærmelsesvist undersøge og måle på 
samtlige komponenter i indeklimaet. 

Vi forsøger altid at leverer en A-Z 
løsning hvor alle målinger og resultater 
indgår i et færdigt produkt, der resulte-
rer i en konkret og lavpraktisk renove-
ringsplan, som kan videregives direkte 
til den udførende part. Signaturen for 
øSTERGAARD bygge og indeklimatek-
nik A/S er den faglige stolthed og den 
store erfaringsbaserede viden indenfor 
netop indeklimarelaterede opgaver.
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RIGSHOSPITALETS 
TRAUMECENTER HAR VALGT 
NoRA® gUmmIgULVE
Rigshospitalets traumecenter er, efter en 
omfattende international vurdering, be-
dømt til at fungere på niveau med level 
-1 traumecentre i USA (højeste status).

Hidtil er det kun et amerikansk militær-
hospital i Tyskland, der udenfor USA, 
som har opnået level -1 status, så det er 
et meget fornemt resultat.

Traumecentret modtager hvert år ca. 
1.000 svært tilskadekomne efter alvor-

lige ulykker. Her modtages de tilskade-
komne af et traumeteam, der er et hold 
på 16 personer – læger, sygeplejersker, 
radiografer, sekretærer m.v. – som er 
klar døgnet rundt, 365 dage om året.

– Traumebehandling på højeste inter-
nationale level -1 er et samspil imellem 
en lang række faktorer. Gode fysiske 
rammer, samt ikke mindst hurtig og 
umiddelbar adgang til avanceret udstyr, 
er væsentlige faktorer. Hertil kommer et 

topprofessionelt teamsamarbejde mel-
lem dygtige medarbejdere, for Traume 
Centret fungerer som en murstensløs 
klinik, hvor alle specialer samarbejder 
omkring traumepatienten. Derfor er 
den internationale certificering også en 
cadeau til et samlet Rigshospital og til de 
mange dedikerede kolleger fra forskel-
lige faggrupper. Det siger klinikchef, 
overlæge Claus Falck Larsen, Rigshospi-
talets Traumecenter.

Traumeafdelingen er stadig under opbygning. 
Den ny traumeafdelingen råder over 2 scannere der kan 
køres ud over patientlejet.
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I forbindelse med opbygningen af den 
nye Traumestue, har der været en inno-
vativ tilgang til løsninger og tilpasninger, 
for at få den optimale funktion indenfor 
de fastsatte rammer.

Gulvet er kun en lille – men en meget 
vigtig brik i dette spil.

Rigshospitalet har valgt nora® gummi-
gulve som løsningen til Traumestuen.

Produkt: noraplan® sentica ed 3 mm

En gulvløsning, der udmærker sig ved: 
stor slidstyrke, stor resistens overfor 
blod, jod, desinfektionsmidler, urin og 
de fleste kemikalier. Let rengøring og 
ingen vedligeholdelse, da overfladen 
ikke er coatet. Ergonomisk er gulvet be-
hageligt at gå og stå på, og så dæmpes 
trinstøj med 8 db.

For optimal beskyttelse imod statisk 
elektricitet, er der valgt en ledende be-
lægning (ed).

Den skridhæmmende effekt er klasse 
R9.

nora® gummigulve har stor erfaring med 
gulvbelægninger til hospitaler, som er 
vores vigtigste markedssegment, og 
med en markedsandel på mere end 
50 % af gummigulve World Wide, er det 
blevet til adskillige mill. M2, der er mon-
teret på hospitaler.

YDERLIGERE INFORMATION

nora® gummigulve
mail: info-dk@nora.com
tlf.: 4343 9393

www.nora.com/dk

Traumecentret er stadig under opbygning. I denne side af traume-
afdelingen, vil der kunne behandles 3 traumepatienter samtidig.

noraplan sentica: de nedenstående 12 farver lagerføres i 3 mm, til områdermed 
meget kraftig belastning, eller hvor der er et ønske om bedre ergonomi/trinstøjs-
dæmpning. For maksimal trinstøjsdæmpning lagerføres 12 farver i en 4 mm akustiks 
version, der trinstøjsdæmper 20 db.
I standard 2 mm ligger noraplan sentica i 38 ”tone in tone” farver.

6508 6509 6513 6512

6516 6517 6521 6520

6504 6505 6530 6529

Spezialbeläge
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BELySNINgEN PÅ HoSPITALER  ER 
VIGTIGERE END HIDTIL ANTAGET
Tid, energi og engagement – medarbejderne i plejen lægger deres sjæl i arbejdet med at hjælpe andre. Og 
forskningen viser at lyset har større indflydelse på helbredelse end tidligere antaget. Vores mål er at gøre 
personalets arbejde lettere. Derfor har vi et nært samarbejde med plejere, personale og forskere. Med 
udgangspunkt i de seneste resultater skaber vi nye innovative belysningsløsninger.

I juni måned afholdt Fagerhult 3 arran-
gementer hhv. i København og århus. 
Formålet var at komme i dialog med 
interessenter og informere om nyheder 
og tendenser i forhold til hospitalsbelys-
ning. Ny forskning i lys og sundhed har 
stor indflydelse på kommende hospitals-
projekter.

At belysningen er kommet i fokus be-
tyder at der sker ændringer i den måde 
der belyses på. Det skyldes flere fakto-
rer. ”En af de mest tydelige tendenser 
lige nu er forskydningen fra flersengs-
stuer til enkeltstuer”, forklarer Christer 
Liljegren, produktchef Fagerhult Health 
& Care. ”årsagen til det er blandt andet 
den kraftigt reducerede infektionsrisiko, 
ved at almindelige patient undersøgel-
ser kan foregå på stuen, men løsningen 
stiller andre krav til sengestuen, den skal 
være mere fleksibel. Derfor udvikles der 
nye lysarmaturer der kan løse opgaven 
eksempelvis Eira, som er et LED-arma-
tur, der gør det muligt hurtigt at skifte 
fra almenlys til undersøgelseslys i et og 
samme armatur.”

SAMARBEJDE GAV 
INNOVATIVT NYT LYS
Eira er et godt eksempel på hvordan 
samarbejde og forskning er innovativt 
for fremtidens plejemiljøer. Sammen 
med designvirksomheden Speirs + 
Major har vi skabt det fleksible LED ar-
maturer som løser flere opgaver. ”Vort 
mål var at levere lys så personalet kan 
arbejde enkelt og effektivt, men det 
handlede primært om at skabe den 
bedst mulige oplevelse for patienten.”, 
siger Andrew Howis på Speirs + Major.

Eira fungerer både som almenbe-
lysning og undersøgelseslys på stuen. 

Undersøgelseslyset består af en perfor-
mance ring midt i armaturet. Eira skal 
opleves.

Et andet eksempel er armaturet 
Multifive Medical, der også er udviklet 
til de nye forhold der efterspørges på 
sengestuer, her kombineres undersøgel-
seslys og læselys. Til undersøgelseslys 
anvendes T5 lysrør og læselyset leveres 
af LED. MultiFive Medical monteres på 
langs af sengen, dvs. en på hver side og 
derfor leveres de som højre og venstre 
side idet lyset kastes asymetrisk ned 
over sengen.

Til gangene blev WallWing, et lille 
LED armatur, til opsætning ved dørene, 
hvor der kan graveres nummer, navn 
el.lign. præsenteret.

I venterum og personalerum skal 
belysningen tage hensyn til brugerne. I 
venterummet er der brug for belysning 
der kan berolige, i personalerummet 
skal der samles kræfter eller lige tage en 
pause, det skal belysningen være med 
til.

ENERGIBESPARELSE

Udover fokus på personale og patienter 
så skal vi også have fokus på energibe-
sparelser. Samfundet vil gerne satse på 
energieffektiv belysningsteknik og for-
skellige løsninger til lysregulering. ”Sam-
tidig med at vi arbejder for at minimere 
energiforbruget, viser forskningen, at vi 
har brug for mere og bedre lys, så per-
sonalet kan udføre et godt arbejde og 
patienten kan få det bedre. Her kommer 
LED armaturer og styresystemer ind, da 
de giver os mulighed for at øge lysni-
veauerne og tilmed spare energi.”

Eira



Lever dit laboratorievand 
op til klinisk standard?

MEDICA vandbehandlingsanlæg  
til kliniske analysemaskiner

• Dokumenteret overvågning for maksimal oppetid
• Dokumenteret driftsikkerhed for maksimal oppetid
• Overholder klinisk standard (CLRW) 
• Lave driftomkostningerKrüger Aquacare leverer produkter, 

løsninger og service til vandbehandling, 
rensning og legionellabekæmpelse.

Læs mere på www.aquacare.dk

LYS OG SUNDHED

Lys er en kraftfuld energikilde i arbejde, 
helbredelse og liv. At dagslys betyder 
meget for plejepersonalets sundhed og 
arbejde – og for patientens helbredelse 
er der ingen i tvivl om. Plejemiljøer med 
god lyssætning giver mange fordele, 
som kort ridses op i det følgende.

øgede mængder dagslys påvirker 
arbejdsmiljøet positivt og personalet 

trives bedre. Anden forskning viser at 
Sygeplejersker der opholdt sig i dagslys 
mindst 3 timer om dagen følte sig min-
dre stressede. Undersøgelser af døgn-
rytmen viser at en forstyrret døgnrytme 
påvirker patientens helbredelse. Mang-
len på søvn stresser patienten, svækker 
immunforsvaret og kan forstyrre krops-
temperaturen, hvilket betyder længere 
plejetid.

Lys, dagslys eller stærkt kunstigt lys 

kan dæmpe depressioner, mindske 
oplevelsen af smerte og deraf mindsket 
behov for smertestillende.

Læs mere i ”Lys til sundhedsplejens 
helte” som kan downloades eller bestil-
les på www.fagerhult.dk.

Wallwing MultiFive Medical
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UFORSTåELIGT AT LAmINAR
AIR FLow  NU SPARES BORT
Den eneste danske producent af LAF til operationsstuer, virksomheden JRV A/S, mener at 
Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut rejser uberettiget tvivl om effekten af LAF på de danske 
hospitaler

AF JoURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN Installationen af LAF – Laminart Air Flow 
systemer – til hospitaler er gået helt i 
stå. Det har ramt virksomheden JRV A/S 
hårdt. Virksomheden produceret og 
leveret over 50 systemer til hospitaler 
alene siden 2004.

