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VeNtilatioN

LAFkonklusion førte FSD 
og FSTA til vejledning om 
ventilation på OPstuer
I 2011 udkom den omdiskuterede mini MTV rapport fra Sundhedsstyrelsen, som konkluderede, at der ikke 
er evidens for, at LAF på operationsstuer medfører færre infektioner. Men helt så enkel er sagen måske ikke 
altid.

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

– MTV’en (medicinsk teknologi vur-
dering) var en af årsagerne til, at vi i 
2012 besluttede os for gå i gang med 
at undersøge, på hvilke punkter FSDs 
rekommandation om ventilation på ope-
rationsstuer trængte til at blive revide-
ret. Rekommandationen beskrev, at vi 
var nødt til at installere LAF (Laminar Air 
Flow), ofte nedadrettet luftstrøm, hvis vi 
ønskede ultrarene operationsstuer.

Den forskel i opfattelsen var vi nødt 
til tage hånd om, men det gik hurtigt op 
for os, at det ikke var en revision, men en 
helt ny vejledning, som vi var gået i gang 
med at udarbejde. Der er sket meget si-
den den blev skrevet i 1996. Det siger 

næstformand i FSTA, Teknisk Koordina-
tor Kaj Hyldgaard, Nyt Ålborg Universi-
tetshospital, i en kommentar til den nye 
vejledning, og lægger ikke skjul på, at 
der stadigvæk er stærkt delte meninger 
om LAF contra TAF (Turbulent Air Flow) 
på OP-stuerne.

– Vi fik nedsat en arbejdsgruppe via 
vores fagblad og på årsmødet i 2012. 
Det viste sig, at mange var interesserede 
i at deltage i arbejdet med at skrive en ny 
vejledning. Der kom deltagere fra tek-
niske afdelinger på sygehusene, hygiej-
neorganisationerne i regionerne, Statens 
Seruminstitut og fra rådgivere, så vi fik 
sammensat en repræsentativ arbejds-
gruppe.

Den første periode gik med at finde 
ud af, hvad de faktuelle krav er til hygiej-
niske renhed på operationsstuer. Statens 
Seruminstitut har her en vigtig rolle at 
spille, som vi har haft et meget frugtbart 
samarbejde med. De termer de bruger, 
har vi i fællesskab aftalt. De bruger dem 
i deres NIR, og vi bruger de samme i 
vores vejledning, således at der er over-
ensstemmelse mellem terminologien og 
kravene.

Overlæge Elsebeth Tvenstrup, SSI, 
CEI, modtager i øvrigt gerne evt. kom-
mentarer til NIR, udgave 1.

Relevante emner i vejledningen er 
koordineret med de Nationale Infekti-
onshygiejne Retningslinjer (NIR) for ny-
bygning og renovering, hvoraf de infek-
tionshygiejniske krav til OPstuer fremgår. 
NIR udkom i december 2013. Det forly-
der, at revideret udgave udkommer i 
løbet af efteråret, hvor der forventes en 
endelig koordinering med FSTA/FSD’s 
vejledning.

LAF er stadig en mulighed

I gruppen er vi enige om, at LAF er nødt 
til at stå som en mulighed, hvis man øn-
sker et ultrarent miljø i operationsstuerne 
med max 10 stk. CFU pr. kubikmeter luft 
(ultraren luft) og et større antal personer 
i rummet. Ønsker man at holde sig un-
der grænseværdien, vil det være et be-
grænset antal personer, der kan arbejde 
i operationsstuer uden LAF, medmindre 
personalet iføres højeffektiv renrumsbe-
klædning.

Skal der, derimod være et større hold 
uden særlig iklædning, som det ofte er 
tilfældet, vil det blive svært/umuligt at 
opnå ultraren luft uden LAF.

Afvigelsen i forhold til MTV-rapporten 
kommer til syne her, idet man ikke finder 
det nødvendigt med ultraren luft. Citat: 
”Der er ikke fundet studier, der kan be-
kræfte en sammenhæng mellem venti-
lation med ultraren luft og forekomst af 
infektion efter operation”. Det skal note-
res, at MTV-rapporten bygger på omfat-
tede litteraturstudier.

Et andet resultat var, citat: ”..at ind-
sættelse af ledproteser i LAF- ikke med-
fører en lavere frekvens af infektion end i 
TAF-ventilation” Begge citater fra side 7 i 
MTV-rapporten.

– Jeg vil sige, at gruppen – pga. krav 
til ultraren luft – nåede frem til, at LAF 
enheder stadigvæk er en mulig løsning, 
hvis man vil etablere en OP-stue, hvor 
opgaven medfører at mange mennesker 
skal opholde sig i OP-stuen samtidig. Det 
vil være svært at overholde infektions-
hygiejnekravene uden, men stuer med 
få personer kan sagtens opfylde kravet 
uden LAF.
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Der findes så mange krav til operati-
onsstuer, at det er svært at sige noget ge-
nerelt uden at vide, hvilke aktiviteter, der 
skal foregå i den og hvor mange menne-
sker der skal opholde sig på OP-stuen for 
at udføre opgaven.