JRVs salgsdirektør, Martin Olsen, kri-
tiserer grundlaget skarpt:

– Siden 2011 er produktionen af La-
minar Air Flow til de danske private -og 
offentlige hospitaler gradvist gået helt 
i stå som følge af en ændring af rege-
ringsaftalerne med privathospitalerne 
samt den såkaldte MTV rapport om 
ventilation på operationsstuer, som er 
udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Regionerne har brugt rapporten 
– som JRV mener er fejlagtig og man-
gelfuld – til at stoppe for investeringer i 

LAF for at spare penge. Den hygiejniske 
sikring er blevet til en politisk spare-
øvelse, fastslår Martin Olsen og nævner 
et eksempel fra rapporten:

– I afsnittet om økonomi beregner 
man prisen på et LAF anlæg til 1,5 
pristalsregulerede kr. tillagt uforudsete 
udgifter og baserer det hele på et enkelt 
indkøb fra Horsens Sygehus samt fra en 
tidligere udbudsforretning i Silkeborg.

JRV har i perioden 2007 – 2010 til 
sammenligning leveret i alt 26 LAF 
installationer til 8 private og offentlige 
hospitaler. Det er anlæg, der i snit kun 
har kostet ca. 0,5 millioner kr. I den dan-
ske rapport henvises også til en norsk 
rapport. Ifølge den er prisen på et norsk 
LAF-anlæg nede på 0,45 mill. kr.

Man henviser i MTV-rapporten til den 
norske rapport uden at sætte spørgs-
målstegn prisforskellen på 1 mill. kr. og 
regner ufortrødent videre med den høje 
pris på 1,5 mill. kr. i den danske rapport, 
fastslår Martin Olsen, som kritiserer den 
danske rapport for at blande tingene 
sammen.

I de to danske eksempler er prisen for 
andre tekniske installationer inkluderet 
selv om de ikke nødvendigvis hænger 
sammen med LAF. Det kan være installa-
tioner som en teknikbro, operationslam-
per, krafttavler, automatik etc.

UDGIFTEN ER NEDE På EN 
TREDJEDEL
Hvis man havde anvendt de rigtige tal, 
ville differencen på de totale anlægsom-
kostninger til LAF i Danmark have været 
125 millioner kr. mindre end det, der er 
angivet i rapporten. Differencen mellem 
LAF og TAF har dermed kun været 62,5 
mill. i stedet for de påståede 187,5 mill. 
kr., såfremt tallene for TAF er korrekte.

De politiske beslutninger om ikke 

UDF modul under produktion til 
kunden H. Lundbeck
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at investere i LAF kan kun skyldes de 
fejlagtige, økonomiske tal. Region H har 
truffet en politisk beslutning om ikke 
at anskaffe LAF på denne baggrund. 
Myndighederne sår tvivl om LAF og po-
litikerne gør det til en spareøvelse.

Det værste er, at de ikke er klare over, 
hvad de sparer. Rapportens økonomiske 
sammenligning er helt håbløs. Vi mener 
LAF har en positiv effekt og at regio-
nerne uden LAF risikerer flere infektio-
ner og indlæggelsesdage, siger Martin 
Olsen, som undrer sig over Sundheds-
styrelsen og håber på, at patienterne 
ikke bliver syge.

INDUSTRIEN EFTERSPøRGER 
LAF
Samtidig med at regionerne stiller ind-
køb af LAF installationer til hospitalerne 
på stilstand, stiger efterspørgslen efter 
systemet i medicinalindustrien. JRV skal 
således som underleverandør for hen-
holdsvis Holm og Halby samt Labflex le-
vere og installere to LAF installationer til 
Lundbeck samt til Novo Nordisk til deres 
fabrik i Kina.

– Vi sender teknikere af sted til Kina 
som installerer og tester LAF’en på fa-

brikken i Kina. Det er ikke uvant for JRV 
at sende teknikere af sted ud i verden. 
Vi har som underleverandør for BWSC 
produceret meget store ventilatorer 
til anvendelse på kraftværker, hvor vi 
sendte teknikere ud i verden eksempel-
vis til Bahamas.

Foruden de 2 LAF’er til Lundbeck og 
til Novo Nordisk i Kina, har JRV fået til 
opgave at udskifte samtlige laminatorer/ 
LAF duge på Rikshospitalet i Norge. Vi 
skal udskifte i alt 35 duge svarende til 35 
operationsstuer, siger Martin Olsen.

Dugene består af aluminiumsrammer 
påmonteret en dug som skaber den 
laminare effekt. En del af LAF anlæg-
gende er af ældre dato og de varierer i 
størrelse. Derfor har en større opmåling 
været nødvendig, hvor JRV har været i 
Oslo for at måle samtlige stuer op.

FOKUS På EKSPORT

Vi er med ude på operationsstuerne, når 
vi får ordrer på de norske og svenske 
sygehuse, hvilket giver os et værdifuldt 
indblik og en viden som vi anvender i 
vor videre innovation og service, så den 
kan komme alle vores kunder til gavn.

Men det er ikke kun LAF som efter-

spørges fra udenlandske hospitaler og 
industrien, det samme sker med JRVs 
punktsug. Forrige år havde JRV en 
stor leverance af punktsug samt suge-
skærme til Astra Zeneca’s fabrik i Banga-
lore Indien.

Til hospitalerne er JRV i gang med 
at etablere sig på de svenske sygehuse 
og arbejder for tiden sammen med 
virksomhedens svenske partner på pro-
jekter til flere større sygehuse, der både 
omfatter JRVs nuværende produkter 
samt nyudvikling af punktsug.

– Det er med stor tilfredsstillelse, 
at vi oplevere efterpørgsel på vores 
punktsug-system til operationsstuer, 
samt kan indgå i udviklingsprojekter af 
nye former for punktsug til operations-
stuer. Selvom JRV har mistet et marked i 
Danmark, ser virksomheden positivt på 
fremtiden.

Vi er allerede i gang med nye udvik-
lingsprojekter med sygehuse, og jeg vil 
godt understrege vigtigheden af et fæl-
les samarbejde mellem offentlige hospi-
taler og private virksomheder. De giver 
de bedste løsninger der kan gavne hele 
vores samfund, siger Martin Olsen.



NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

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

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

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

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

MAQUET Danmark A/S

Firskovvej 23

2800 Lyngby, Danmark

Phone: +45 4694 4216

Fax: +45 4468 1566

www.maquet.com

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

THREE MAQUET DIVISIONS
ONE GOAL -
OPTIMAL WORKPLACES

The MAQUET brand has three Divisions: Critical Care, Cardio-

vascular and Surgical Workplaces. These represent a full

product portfolio for medical workplace equipment, clinical

solutions and comprehensive therapeutic concepts for ICU and

OR as well as for the areas of emergency rescue and

emergency admissions immediately preceding the process

chain.

MAQUET — The Gold Standard.
michael.groenbaek@maquet.com

MAQUET Danmark A/S
Industriparken 44B
DK 2750 Ballerup
Phone  +45 4694 4216
Mobile  +45 2672 4851
michael.groenbaek@ 
maquet.com
www.maquet.com

Hospitalshaver

For nærmere information:
Marie Koch: mako@force.dk
www.force.dk/arkitekturogmiljøpsykologi

Vi tilbyder følgende inden for hospitalshaver:
• miljøpsykologisk rådgivning
• kortlægning af patienters og pårørerendes  
 oplevelser og adfærd
• screening og evaluering af hospitalshaver
• brugerstudier og brugerinddragelse
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LAF OG VENTILATIoN

Personbeskyttelse     Produktbeskyttelse

BEGREBSAFKLARING

LAF, Steril eller Sikkerhedskabinet
I daglig tale anvendes LAF kabinet om 
kabinetter, der beskytter produkt (Steril-
kabinetter), men også om kabinetter der 
beskytter både produkt og person (Sik-
kerhedskabinetter klasse II).
 Der er stor forskel på de 2 kabinet-
ter, med hensyn til beskyttelsesniveau, 
omfang af installation samt pris, så disse 
parametre skal afklares grundigt inden 
indkøb/projektering.

STERILKABINETTER

•  Produktbeskyttelse
•  Hepa filter – Vertikalt eller Horisontalt 

placeret laminar airflow
•  0,9 – 1,2 – 1,5 – 1,8 m (typisk bredde 

på kabinet)
•  Arbejdsåbning 350-450 mm for Verti-

kale flowkabinetter og 650-950mm for 
Horisontal versionen

•  Støjniveau på Steril kabinetter ligger 
typisk på 55-60 dB

Sterilkabinet Klasse I 
= Produktbeskyttelse

Sikkerhedskabinet Klasse II 
= Produkt og Personbeskyttelse

Installationskrav Sterilkabinetter
Sterilkabinetter kræver som regel ikke 
den store installation. Kabinetter ta-
ger rumluft og filtrere denne igennem 
HEPA filter, for at opnå den ønskede 
produktbeskyttelse. Dvs. kabinettet har 
ikke indflydelse på den eksisterende 
rumventilationen, og vil bidrage til en 
forbedring/oprensning af den samlede 
luft i lokalet.

Ved installation af en stor mængde 
kabinetter i samme lokale skal man være 
opmærksom på varmeudvikling fra disse 
kabinetter, da de recirkulere rumluften.

Vær opmærksom på at nogen ka-
binetter er forsynet med AC motorer, 
som har en større varmeudvikling, samt 
strømforbrug. Moderne kabinetter vil 
være forsynet med EC eller DC venti-
latorer, som forbruger ca. 60 % mindre 
energi.

SIKKERHEDSKABINETTER

•  Yder Produkt og Personbeskyttelse
•  2 eller 3 Hepafiltre (H-14)
•  Hæve/sænke stativ
•  Typisk støjniveau for 2 filter < 54 dB, 

og for 3 filter < 57 dB
•  0,9+1,2 +1,5+1,8m typisk indvendig 

bredde på kabinet
•  EN 12469 Godkendelse for 2 filtre og 

DIN 12980 for 3 filter versionen

Installationskrav Sikkerheds
kabinetter
Ved installationer her i landet, skal man 
imødekomme arbejdstilsynets lokale 
krav til laboratoriet, de fleste installatio-
ner vil som regel kræve, at kabinettet 
tilsluttes fast ventilation.

Sikkerhedskabinetter er konstrueret 
og indstillet til et bestemt flowmønster, 
hvor sammenspillet imellem flow ind 
og ud af kabinettet skal balancere for at 
produkt og person beskyttelse er intakt.



Luftmængde for afkast er afhængig fra 
fabrikat men nedenstående skema kan 
anvendes som vejledende. 

Kabinet størrelse 
 i meter

Luftmængde  
i m3/h

0,9 300
1,2 400
1,5 500
1,8 600

Sikkerhedskabinetter som er konstru-
eret og har EN 12469 certifikat, vil have 
indbygget visuel og akustisk alarm ved 
svigt i inflow/afkast og downflow. For at 
kabinettet skal bibeholde sit flowmøn-
ster, samt forhindre utilsigtede alarmer, 
vil afkastmængder skulle indstilles til 
oplyste mængde ± 10 %.

For at imødekomme denne præcise 
og stabile luftmængde, vil en installation 
typisk kræve følgende:

ON/OFF SPJæLD

On/off spjæld, som er tilsluttet kabinet-
tets styring. Herved vil kabinettet åbne 
og lukke for ventilation, når kabinettet er 
i brug, og lukke når det er stand-by eller 
slukket. Dette sikre at der automatisk 
er udsugning, når kabinettet er i brug, 
men også at der ikke suges rumluft igen-
nem kabinettet, når det er slukket eller 
i stand-by. Da kabinettet fjerner luft fra 
lokalet, og derved har indflydelse på 
trykbalancen i rummet, vil denne funk-
tion også anvendes til at regulere ind-
blæsningsluft til laboratoriet, dvs. opret-
holde det ønskede tryk i lokalet uanset 
om kabinettet er i drift eller slukket.

VOLUSTAT 

En on/off spjæld kan ikke indreguleres 
til et præcist luftflow, så ved installatio-
ner med sikkerhedskabinetter vil dette 
kræve en kombination med en volustat. 
En volustat holder luftstrømmen kon-
stant ved den indregulerede mængde.

I forbindelse med installation af ka-
binetter vil det optimale forløb være, 
at afkastmængde og test af kabinet 
udføres samtidig, så dette indreguleres 
i samarbejde imellem ventilations- og 
LAF-tekniker.

UDVIDET INSTALLATIONSTEST

Ki – discus testen anbefales ved ny in-
stallation af mikrobiologiske sikkerheds-
kabinetter, som beskrevet i BS 5725 
– 1992 og En 12469 standard.

•  Ki – Discus systemet er designet til at 
give vished om person eller produkt-
beskyttelses faktoren.

•  Denne udvidede sikkerhedstest tager 
højde for den fysiske placering af sik-
kerhedskabinettet og vil reagere, hvis 
ventilationen, indblæsningsarmatur 
eller andet ødelægger flowet i sikker-
hedskabinettets arbejdsåbning.

•  Ki-discus gør det muligt at:
•  Teste uden bakteriel forurening for 

sikkerhedskabinettet
•  Teste uden bakteriel forurening for 

laboratoriet
•  Resultaterne er til stede umiddelbart 

efter testens afslutning.

SIKKERHEDSKABINETTER OG 
HæVE/SæNKE STATIVER
Her i landet anvender vi i stigende grad 
Sikkerhedskabinetter med Hæve/sænke 
stativ. Her skal man være opmærksom 
på indbygningshøjden af kabinettet 
inklusiv tilslutning til ventilation og den 
lofthøjde der er til rådighed.

Et sikkerhedskabinet til siddende 
arbejde vil have en bordhøjde på 70-75 
cm. Hvis man anvender et Hæve/sænke 
stativ vil den typiske vandring være 2-30 
cm.

Den optimale installation, som kan 
imødekomme både siddende og stå-
ende arbejde vil være imellem 75-109 
cm. Se evt. EN/ISO 14738

En generel indbygningshøjde for et 
sikkerhedskabinet inklusiv ventilations-
tilslutning, vil være 235 cm.

Huskeliste ved installationer af 
sikkerhedskabinetter:
1.  Få oplyst afkastmængde, og af-

stemme dette med den ventilation 
der er til rådighed

2.  Sikre at installation er med on/off 
spjæld samt volustat

3.  230V forsyning til kabinet
4.  Evt. 230V forsyning til Hæve/sænke 

stativ
5.  Tilslutning af samstyring imellem ka-

binet og on/off spjæld
6.  Kontroller lofthøjde vs. højde på 

kabinet, især ved installationer med 
Hæve/sænke stativ

7.  At kabinettet har certifikat (EN 12469 
eller DIN 12980)

8.  Installation skal afsluttes med instal-
lationstest iht. EN 12469. Bedst hvis 
indregulering af volustat udføres sam-
men med denne test

9.  Evt. udvidet installationstest, KI-
discus

SIKKERHEDSKABINETTER OG 
ENERGI

Sikkerhedskabinetter har modsat f.eks. 
stinkskabe altid en fast rudehøjde under 
drift. Denne højde er afhæng af fabrikat, 
men ligger som regel mellem 170-200 
mm.

Når der skal vælges kabinet, skal 
dette være forsynet med EC eller DC 
ventilatorer, som forbruger mindre 
energi.

Et eksempel
1,2 kabinet med AC motor forbruger ca. 
600 watt/timen
1,2 kabinet med EC motor forbruger ca. 
2-300 watt/ timen
Dvs. en besparelse på 3-400 watt/
timen!!

De fleste sikkerhedskabinetter har 
også en ”sparefunktion”. Denne kan 
anvendes når kabinettet ikke er i brug, 
men hvis der stadig er behov for beskyt-
telse af produkt og person. Ved denne 
funktion nedsættes flowet i kabinettet, 
og ved nogle fabrikater begrænses 
rudehøjden også. Ved denne funktion 
forbruger kabinettet 40-80 watt.

Denne ”spare funktion” er en manuel 
indstilling på kabinettet. Det optimale 
ville være en automatiseret løsning 
for denne ”sparefunktion”, men der 
er endnu ikke fremstillet et godkendt 
sikkerhedskabinet med denne overvåg-
ningsfunktion.

Et sikkerhedskabinet skal som mini-
mum have certifikat, EN 12469 eller DIN 
12980 og evt. ekstra krav i forhold til 
funktion. Man skal dog også have føl-
gende med i sine overvejelser i forbin-
delse med installation og arbejde med 
sikkerhedskabinetter:
•  Et sikkerhedskabinet er kun sikkert 

når det er korrekt installeret og efter-
følgende testet

•  Et sikkerhedskabinet er kun så sikkert, 
som den måde det bliver anvendt på

Dvs. en korrekt installation skal følges 
op med en korrekt undervisning og 
instruktion i anvendelse at dette sikker-
hedsudstyr.

ønsker du at vide mere om installe-
ring af LAF kabinetter og sikkerhedska-
binetter er du velkommen til at kontakte 
produktspecialist Søren Thuesen fra 
Holm & Halby på tlf. 43 26 94 03 eller 
mail st@holm-halby.dk
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5628 8000
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LED

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

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

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”

Per Christensen, 46 år, tiltræder som direktør for ALECTIAs Byggeri-division og får ansvar for 
divisionens knap 300 medarbejdere og en lang række spændende projekter.

Per Christensen kommer fra en stilling som 
Vice President for Byggeri øst i Cowi og har 
tidligere været afdelingsdirektør for Planning 
& Design i Region Syd hos Grontmij. På CV’et 
står også projektchef hos Hoffmann i Aarhus, 
hvor han primært har arbejdet med erhvervs-
projekter i totalentreprise. Per Christensen til-
træder sin nye stilling i ALECTIA d. 15. august 
2013.

Adm. direktør i ALECTIA, Jesper Mailind, 
udtaler: ”Vi ser frem til at hilse Per velkommen 
i ALECTIA. Han har en solid ledelseserfaring, 
et indgående kendskab til byggebranchen 
og markedskontakter på flere plan til både 
bygherrer, arkitekter og entreprenører. Per har 

herudover stor erfaring i at arbejde med pro-
duktionsapparat, projekteksekvering og faglig 
kvalitet.”

”ALECTIA er en af landets førende rådgi-
vere inden for byggeri, og det er dén styrke-
position, Per får ansvar for at udvikle primært i 
Danmark” supplerer Jesper Mailind.

Per Christensen glæder sig til at starte i sit 
nye job: ”Som virksomhed er ALECTIA inde 
i en spændende udvikling, som jeg rigtig 
gerne vil være en del af. Jeg kender branchen 
indefra og mener bestemt, at jeg kan bidrage 
positivt til den fortsatte udvikling af Byggeri-
divisionen sammen med den øvrige ledelse og 
ikke mindst medarbejderne i ALECTIA.”

For ydErLIgErE InFormATIon

Adm. direktør Jesper Mailind, mobil +45 89 191 000, e-mail: jm@alectia.com
Per Christensen, mobil: 41761967
HR & Kommunikationsdirektør Peter Mortensen, mobil +45 27 618 575, e-mail: psmo@alectia.com

Om ALECTIA
ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til at trives indenfor og 
naturen til at trives udenfor. Samspillet mellem vores eksperter har gjort os til en førende rådgiver i Danmark og internationalt.
ALECTIAs Byggeri-division er bl.a. rådgiver på flere nye superhospitaler, Multimediehuset Urban Mediaspace i Aarhus, Microsofts nye hovedsæde i 
Lyngby og har netop vundet en rammeaftale om landsdækkende ingeniørbistand til DR.

ALECTIA har kontorer i Virum, Aarhus, Odense, Kolding og London.
Mød os på www.alectia.com



FORSKELLIGE BEHoV  
FoR LyS
AF DIREKTøR, CARSTEN P.V. LARSEN Hospitalsbelysningen er under stadig 

udvikling og vil fremover fokuserer på 
flere forskellige områder, for at give en 
energibesparende og tidsvarende be-
lysning, der også tager udgangspunkt i 
medarbejdernes arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet er et meget vigtigt 
parameter der ofte bliver overset i for-
bindelse med indretning at kontor og 

patientområder på hospitalerne. Ofte 
ser man at kontorerne er bestykket med 
almindelige nedadlysende lysarmaturer 
uagtet at de giver stor blænding for 
medarbejderne og patienterne..

Løsningen kan være en fritstående 
Waldmann Ataro Uplight fra Højager 
Belysning A/S der dækker et areal på 20 
kvadratmeter og et max energiforbrug 
på 8,4W og med dagslysstyring og be-
vægelsessensor har et faktisk forbrug på 
under 4W pr kvadratmeter. I dag er der 
rask væk et energiforbrug på 10W pr 
kvadratmeter så en besparelse på over 
50 % er opnåelig.

Udover den store energibesparelse 
får man også en stor fleksibilitet i indret-
ningen, da lampen kan flyttes ubegræn-
set rundt, da den står på en flytbar fod.