Spændende konsekvenser

– Det bliver spændende at se konsekven-
serne af mini-MTV’en. Der er etableret 
flere ultrarene OP-stuer uden LAF, som 
vi håber at se måleresultater fra, men der 
har indtil videre ikke været ret megen vi-
densdeling om de hygiejniske resultater. 
I nogle OP-stuer er der god fornuft i at 
lade en LAF-enhed opretholde de hygi-
ejniske krav.

I Region Nordjylland er der i de senere 
år foretaget en del hygiejniske målinger 
på OP-stuer som viser, at de infektions-
hygiejniske krav ved brug af LAF er over-
holdt. De opfylder kravene, men vi sav-
ner målinger fra ultrarene OP-stuer med 
TAF for sammenligning af resultater.

I Region Nordjylland har hygiejne-
sygeplejerske Pernielle Ripadal udført 
talrige måling af kimtal på LAF-stuer og 
fundet, at de 10 stk. CFU pr. kubikmeter 
overholdes. Hvad hun også har fundet 
er nok interessant: Kimtallet er uafhæn-
gig af døråbninger! Ud fra en teknisk 
synsvinkel er det så vidt forudsigeligt, 
idet luften under LAF-en ikke påvirkes 
af døråbninger, der blot vil forøge for-
ureningen uden for LAF-en. Således har 
LAF-stuer to ”luftområder”: en zone med 
ultraren luft, og en omgivende zone med 
mindre renhed. Modsat har TAF kun en 
zone med samme renhed overalt i rum-
met. Heraf følger så, at døråbninger i 
TAF-stuer også vil forurene operations-
feltet!

Savner konkrete 
sammenligninger

Overlæge Frank Farsø Nielsen fra Århus 
Universitetshospital fastslog i sit indlæg 
på årsmødet i 2012, at ventilation med 
LAF og TAF har betydning for postope-
rativ infektion ved infektionsfølsom ki-
rurgi. I LAF betjente OP-stuer kan perso-
ner og udstyr som lamper, der befinder 
sig i den rene zone, fremkalde turbulens, 
der forurener zonen med luft fra det øv-
rige OP-stue område. Ifølge en norsk 
undersøgelse er problematikken langtfra 
velbeskrevet: ”Derfor lyder opfordrin-
gen, at fremtidig forebyggelse og over-
vågning af infektion bør fokusere på, at 
infektion er et samlet resultat af et vari-

erende antal potentielle, disponerende 
faktorer, som der skal tages hensyn til”, 
sagde Frank Farsø Nielsen dengang i bla-
det.

Kaj Hyldgaard: – Efter at mini MTV’en 
har fastslået, at der ikke er evidens for, at 
en LAF-løsning er pengene værd, kunne 
det til denne debat være interessant, hvis 
flere hospitaler vil foretage måling på 
LAF-stuer og TAF-stuer for at analysere 
deres respektive, infektionshygiejniske 
niveauer og om muligt forekomsten af 
infektioner samt indgå i videns deling 
om emnet.

Civilingeniør Hans Theil fra Søren Jen-
sen A/S, der har haft ansvar for ventila-
tionen på mange hospitalsprojekter som 
det nye DNU og OUH, har været med i 
gruppen.

Hans Theil har joket med en evt. busi-
ness case, hvor vi kunne afklare om der 
er bedst økonomi i at pakke personale 
ind i ekstradragter eller at etablere LAF-
enheder.

I MTV-rapporten, side 49, beregnes 
den årlige merudgift for LAF kontra TAF 
til kr. 204.202 for afskrivning og teknisk 
drift pr. stue. Den kliniske driftsudgift 
må antages størst for TAF – i hvert fald 
hvis man vil opretholde kravet om ultra-
ren luft. Der skal så bruges supplerende 
dragter og etableres mere restriktiv ad-
gang til stuen. Det kan anslås, at der skal 
bruges 15 dragter pr. stue pr. arbejds-
døgn, ca. 3.000 stk. pr. år. Med en be-
skeden stk. pris på kr. 100,-, bliver det kr. 
300.000 pr. år. Den ekstra iklædning kan 
anslås til 4 minutter – eller 200 timer pr 
år. Den mistede produktionsværdi er ca. 
1000 kr. pr. time svarende til kr. 200.000 
pr. år. Det bliver så i alt kr. 500.000 i LAF’s 
favør. Isoleret set vandt LAF.

Imidlertid ”svarer TAF igen” med an-
dre fordele. Der er generelt større frihed 
til opstilling for pladskrævende operatio-
ner – jeg kender ikke værdien her, men 
den kan være helt afgørende i TAF’s fa-
vør.

Endvidere har TAF en betydelige in-
deklimamæssig fordel for personalet ved 
mindre træk og ventilationsstøj. Endelig 
kan TAF spille trumfen: patienten afkøles 
ofte mindre – hvilket kan være en høj ge-
vinst.