Der er heller ikke nogle installations 
omkostninger da Waldmann Ataro 
Uplighten leveres med et almindeligt 
stik til stikkontakten som er tilgængelig 
ved alle kontorarbejdspladser.

Når vi taler tidsvarende belysning på 
sengestuerne, er det vigtigt, at der kan 
laves flere forskellige lys senarier fra den 
samme lampe/armatur og det skyldes, 
at som patient ligger man i sengen og 
har flere forskellige behov for lys. Der 
skal være almenbelysning (luxniveau 
200 lux) som grundbelysning på stuen 
og den skal være blændfri, da patienten 
ligger og ser op i loftet. Så skal der være 
nat belysning (lux niveau 50 lux) hvis 
patienten skal serviceres af personalet 
om natten uden at de andre på stuen 
generes af lyset. Sidst men ikke mindst 
skal der være læselys i armaturet så pa-
tienten kan læse ved 500 Lux.

Højager Belysning A/S kan leverer så-
danne løsninger gennem vores agentur 
på Derungs Licht specialdesignet væg 
lamper Amadea. Lamperne er monteret 
på flere hospitaler herhjemme og løser 
alle de forskellige belysningsbehov med 
stor succes.
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ARBEJDSMILJø

Alle Derungs lamperne er godkendte 
og certificerede til hospitalsmiljøet med 
normerne EN 60598-1 og EN 60598-2-
25 m.m.

Derungs har også lavet en ny serie 
af undersøgelseslamper Triango med 
den nye LED lyskilde teknologi der sikre 
koncentreret lys uden varme i lysets 
retning, så arbejdsmiljøet ved undersø-
gelser er blevet meget mere behageligt, 
da man undgår den kraftige varmeud-
vikling fra den almindelige halogenbe-
lysning.

Udover varmeudviklingen er fjernet, 
så er levetiden på lyskilden også øget, 
så udskiftningen ændres fra hver 2.000 
timer til 25.000 timer. Man sparer ca. 12 
udskiftninger af lyskilderne. Samtidig 
med at energibesparelsen er meget stor, 
man sænker energiforbruget med ca. 
80 % og det er en kæmpe besparelse.

Det samme kan man gøre med mange 
typer halogen lyskilder. LED lyskilderne 
er velegnet til punktbelysning, så der 
hvor der i dag sidder halogenspots kan 
man med fordel udskifte lyskilderne 
med nye LED lyskilder.

Eksempelvis en 50W halogenspot 
med GU 10 fatning kan udskiftes med 
en 5,5W LED der giver samme lys. Hvis 
belysningen står tændt hele døgnet 
som på hospitalerne (24 timer x 365 
dage= 8760 timer) til en kWh pris på 
1,50 kr. sparer man (( 50 x 8760)= 438 
kWh x 1,50 kr. = 657,00 kr.) – ((5,5 x 
8760)=48,18 kWh x 1,50 kr. = 72,27 kr.) 
= besparelse på kr. 584,73 pr. år pr. lam-
pested, bare i energiforbrug.

Så skal den almindelige halogen lys-
kilde også udskiftes (8760: 2000)= 4,4 
gange årligt, hvor LED lyskilden holder 
ca. 3 år før den skal skiftes.

Så konklusionen er at LED lyskilden 
har en tilbagebetalingstid på nogle få 
måneder og herefter er besparelsen 
enorm.

I henhold til eksemplet ovenfor hvis 
hospitalet har blot 500 halogenspots, 

så er den årlige besparelse alene på el 
udgiften reduceret med (584,73 x 500) 
= 292.365,00 kr. Det er så store tal som 
man ikke bør lade gå tabt.

Hver dag man venter med at få ana-
lyseret sin belysning af professionelle 
konsulenter fra eksempelvis Højager 
Belysning A/S taber man penge, så 
anbefalingen er lad os komme med et 
forslag til udskiftning af utidssvarende 
lyskilder, det kan give enorme besparel-
ser hos alle.

Vi har projektkonsulenter der har 
speciale i hospitals belysning, samt de 
specielle behov der kræves indenfor 
hospitalerne. Projekt konsulenterne 
er styret af projektansvarlig Søren S. 
S- Madsen der har over 20 års erfaring i 

belysningsløsninger til hospitalerne. Det 
er vigtigt at man kontakter rådgiver med 
erfaring, da der er mange specielle krav 
og forhold der gør sig gældende inden-
for hospitalsbelysning.

Højager Belysning A/S har mere end 
30 års erfaring i rådgivning indenfor 
belysning. Det giver gode muligheder 
for at komme med gode løsninger, og 
vi ser kritisk og objektivt på hvordan vi 
anbefaler de nye typer lyskilder og ar-
maturtyper.

Kontakt Højager Belysning A/S  
www.hojagerbelysning.dk eller på tele-
fon 56 28 80 00, og få nogle konsulenter 
og projektfolk ud og se på besparelses-
mulighederne.



MED BANEBRYDENDE PUR RENGØRINGSVENLIGHED

SKO &
BARE FØDDER
VÅDT & TØRT TO 
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Altro Aquarius™

Perfekt at anvende til våde & tørre områder samt ved 
kombinationen af  sko & bare fødder! Læg ét gulv og undgå ulykker. 

Kontakt os på 36 78 90 33, e-mail: info@altro.dk, besøg os på 
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HELBREDENDE 
HAVEARKITEKTUR
Hospitaler danner ofte rammen om stressende og angstfulde begivenheder i menneskers liv. Ved at skabe 
et frirum, der giver mulighed for fysisk og psykisk afslapning, kan man lindre den angstfulde oplevelse og 
derved fremme helingsprocessen. En veldesignet hospitalshave kan være det frirum, der giver et øjebliks 
ro til krop og sjæl, og er med til at skabe fornyet energi. 

AF PSyKoLog, STINE BEKKE-HANSEN

Foto: Bent Wedell



Naturens helbredende virkning har 
været velkendt i århundreder; nok 
mest fra middelalderens klosterhaver, 
hvor munkene brugte lægeurternes 
helbredende virkninger som medicin til 
de indlagte patienter. Genopdagelsen i 
forbindelse med naturens helbredende 
effekt er den rekreative indvirkning på 
helbredelsen, hvor det at opholde sig 
i og omkring grønne arealer påvirker 
menneskets velbefindende. 

HOSPITALSHAVERNES 
BERETTIGELSE
Udviklingen af mere effektive me-
dicinske procedurer satte naturen i 
baggrunden, når det drejede sig om 
helbredelse. Men netop naturens 
indvirken på vores fysiske og psykiske 
velbefindende oplever i dag en øget 
bevågenhed, som blandt andet er båret 
frem af miljøpsykologiske undersøgelser 
inden for helende arkitektur. Med mil-
jøpsykologiske undersøgelser kan man 
se, hvordan kontakt med natur kan være 
medvirkende til at gøre indlæggelses-
tiden mere behagelig for patienterne. 
Hos FORCE Technology beskæftiger 
vi os blandt andet med miljøpsykologi 
set ud fra det enkelte menneske. Vi 
undersøger, iagttager og analyserer den 
interaktion mennesket har med sine 
omgivelser. Det kan være, hvordan rum, 
natur eller lys-/farve forhold påvirker 
og ikke mindst fremmer hospitalernes 
medicinske behandling. Det handler om 
at finde balancen mellem åbenhed og 
steder, hvor man kan søge ly, tilstede-

værelsen af vand, en frodig og varieret 
beplantning og mange andre elementer. 
Gennem miljøpsykologiske undersø-
gelser er der fundet gode argumenter 
for at give plads til haver i både nye og 
eksisterende hospitalsbyggerier. Dette 
ses blandt andet i Bispebjergs Hospitals-
have.

Når hospitalshaven fungerer godt, 
kan selv korte ophold i haven være med 
til at mildne den stress, der er forbundet 
med at være alvorligt syg eller pårø-
rende til en alvorligt syg patient. Dels er 
der en direkte stressreducerende effekt 
af at opholde sig i et naturligt miljø, dels 
kan haven fungere som en kontrast til 
hospitalet og give patienter og pårø-
rende mulighed for at genvinde kontrol 
og privathed, søge social støtte, og være 
fysisk aktiv – faktorer, vi ved, har betyd-
ning for oplevelsen af fysisk og psykisk 
velbefindende.

Ud over de positive fysiologiske og 
psykologiske effekter, som brugerne 
oplever, kan der være en økonomisk 
gevinst for hospitalet ved at investere i 
grønne hospitalslandskaber. Post-ope-
rative patienter med udsigt til grønne 
arealer har mindre behov for smertestil-
lende medicin samt kortere indlæggel-
sestid.

INDRETNING AF HAVEN

For at nå frem til de resultater er der la-
vet mange undersøgelser – ikke mindst 
for i hvert enkelt tilfælde at kunne de-
signe den perfekte hospitalshave. Det 
er vigtigt at nævne, at der findes nogle 
generelle menneskelige præferencer i 
forhold til eksempelvis privathed i en 
hospitalshave. Det, at have mulighed for 
at have en privatsfære i haven, vægtes 
højt af patienter og pårørende og vil 
have indflydelse på placering af beplant-
ning og bænke. Det er dog ikke muligt 
at overføre positive erfaringer ukritisk 
fra en hospitalshave til en anden. Det er 
væsentligt i den sammenhæng at være 
opmærksom på, at restitueringen i ha-
ven foregår i et samspil mellem det en-
kelte menneske, de aktuelle livsomstæn-
digheder, det fysiske miljø samt den 
omgivende kulturelle og organisatoriske 
kontekst. Hver enkelt hospitalshave bør 
derfor opbygges og designes, så den 
er tilpasset lige præcist de behov, som 
behandlingsstedet har fået afklaret, at 
deres patienter og pårørende har i for-
bindelse med hospitalshaver.

RåDGIVNING OG 
UNDERSøGELSER

Hos FORCE Technology har vi fokus på 
mennesket i miljøet. Vi har stor erfaring 
med metodisk observation og analyse 
af de menneskelige forhold, der er af 
særlig betydning i pleje- og hospitals-
miljøer. Det kan være en overvældende 
oplevelse at være indlagt eller være 
pårørende, og stress og krise kan ændre 
den måde, vi føler, tænker og handler 
på. Et menneske i krise oplever og rea-
gerer anderledes på de fysiske omgivel-
ser. Det kan eksempelvis blive sværere 
at finde vej, man kan have større behov 
for ro eller privathed og foretrække 
afskærmede omgivelser. Det er indivi-
duelle faktorer, der har betydning for 
indretningen af hospitalshaven, men 
kulturelle og organisatoriske faktorer 
som sygdoms- og behandlingsforståelse 
kan ligeledes hindre en optimal udnyt-
telse af en ellers velgennemtænkt have. 
Hos FORCE Technology arbejder vi med 
at optimere udbyttet af helbredende 
arkitektur i praksis.

Vores rådgivning er kendetegnet ved 
at kombinere specialiseret viden om 
psykologiske processer på individ- og 
gruppeniveau med den nyeste viden 
inden for evidensbaseret sundhedsde-
sign. Vi kan undersøge sanseindtryk, 
oplevelser, tankeprocesser og følelser 
i forbindelse med en hospitalshave, så 
selve oplevelsen i haven bliver under-
støttende for den medicinske behand-
ling. Vi kan rådgive om konkrete forhold 
som vejfinding, adgangsforhold, skilt-
ning og ”nudging”, så hospitalshaven 
opfylder de krav og behov for privat-
hed, overskuelighed og tryghed, som 
både patienter og pårørende har. Ofte 
foregår rådgivning og formidling fra ide 
til færdig have i et tæt samarbejde med 
landskabsarkitekter, arkitekter og desig-
nere. Vi byder ind med en unik indsigt 
om samspillet mellem menneske, miljø, 
kultur og organisation, og rådgiver om, 
hvordan dette samspil kan påvirkes af 
konkrete (landskabs)arkitektoniske og 
organisatoriske beslutninger – med det 
fælles mål at gøre hospitalshaven til et 
vigtigt og integreret rum for restituering.



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

● 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
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INgEN DRIFTSFORSTyRRELSER, TAK!
AF JoHN HIRD

Både råmaterialer og færdige produkter 
testes løbende på Aarsleff Rørtekniks 
eget laboratorium

Per Aarsleff A/S, Rørteknik har mere 
end 30 års erfaring med opgravningsfri 
renovering af spildevandssystemer. De 
opgravningsfri teknologier, som virk-
somheden anvender, har gennem årene 
vist sig at være særligt relevante for det 
stigende antal virksomheder, som har 
fokus på at undgå kostbare driftsstop og 
-forstyrrelser.

FOKUS På DRIFTEN

”Vi mærker i dag en stigende efter-
spørgsel fra både private og offentlige 
virksomheder. For mange af de virk-
somheder, som henvender sig til os, 
er det helt store spørgsmål ofte, i hvor 
høj grad renoveringen af et nedslidt og 
utæt spildevandssystem vil forstyrre 
den daglige drift. Man kan godt sige, at 
vores kunder helst ikke vil kunne se, at 
vi arbejder”, fortæller salgsleder Henrik 
Kjær, Aarsleff Rørteknik.

I de fleste tilfælde har selv omfattende 
renoveringer af spildevandssystemer 
dog kun yderst begrænset indflydelse 
på den daglige drift. Dette på trods af, 
at spildevandsledninger i nogle tilfælde 
løber direkte under produktionsbygnin-
ger og andre følsomme områder. Bag-
grunden for de minimale forstyrrelser af 
den daglige drift ved selv store renove-
ringsprojekter er den fortsatte udvikling 
af avancerede metoder og produkter til 
opgravningsfri renovering.

Aarsleff Rørteknik har inden for blot 
de seneste år gennemført omfattende 
ledningsrenoveringsprojekter for en 
lang række virksomheder og organisa-
tioner. Det gælder eksempelvis medi-
cinalvirksomheder, fødevarevirksom-
heder, århus Kommunehospital samt 
på hospitalerne i Gentofte, Glostrup og 
Holbæk. En af fællesnævnerne for disse, 
og andre projekter, var en intens fokuse-
ring på at undgå kostbare og generende 
driftsforstyrrelser.

AARSLEFF STRøMPEFORING – 
RENOVERING INDEFRA
En af de væsentligste årsager til, at 
man i dag kan gennemføre selv store 
ledningsrenoveringsprojekter med få 
eller slet ingen driftsforstyrrelser, er den 
såkaldte Aarsleff Strømpeforing. Forin-

gen består af en imprægneret strømpe, 
der i princippet minder om en pose: den 
er lukket i den ene ende og åben i den 
anden. En Aarsleff Strømpeforing kræn-
ges ind i eksempelvis en beskadiget 
spildevandsledning ved hjælp af trykluft 
via en brønd. Når strømpeforingen er 
på plads, hærdes den med damp eller 
LED og på den måde etableres altså en 
helt ny og langtidsholdbar foring inde 
i den gamle spildevandsledning – helt 
uden behov for omfattende opgravning 
eller nedbrydning. Udførte tests hos 
Teknologisk Institut viser, at en Aarsleff 
Strømpeforing har en forventet levetid 
på op til 100 år.

Alle Aarsleff Strømpeforinger frem-
stilles på en højteknologisk fabrik i 
Hasselsager, og de tilpasses alle til den 
enkelte opgave, blandt andet med ud-
gangspunkt i spildevandets kemiske 
sammensætning.

”Med Aarsleff Strømpeforingen kan 
vi renovere ledninger i dimensioner fra 
Ø60 mm til Ø2000 mm – på selv svært 
fremkommelige steder. Vi har gennem 
årene udviklet både udstyr og teknolo-
gier, som kun kræver meget begrænset 
plads i udførselsfasen. Så vi fylder 
altså ikke ret meget, når vi arbejder. 
Denne fleksibilitet er altid i fokus, når 
vi planlægger et renoveringsprojekt. 
Ikke mindst fordi virksomheder gennem 
årene jo har udvidet og bygget til uden 
for alvor at gennemtænke konsekven-
serne for ledningssystemerne, siger 
Henrik Kjær. I forbindelse med renove-
ringsprojekter på et hospitalsområde 
er det således vigtigt, at det anvendte 
udstyr ikke generer eller spærrer udryk-
ningsvejene.

åBENLYSE FORDELE – OGSå På 
HOSPITALERNE
Der er en række åbenlyse fordele for-
bundet med at anvende Aarsleff Strøm-
peforing. Det gælder også i forbindelse 
med ledningsrenoveringsprojekter på 
hospitaler, hvor minimering af gener 
naturligvis er et meget vigtigt parameter, 
når et renoveringsprojekt planlægges. 
Det skyldes blandt andet, at der på et 
hospital færdes mange mennesker, og 
at der er en række funktioner og proces-
ser, som ikke tåler væsentlige forstyrrel-
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KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

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

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

ser. ”Blot det faktum, at vi kan renovere 
spildevandsledninger uden at grave ek-
sempelvis parkeringspladser og veje op, 
betyder selvfølgelig, at vi kan minimere 
generne for omgivelser sammenlignet 
med traditionelle renoveringsmetoder”, 
forklarer Henrik Kjær.

I forhold til traditionel udskiftning 
betyder anvendelsen af Aarsleff Strøm-
peforing altså færre gener for de berørte 
virksomheder, medarbejdere, besø-
gende – og patienter. Hertil kommer 
betragtelige økonomiske besparelser – 
naturligvis afhængigt af de eksisterende 
ledningers placering og tilstand.

MAN SKAL ALTID HAVE EN 
PLAN
Hos Aarsleff Rørteknik har man gen-
nem årene erfaret, at mange hospitaler, 
akkurat som andre virksomheder, ikke 
altid har planlagt langsigtet vedligehold 
for deres spildevandssystemer. Det 
betyder, at problemer med spildevands-
systemer ikke opdages, før skaden er 
sket – og således heller ikke før den får 
alvorlige økonomiske konsekvenser og 
for alvor medfører gener for omgivel-
serne og dermed også for den daglige 
drift.

”Rigtig mange hospitaler – og andre 
virksomheder – burde med nogle års 
mellemrum få gennemgået deres spil-

devandssystemer, før de bliver utætte 
eller før enkelte ledningsstræk helt kol-
lapser”, siger Henrik Kjær. Der kan være 
store gevinster forbundet med for alvor 
at indtænke de ofte vitale spildevands-
systemer i en virksomheds langsigtede 
driftsplaner. I praksis betyder det, at et 
spildevandssystem gennemgås – bl.a. 
via tv-inspektioner – hvorefter der udar-
bejdes en detaljeret fornyelsesplan samt 
opdateret tegningsmateriale, der sikrer, 
at det samlede spildevandssystem fun-
gerer optimalt. Og dermed også sikrer, 
at dagligdagen fungerer optimalt.

Aarsleff Strømpeforinger hærdes med 
enten damp eller LED

Installation af en Aarsleff Strømpeforing 
kræver kun begrænset plads

Per Aarsleff A/S, Rørteknik er i dag 
markedsledende i Danmark inden 
for opgravningsfri renovering af 
ledningssystemer. Virksomheden 
har siden 1979 udviklet en række 
avancerede teknologier, der gør 
det muligt at renovere eksempelvis 
spildevandsledninger, faldstammer, 
ventilationskanaler, tagnedløb og 
skorstene uden opgravning og 
omfattende nedbrydning.
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FøRST ET VARMEPUMPE ANLæG På 500 KW

– NU 6.000 Kw EKSTRA
Da ”Det Nye Universitetshospital i 
Aarhus”, DNU gik i gang med at etab-
lere et nyt hospital, blev det besluttet 
at overskudsvarmen fra kølebehovet 
fremover skulle udnyttes i stedet for at 
gå til spilde. Emner som økonomi, miljø, 
produktion, varmepris, kølepris, drifts-
sikkerhed, service og overvågning lå til 
grund for beslutningen.

Johnson Controls Køleteknik har tid-
ligere leveret et varmepumpeanlæg til 
århus Universitets hospital i Skejby, som 
har vist at overskudsvarmen fra køling 
kan bruges stort set hele året. Samtidig 
har varmepumpen bidraget væsentligt 
til at nedbringe CO2 udslippet og endvi-
dere givet en forbedret energiøkonomi.

Da Hospitalet ligger i et stort fjern-
varmenetområde var det nærliggende 

at etablere et samarbejde med Affald-
Varme Aarhus omkring afsætning af var-
men. Affald Varme Aarhus og Hospitalet 
har derfor indgået en aftale om afreg-
ning af energi til og fra Hospitalet.

VALG AF LøSNING

Der var fra udbyderens side tale om et 
udbud til en hovedentreprenør, hvor til-
delingskriteriet var det ”økonomisk mest 
fordelagtige” med stor vægt på den 
tekniske løsning. Vi undersøgte flere 
forskellige løsningsmuligheder, og frem 
for CO2 og andre kølemidler faldt valget 
på en to-trins ammoniak varmepumpe. 
Ammoniak teknologien har vist sit værd 
igennem mange år med vellykket og 
optimal drift. For yderligere at optimere 

driften af varmeforsyningen er der til 
anlægget designet en 1.500 m³ buffer-
tank. Som ekstra sikkerhed er anlægget 
udstyret med tørkølere for varmeafkast. 
Dermed er det sikret at overskudsvar-
men fra køleanlægget ikke går til spilde 
når sygehusets varmebehov er lavt.

En vigtig del af anlægget er en 
komplet overvågning og styring. SRO 
anlægget fra Johnson Controls kaldet 
ISAC består af en komplet SCADA og 
PLC system, som styrer og overvåger 
anlægget.

STATUS På PROJEKTET

Ordren blev underskrevet i februar 
2013. I 3. kvartal 2013 skal de 3 var-
mepumper være placeret og rørinstal-

Energicentral under opbygning
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lationen være færdig. Derefter kommer 
elinstallationen. Indkørring og test af 
anlægget er planlagt til opstart den 18. 
november 2013. Slutaflevering er 31. 
december 2013.

HVOR SKAL VI HEN

Perspektiverne i at anvende overskuds-
varme fra køleanlæg er velkendt og be-
grænser sig ikke kun til store projekter 
som på dette projekt.

På hospitaler er der flere forhold, 
som gør at varmepumper med fordel vil 
kunne anvendes:
1.  Hospitaler har et stort behov for 

varme og køling på samme tidspunkt
2.   Der er ingen forskel på el-afgifter til 

køleanlæg og varmepumper
3.   Ofte ligger hospitaler i fjernvarmeom-

råder, hvor der kan være mulighed 
for et samarbejde omkring håndte-
ring af overskudsvarme

I og med el-afgifterne for el til varme-
pumper er reduceret kraftigt inden for 
de sidste 2 år har vi udviklet komplette 
løsninger som kombinerer køl og varme. 
Vi har de seneste år installeret mange 
større varmepumper som udnytter over-
skudsvarme, og arbejder konstant på at 
tilbyde kundetilpassede energiløsninger 
indenfor køl og varme.

Ca. 1.500 m³ Akkumulerings-
tank under opbygning.

FAT test af varmepumpe 
unit på vores fabrik i 
Højbjerg

DATA FoR ANLæggET

Køle varmeproduktionsanlægget består af:

3 stk. 2 MW Heat PAC 116L/157H totrins varmepumpeunits fra JCI/Sabroe
1 stk. varmelager på 1.500 m³
4 stk. tørkølere med en samlet køleeffekt på 2 MW
Pumper, energimålere, rørsystem samt eltavler og styring for drift af anlæg.

Anlægget er designet til følgende temperaturer [+18°C/+12°C og +30°C/+75°C]
Varmekapacitet    =   3 x 2 MW = 6 MW
COPvarme ca. = 4

Anlægget er forberedt til en senere udvidelse på 4 MW varme.



QI Medical Gas  
Services

AGA A/S
Linde Healthcare
Vermlandsgade 55, 2300 København S.
Tlf.: 70 104 103, Fax: 70 104 102, www.linde-healthcare.dk Linde: Living healthcare

 Vi i Linde Healthcare, er totalleverandør  af medicinske 
gasser, udstyr og tjenester til sundhedsvæsnet.
 
-QI Services- Håndtering, installation, vedligeholdelse , 
risikoanalyser samt uddannelse. 
 
-QI Træning- E-learning til alle som håndterer medicinske 
gasser samt udstyr i hverdagen.   
 
-Kurser/Uddannelse:  bla. Lodning, Ingeniørkursus, 
§29 uddannelse, lattergaskursus mm.

Vores engagement og specialviden indenfor gasforsyning, 
er din tryghed i hverdagen. Uanset om du behøver hjælp til 
detaljerne eller helheden. 

For mere information, kontakt vores kundecenter på 
tlf.: 70 104 103, eller besøg os på : www.linde-healthcare.dk-
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SLIDSTyRKE  
OG ROBUSTHED
Der er mange ting der skal gå op i en 
højere enhed og udfordringerne kan 
være store, når der skal vælges nye 
gulve til et stort svineslagteri som Da-
nish Crown Horsens. Danish Crown 
Horsens er blandt verdens største slag-
terier og på sådan et sted skal gulvene 
kunne holde til en del.

Gulvene skal kunne holde til kemi-
kaliepåvirkning fra de skrappe rengø-
ringsmidler og samtidig er det vigtigt, at 
de har en høj slidstyrke og robusthed, 
da de skal kunne klare belastningen fra 
de vogne, der kører på gangene dagligt 
og derfor slider på gulvene. En anden 
vigtigt faktor er, at de skal være lette at 
holde rene.

“Gulvene her bliver brugt 24 timer i 
døgnet, vi arbejder på to-holdsskift og 
imellem dem kommer rengøringsper-
sonalet. Det er vigtigt, at gulvene kan 
holde til en del, og at de er nemme at 
holde rene uden at der sker for meget 
slid”, siger Jørgen Dam, der er teknisk 
medarbejder på Danish Crown.

Helt konkret havde Danish Crown en 
udfordring med de gangarealer der stø-
der op til produktionen. Disse gulve skal 
kunne tåle de kemikalier, der bruges i 
rengøringen og samtidigt være skrid-
sikre for de eventuelle belægninger, der 
bliver taget med fra produktionen under 
medarbejdernes sko.

“At gulvet er holdbart mod kemiske 
påvirkninger og er skridsikkert er det, 
der i min verden er vigtigst”, udtaler 
Jørn Dahm.

Slagteriet modtog til at begynde med 
en gulvprøve fra Altro, og med den 
lavede man en test ved at lægge den i 
koncentreret syrebad. Efter to dages 
test/iblødsætning kunne det konstate-
res, at belægningen ikke fejlede noget, 
hvilket var overraskende selv for Altro’s 
konsulent.

Efter denne succesfulde test og en 
god dialog besluttede Danish Crown 
slagteriet at få monteret ca. 200 m2 Altro 
sikkerhedsgulve af typen D25 i en del af 
slagteriets gangarealer. På grund af den 
høje slidstyrke og robusthed som dette 
gulv tilbyder, kan det klare både kemi-
kaliepåvirkningen og den daglige belast-

ning. Samtidigt giver D25 de designmu-
ligheder som Danish Crown ønskede, 
idet man gerne ville have et gulv, der var 
lyst og rart at opholde sig på.

”Vi er i det hele taget meget tilfredse 
med den måde hvorpå Altro’s konsulent 
forklarede os om gulvets egenskaber, og 
om hvordan skridsikkerheden fungerer i 

gulvets overflade. Hele installationspro-
cessen forløb rigtigt godt, og vi anbefa-
ler faktisk allerede Altro sikkerhedsgulve 
til andre. På sigt har vi selv planer om at 
skifte resten af gulvet ud i vores gang-
arealer, efterhånden som det bliver slidt 
og får skader”, slutter Jørn Dahm.
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NåR PATIENTERNE ARVER 
HINANDENS GARDINFORHæNG 
GåR BAKTERIERNE OGSå I ARV 
Hygiejnen på hospitalerne er i fokus, især sengehygiejnen. Men hvad med patientafskærmningen? 
Undersøgelser viser, at gardinforhæng mellem patienter er fyldt med antibiotika-resistente bakterier. 
Hygiejnisk patientafskærmning er derfor et vigtigt led i kampen mod hospitalsinfektioner.

Det anslås, at ca. hver 10. dansker, der 
indlægges på et sygehus, bliver ramt 
af en hospitalsinfektion. Infektionerne 
skyldes i de fleste tilfælde bakterier som 
stafylokokker og Escherichia coli.

Mens nye patienter får rent sengetøj 
og rene senge, så bliver gardinforhæn-
gene ikke taget ned og vasket. Men 
gardinerne gemmer ofte på en masse 
smittefarlige bakterier. Så når nye pa-
tienter arver de tidligere patienters gar-
dinforhæng, så risikerer de dermed også 
at arve deres bakterier.

HYGIEJNISKE ALTERNATIVER 
TIL GARDINFORHæNG
Det gælder derfor om at finde patient-
afskærmning, som er hygiejnisk. Derfor 
vinder Silentias foldeskærme indpas på 
flere og flere hospitaler verden over. De 
glatte, robuste overflader kan rengøres 
og desinficeres på stedet, og kan indgå 
i daglige rengøringsrutiner på linje med 
senge, vægge og gulve.

Flere og flere danske hospitaler inve-
sterer i Silentias foldeskærme både fordi 
skærmene er hygiejniske og ofte mere 
praktiske og fleksible i hverdagen.

Et eksempel er Anæstesiologisk af-
deling på Køge Sygehus, der for nylig 
har monteret Silentias skærme som en 
optimal løsning til opvågningsafsnit-
tet. Afdelingssygeplejerske Tina Bug-
geskov foretrækker klart foldeskærme 
frem for gardinforhæng, fordi det er 
nemt og hygiejnisk. “Vi har fået en 
fleksibel skærmløsning fra Silentia, og 
jeg synes det fungerer rigtigt godt. 
Skærmene er lette at rengøre, og de er 
derfor en mere hygiejnisk løsning end 

gardiner, ” fortæller Tina Buggeskov, 
som også har gode erfaringer med 
Silentias skærme fra sit tidligere job på 
Næstved Sygehus.

GARDINERNE ER EN OVERSET 
SMITTEKILDE
Forskning i USA dokumenterer, at gar-
dinforhæng til afskærmning mellem 
patienter hurtigt forurenes med smit-
somme bakterier. Forskere fra University 
of Iowa Carver College of Medicine 
gennemførte i 2011 en undersøgelse af 
spredningen af bakteriel forurening på 
gardinforhæng. De testede 43 gardiner 
to gange om ugen i tre uger. Gardinerne 
var fordelt på 30 forskellige medicinske 
og kirurgiske afsnit. Resultaterne viste, 
at 26 % procent af gardinerne indeholdt 
antibiotika-resistente Staphylococcus 
aureus bakterier, og 44 % indeholdt En-
terococcus bakterier, hvoraf nogle var 
antibiotikaresistente.

Patientafskærmning bliver håndte-
ret mange gange daglig af personale, 
patienter og pårørende, men mange 
tænker ikke på, at det er en smittekilde. 
Hver gang personalet tilser en patient 
og trækker gardinforhænget ud og 
ind, får de bakterier på hænderne, og 
risikerer at overføre bakterier til andre 
patienter.

Selvom gardinerne vaskes jævnligt, 
så hjælper det stort set ikke. Forskerne 
testede også 13 helt nye gardiner på 
et hospital, og inden en uge var 12 
gardiner bakterieforurenet. øget hånd-
hygiejne løser ikke problemet, der skal i 
stedet mere hygiejnisk afskærmning til, 
konstaterede forskerne.

Silentia foldeskærme på Køge Sygehus, 
Opvågningsafsnittet
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GARDINER SOM SMITTEKILDE

Forskning i USA dokumenterer, at gar-
dinforhæng til afskærmning mellem 
patienter hurtigt forurenes med smit-
somme bakterier. Forskere fra University 
of Iowa Carver College of Medicine 
fandt ud af, at 26 % procent af gardi-
nerne indeholdt antibiotika-resistente 
Staphylococcus aureus bakterier, og 
44 % indeholdt Enterococcus bakterier, 
hvoraf nogle var antibiotikaresistente.

VIL DU VIDE MERE?

Klik ind på www.silentia.dk, hvor du kan 
hente en brochure om alle produkterne 
eller se en film, der på blot fire minutter 
giver et godt overblik over hele Silentia-
systemet.

På hjemmesiden kan du også tilmelde 
dig Silentias nyhedsbrev.

Har du spørgsmål, så send en mail 
til info@silentia.dk eller ring på telefon 
39 90 85 85.

KILDER

http://www.fiercehealthcare.com/press-relea-
ses/hospital-privacy-curtains-are-frequently-
and-rapidly-contaminated-potential

http://www.abstractsonline.com/Plan/Vie-
wAbstract.aspx?sKey=4994d2ba-706f-463b-
84ef-194d4a55c330&cKey=9ead0880-53ae-
4c04-9107-608f88a107d3&mKey=0C918954-
D607-46A7-8073-44F4B537A439

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/
sygehusinfektioner.htm

SILENTIAS SKæRmE ER DESIgNET mED HygIEJNE 
FoR øJE

•		Den	glatte,	hårde	laminatoverflade	er	nem	og	hurtig	at	gøre	ren.
•		Materialerne	tåler	desinfektionsmidler	og	klorbaserede	midler
•		Pletter	og	mærker	opdages	lettere	på	de	glatte	flader	end	på	gardinfolder	og	

kan hurtigt fjernes på stedet
•		Hjulene	kan	nemt	fjernes	og	vaskes	i	opvaskemaskine
•		Hængslerne	er	specielt	udviklet	til	ikke	at	kunne	samle	snavs	og	bakterier

Silentia foldeskærme på 
Køge Sygehus, Opvågnings-

afsnittet her kombineret 
fast skærm og foldeskærm 

udfoldet

Silentia foldeskærme på Køge Sygehus, 
Opvågningsafsnittet her kombineret fast 

skærm og foldeskærm sammenfoldet



kvalitet skaber tryghed 
Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—
DORMA dørlukkersystem TS 93

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

DORMA skydedørsautomatik ES 200

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

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

TORMAX DANMARK A/S

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

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

innovativ velfærdsteknologi

+45 3131 3499

Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 

 

 

Delektor Tech ApS 
Aggerupvej 9 

DK 4330 Hvalsø 
Telefon 4098 9622 
www.delektor.dk 
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CoNDAIR ER EKSPERTEN I 
STyRING AF LUFTFUGTIGHED
AF JoURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN

Det er vigtigt for hospitalerne at styre 
luftfugtigheden effektivt og præcist 
i forbindelse med primært scanner 
afsnit med store CT og MR-skannere, 
hvor producenterne stiller krav om en 
bestemt luftfugtighed, men også den 
stigende fokus på at nedbringe patien-
ternes smitterisiko skaber øget behov 
for kontrol over luftfugtigheden mange 
steder

Hospitalerne har behov for at styre 
luftfugtigheden effektivt i typisk scan-
nerrum, laboratorier mv. Det har skabt 
travlhed hos specialisten Condair A/S i 
Slagelse, der leverer fugtstyringsløsnin-
ger til hospitaler landet over.

Den følsomme elektronik i scannerne 
fungerer mest driftsikkert ved en be-
stemt luftfugtighed, så det gælder om at 
kontrollere den præcist året rundt. Det 
skyldes også, at producenterne kræver 
en bestemt luftfugtighed omkring deres 
scannere.

Men også det generelle hygiejniske 
niveau på hospitalerne kan højnes og 
smittefarlige mikrober bekæmpes ved 
at styre fugtigheden. Før havde mange 
hospitaler befugtning for at opretholde 
en relativ fugtighed på ca. 45 pct. for at 
minimerer smittespredningen.

Endelig er det velkendt, at vi alle sam-
men trives bedst inden døre, når luften 
hverken er for tør eller fugtig. Der kan 
være store forskelle i luftens specifikke 
fugtindhold sommer og vinter i Dan-
mark, så hospitalerne har brug for effek-
tiv styring af den relative luftfugtighed.

Der er typisk behov for affugtning om 
sommeren og befugtning i vinterhalv-
året, hvor luften er mere tør. I Schweiz 
og Tyskland er der i de sidste år instal-
leret en del befugtningsløsninger af 
hybridtypen i forbindelse med blandt 
andet operationsstuer med stor hygiejne 
sikkerhed.

– At opretholde en korrekt, relativ 
luftfugtighed er på alle måder vigtig for 
at sikre en effektiv behandling på ho-

spitalerne. Vi har mange hospitaler som 
kunder og næsten alle har investeret i 
fugtstyring af deres scanner rum, siger 
salgsdirektør Claus H. Frykman.

Vi kan skræddersy alle løsninger, så 
de passer præcis til de eksakte appli-
kationer der måtte være på det enkelte 
hospital. Vi udvikler mange spændende 
projekter og får stadigt flere kunder i 
sygehussektoren.

INTEGRATION OG 
ENERGIBESPARELSER
Fugtstyringen integreres næsten altid 
med ventilationssystemet. Har man be-
hov for en korrekt relativ luftfugtighed 
om sommeren, sker affugtningen via 
køleflader, der køler luften ned til under 
dugpunktet. Om vinteren befugtes der 
typisk ved at sende forstøvet vand ind i 
forvarmet ventilationsluft.

– Befugtning generelt er meget ener-
gikrævende, da der skal bruges ca. 0,7 
kWh for hver liter vand der fordampes 
og optages i luften. Men der er kom-
met mere energivenlige adiabatiske 
løsninger på markedet med fokus på 
hygiejnen.

Adiabatisk befugtning integreres i 
ventilationsanlægget, så hospitalerne 
kan bruge fjernvarme som energikilde 
til fordampningen og få en langt bil-
ligere drift. Teknologien har været kendt 
længe, men problemet har været, at 
man ikke har haft en høj hygiejnesik-
kerhed ved de adiabatiske befugtnings-
løsninger.

Det er et fremskridt, at man nu sikkert 
kan udnytte de billige energikilder og 
samtidig bevare en høj hygiejnesikker-
hed, fastslår Claus Frykman.

TEKNOLOGI DER ER I TOP

Condair er global markedsleder i be-
fugtning med en andel på 20 pct. af ver-
densmarkedet, men i Danmark står sel-

Varmelegeme befugter, 
type: Defensor MK5



skabet stærkt med mere end 50 pct. af 
markedet inden for befugtning primært 
til hospitaler, industrien og det kulturelle 
danmark med musikhuse, museer etc.

Condairs nøgleløsninger er luftbe-
fugtning og evaporativ køling med vand 
via fordampning, som er mere energi-
venlig end kompressorkøling.

Den danske del af Condair har leveret 
løsninger fra schweiziske Condair siden 
1965 under navnet Anderberg og været 
placeret i Slagelse i alle årene. Som led 
i et generationsskifte solgte familien 
Anderberg virksomheden i 2007 til 
nuværende salgsdirektør Claus Hugo 
Frykman.

Han solgte i 2011 selskabet videre til 
Condair og samtidig skiftede virksomhe-
den navn fra Anderberg til Condair A/S.

BRED OG DYB EKSPERTISE

Condair har en bred og dyb produktpa-
lette inden for HVAC – heating, ventila-
tion, and air conditioning. Selskabet er 
kendt for sin stærke, professionelle råd-
givning og sit høje serviceniveau overfor 
kunderne.

Målet er at levere HVAC-løsninger af 
højeste kvalitet inden for affugtning, be-

fugtning, evaporativ køling samt inden 
for instrumenter der kan registrere og 
måle den relative luftfugtighed, tempe-
ratur etc.

Condair som forretning har 4 ben at 
stå på, hvoraf befugtning og service er 
de største. Selskabet udvikler og produ-
cerer selv sine befugtere og fungerer i 
vid udstrækning som ingeniør- og ser-
vicevirksomhed.

Virksomheden har en stor aktivitet i 
at rådgive og designe skræddersyede 
løsninger til den enkelte kundes behov, 
klare installationen i praksis og bagefter 
yde service og vedligehold på alle typer 
af installerede anlæg.

Det er en teknisk stærk virksomhed 
med tætte relationer til ventilationsbran-
chen i Danmark. Industriens stigende 
behov for at styre den relative luftfug-
tighed i produktionen m.m. har skabt 
vækst hos Condair i de sidste år.

LæR CONDAIR AT KENDE HOS 
FSTA
Næsten alle sygehuse har anskaffet nye 
scannere, hvilket har sat ekstra skub i 
behovet for fugtstyring og Condair er 
storleverandør af disse systemer både 

til healtcaresektoren og til medicinal-
industrien. Medicinalindustrien og det 
kulturelle Danmark udgør de største en-
keltsegmenter indenfor HVAC området, 
men Condair er også storleverandør til 
lager & logistik, byggebranchen, vand-
værker for at nævne nogle områder.

Der er behov for fugtstyring utallige 
steder, så virksomheden har også bi-
draget til at få kontrol over den relative 
luftfugtighed i projekter på Musikhuset 
Aarhus, Kunstmuseet Aros, Det Konge-
lige Bibliotek, Nationalmuseet, DR Byen, 
Novo Nordisk, OUH, Rigshospitalet etc.

Der bliver i nær fremtid mulighed for 
at træffe nærmere bekendtskab med 
selskabet, dets løsninger, produkter og 
services på FSTAs årsmøde der holdes 
på Comwell i Kolding i starten af ok-
tober, oplyser salgsdirektør Claus H. 
Frykmann.

Adiabatisk Hybridbefugter, type: Condair Dual
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GEZE SKRæDDERSyR DIT
AUTomATISKE DøRSySTEm
TIL AT DæKKE ALLE BEHOV
Døråbning virker banal, men den kan være meget intelligent og i høj grad lette den interne passage og 
transport af instrumenter, varer, mad og andet på hospitaler, samt sikre adgangskontrollen og være til 
uvurderlig nytte i krisesituationer

AF JoURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN Et automatisk dørsystem kan meget 
andet end at blot åbne og lukke dørene. 
Aktivering og betjeningen er blevet me-
get avanceret, systemerne kan hjælpe 
handicappede, der ikke kan løfte en 

hånd, samt styre adgangskontrollen, 
højne indeklimaet og brandsikkerheden.

Dørsystemerne hos tyske GEZE kan 
fås med en lang række brugervenlige 
betjeningsformer, løsninger og produk-
ter, der er specielt udviklet til handicap-
pedes behov, men som også i høj grad 
dækker behovene på landets hospitaler.

For behovet for bedre tilgængelighed 
og betjeningsvenlighed som handicap-
pede og kørestolsbrugere konfronteres 
med, er også et behov på hospitalerne, 
hvor svagelige patienter, senge og 
vogne skal kunne passere let og pro-
blemløst rundt.

Derfor er GEZE’s løsninger på De 
Danske Handicaporganisationers ho-
vedsæde i Tåstrup interessante for ho-
spitalerne, fordi virksomheden i samar-
bejde med organisationerne har udviklet 
nærmest alt, hvad hjertet kan begære 
på feltet.

– Vi er mest kendt for dørautomatik i 
hospitalssektoren, hvor der er installeret 
rigtigt mange produkter, men betjenin-
gen er blevet stærkt forbedret og udvik-
let via et tæt samarbejde med brugerne, 
så vi har frembragt noget af det bedste, 
der er skabt på området.

Det siger direktør Morten Nielsen fra 
GEZE, som er en 150 år gammel familie-
virksomhed med hovedsæde ved Stutt-
gart, der kun har opereret de seneste ti 
år i Danmark, men til gengæld oplever 
kraftig vækst herhjemme.

GEZE købte i 2011 Jysk Dørautoma-
tik som før var partner for at styrke sig 
inden for service og vedligehold. Virk-
somheden leverer løsninger til en lang 
række hospitaler og har opnået store 
ordrer til flere af hospitalerne.



EN VISION DER BLEV 
VIRKELIGHED

GEZE har i kontorhuset hos Danske 
Handicaporganisationer (DH) i Tåstrup 
vist, at der findes mange måder at be-
tjene døre og vinduer på. Systemerne 
betragter Morten Nielsen som frem-
tiden og det samme gør hospitalerne 
tilsyneladende også, der ivrigt studerer 
systemerne..

– Vi har udviklet nye aktiveringer til, 
hvordan man får åbnet døre og betjent 
elevatorer på DHs hovedsæde i tæt 
samarbejde med de handicappede selv, 
hvilket har ført til nye aktiveringer og 
måder at betjene døre og elevatorer på.

Rigshospitalet er blandt dem, der 
har studeret løsningerne, fordi disse 
systemer opfylder sygehusenes behov 
for lettere intern adgang, når de mange 
senge, madvogne og forbrugsstoffer kø-
res rundt til de enkelte afdelinger.

Det er de handicappede selv, der har 
givet indput til designet ud fra deres 
egne ønsker og behov som brugere. 
DH’s mål har været at bygge til samme 
pris som andet standardbyggeri, men 
med øget tilgængelighed for alle tænkt 
ind i arkitekturen.

Brugervenlighed uanset om man er 
blind, døv, lam, dement eller har et an-
det handicap og uanset om man er ung 
eller gammel er målet. Morten Nielsen 
håber der også bliver tænkt i disse ba-
ner, når de mange nye sygehusprojekter 
gennemføres.

– Det har været en meget spæn-
dende opgave for os at udvikle produk-
ter sammen med brugerne. Det har be-
stemt givet os et bedre indblik i behovet 
hos dem, som vi producerer og udvikler 
produkterne for, end hvis vi bare havde 
sat nogle ingeniører på opgaven.

Hospitalerne kan få tilsvarende 
løsninger, der sikrer en bedre tilgæn-
gelighed samtidig med at systemerne 
opfylder de mange krav og normer, der 
stilles på alle mulige områder, siger Mor-
ten Nielsen.

LøSNINGER TIL FLUGTVEJE OG 
MOD BRAND
Moderne dørautomatik kan også sikre 
bygninger energibesparende naturlig 

ventilation, styre branddøre og spjæld, 
så varme og røg effektivt ventileres ud 
gennem spjæld i toppen af bygningen, 
mens frisk kold luft ved brand ventileres 
ind i bunden af bygningen.

Både bygningsreglementet og EU har 
mange krav til brandsikkerhed med røg-
ventilation, nødudgange og flugtveje. 
Også her er GEZE i front med specielle 
låse, motorlåse, panikbeslag, så syste-
met kan opfylde mange funktioner.

Dørautomatik indgår ofte i forbin-
delse med brand og ventilation i større 
byggerier som hospitaler. Der er også 
strenge krav i blandt andet EN 12101-2 
normen om at patienter og personale 
skal sikres flugtveje, regler som er skær-
pet af de europæiske normer.

I april kom en ny europæisk norm (EN 
16005), der bliver en del af maskindirek-
tivet og implementeres på alle automati-
ske døre for at sikre personsikkerheden.

øGET SAMSPIL OG 
INTEGRATION
Moderne bygninger har CTS-styringer 
og GEZE’s dørautomatik er udviklet til at 
kommunikere og blive integreret med 
bygningers øvrige installationer. De 

enkelte systemer kan spille sammen i en 
helhed.

En væsentlig del af moderne døruto-
matik handler om sikkerhed, som typisk 
består i en fleksibel, styret adgangs-
kontrol. Den interne trafik skal glide 
uhindret, men uønskede holdes ude af 
bestemte områder.

GEZE tilbyder naturlig, ventilation, 
der både er energibesparende og grøn, 
men som også kan bruges til at styre 
indholdet af kuldioxid i luften. Intel-
ligent, naturlig ventilation kan også tage 
højde for vindretning og regnvejr, så 
bestemte vinduer lukkes først.

– Vi kan tilbyde løsninger fra enkelte 
produkter til komplette pakkeløsninger, 
der kan starte med de første udkast 
tidligt i en projektfase til installation og 
efterfølgende service og vedligehold. 
Det er bedst, når vi kommer med tidligt i 
en projekteringsfase.

Så undgår vi fordyrende dobbelte el-
ler tredobbelte løsninger, siger Morten 
Nielsen, der vil præsentere GEZE’s løs-
ninger og produkter på FSTA’s udstilling 
og øge omverdenens kendskab til den 
gamle tyske virksomhed på årsmødet i 
oktober.
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ARBEJDSmILJø

INDRETNINg

KøLINg

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

SKyLLERUmSUDSTyR

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Desinfektionsmaskiner

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

mEDICINSKABE

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

AUToKLAVER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

SKyLLERUmSUDSTyR

BELySNINg

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

Landsdækkende
dag-til-dag levering

• E-butik
• 10.000 varenumre
• Konsulentservice



BELySNINg

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

PANELER SKyLLERUmSUDSTyR SKyLLERUmSUDSTyR

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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

IT-RÅDgIVNINg VANDBEHANDLINg

VENTILATIoN

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

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

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

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

IT-rådgivning

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

ESCo

www.escogruppen.dk

Energibesparelse 
med garanti

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

Ren vandbehandling
til hospitaler

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



Sikring

StruxureWare for Healthcare leverer gnidningsfri 
integration og sikrer, at du altid har hele 
hospitalets infrastruktur lige ved hånden.

For at kunne leve op til de stigende krav om effektiv drift og mindsket 
energiforbrug er det afgørende, at I har et integreret indblik i alle hospitalets 
systemer. StruxureWare™ for Healthcare er en kraftfuld og intelligent 
softwareløsning, som er designet til at forbedre virksomhedsdrift og kvaliteten 
af patientpleje ved at give jer hurtig og enkel adgang til de nødvendige 
informationer via én samlet brugergrænseflade. 

StruxureWare for Healthcare er en omfattende og skalerbar løsning, 
som kan styre hele hospitalsmiljøet og dermed øge patientsikkerhed, tilfredshed 
og sikring langt ud i fremtiden. 

Velkommen til fremtidens 
hospitalsdrift

Download whitepaper ”A primer on RFID and RTLS 
technologies for healthcare facilities”, og få den seneste 
viden om RTLS-teknologi, helt gratis!
Besøg www.SEreply.com, og tast koden 32714p

©2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and StruxureWare are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 
All other trademarks are property of their respective owners. www.schneider-electric.com • 998-1184568_DK

 Styring af
serverrum

Energistyring

 Styring af
patientstuer

Make the most of your energy SM

A primer on RFID and  RTLS technologies for  healthcare facilities
December 2012 / White paper

by Steve Nibbelink, CHPA

Bygnings-
automatikautomatik

Få en mere effektiv infrastruktur, og brug 
færre ressourcer

> Find ud af, hvordan I kan spare på energien 
og sænke energiudgifterne på hele hospitalet.

> Få information om ressourcer og effektivitet 
i realtid, så I kan træffe de rigtige beslutninger.

> Styr hele jeres miljø med ét system, og få 
bedre patientkomfort, sikkerhed og sikring. 

32714p_Hospital_Drift_og_Arkitektur_DK.indd   1 7/11/13   10:47 AM
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 Vallensbækvej 35 DK-2605 Brøndby
Telefon:  (+45) 4326 9400 www.holm-halby.dk
Telefax:  (+45) 4326 9410 info@holm-halby.dk

Komplet produKtområde:

marKedets bedste  
siKKerhedsbænKe

 1-2 og 3-filter steril 
 og sikkerhedskabinetter
 Certifikat på EN12469 

 og DIN12980
 TÜV godkendelser på alle kabinetter

 Kabinetter til GMO-LAB
 Højeste sikkerhed ud over 

 gældende standard 
 Det mest støjsvage kabinet 

 på markedet
 Optimal vejeløsning i sikkerhedskabinet
 GMP løsninger
 Danmarks største og mest 

 erfarne leverandør på LAF området
 Ergonomi
 Stor tilbehørspakke 

 Løsninger tilpasset til jeres opgave

Læsmere om 
sikkerheds-
bænke her