Vejledningens værdi

Stiller man sig selv samtlige spørgsmål, 
der findes i vejledningen, hvor vi har 
angivet nogle svarmuligheder, kommer 
man ret langt i at etablere en OP-stue, 
der tager højde for de gængse problem-

stillinger og med god chance for, at OP-
stuen får en høj hygiejne- og patientsik-
kerhed.

Hvis man gennemgår problemstillin-
gerne i vejledningen og tager stilling til 
problemerne, så står man med en OP-
stue der er god til det, den skal bruges 
til. I gruppen har vi ikke taget entydig be-
slutning om at LAF er en god eller dårlig 
idè, men forholdt os til at LAF er en mu-
lighed til at imødegå visse udfordringer.

Tager man mini MTV’en for pålydende 
uden at se på aktiviteterne i OP-stuen og 
konkluderer på forhånd, at man ikke øn-
sker LAF installeret, kan jeg godt frygte, 
at det i nogle situationer vil ende op i pro-
blemer med at overholde de hygiejniske 
krav i stuer med stor bemandinger, siger 
Kaj Hyldgaard.

Til sidst fortæller Kaj Hyldgaard at vej-
ledningen indeholder afsnit om anven-
delse af ”brugt” luft (recirkulation og/
eller returluft) samt anvendelse af rote-
rende varmevekslere.

Kontakt FSTA for mere information.

Kaj Hyldgaard, Nyt Ålborg Universitets
hospital
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Nye muligheder med strømpe foringer 
af hospitalers ventilationsanlæg
Som den første entreprenør i Danmark har Aarsleff Rørteknik fået testet og godkendt et 
strømpeforingssystem som overholder krav til indblæsningskanaler. Derved er der åbnet op for helt nye 
standarder og anvendelsesmuligheder i hospitalssektoren.

Miljølaboratoriet DHI har via toksikolo-
gisk måling i strømpeforede ventilations-
rør konstateret, at der ikke er sundheds-
mæssig fare for indemiljøet ved brug af 
Aarsleff Strømpeforinger.

– Med denne nye sundhedsmæssige 
godkendelse maner vi al tvivl om sund
hedsfare til jorden, og der åbner sig nu 
en række nye muligheder for nemmere 
og økonomisk fordelagtige løsninger i 
forbindelse med fornyelse af udtjente 
ventilationssystemer på hospitaler, indu
stribygninger m.fl., forklarer salgsleder 
Henrik Kjær hos Aarsleff Rørteknik.

Med strømpeforingsteknikken, hvor 
en imprægneret polyesterfilt krænges 
ind i nedslidte ventilationsrør og efterføl-
gende hærdes ud, tætnes og forstærkes 
de eksisterende ventilationsrør, så de har 
styrke som nye.

Renovering uden gener og 
driftstop

Indtil i dag har det primært været muligt 
at strømpefore ventilationskanaler til 
eksempelvis naturlige aftræk og venti-
lationskanaler til udblæsning, men med 
den nye godkendelse er det muligt for 
Aarsleff Rørteknik at strømpefore hele 
ventilationssystemer, forklarer Henrik 
Kjær.

– De nye muligheder for strømpefo
ring af samlede ventilationssystemer på 
eksempelvis hospitaler, betyder, at når 

ventilationskanaler bliver utætte og skal 
renoveres, så vil det i mange tilfælde 
blive billigere og der vil opstå markant 
mindre gener for personale og patienter, 
da det nu vil være muligt at forny hele 
ventilationssystemet uden omfattende 
nedbrydning af vægge, gulve, installa
tioner mm., siger Henrik Kjær

Kortere ombygningstid

Henrik Kjær peger især på, at mange ka-
naler sidder indbygget eller gemt under 
loftet og derfor er svære at komme til. 
Dette har tidligere ført til mange gener, 
en længere ombygningstid og i mange 
tilfælde også en dyrere løsning end 
strømpeforing.

– En stor del af ventilationssystemer 
på hospitaler og andre industribygninger 
ligger typisk skjult, men dem kan vi nu 
renovere med strømpeforinger. De ste
der hvor ventilationsrørene er synlige og 
let tilgængelige, vil vi som udgangspunkt 
skifte til nye rør, forklarer Henrik Kjær.

Nye standarder for tæthed

Ifølge Henrik Kjær så er de fleste ældre 
ventilationskanaler udført i enten i zink, 
stål eller asbestholdige materialer med 
mange samlinger som gør, at de med al-
deren nemt bliver utætte. Med strømpe-
foringsteknikken er renoverede ventilati-
onssystemer hermetisk lukkede.

– Med megen fokus på hospitalernes 
driftsomkostninger og indeklima er vi 
stolte over at kunne præsentere et pro
dukt, som tilgodeser begge dele. Tætte 
kanaler betyder mere effektive ventila
tionssystemer og dermed lavere drifts
omkostninger. Indblæsningsluften kan 
samtidig dokumenteres at overholde 
alle hygiejnemæssige krav med Aarsleff 
strømpeforinger, siger Henrik Kjær.

Højteknologiske strømpeforinger

Det er Aarsleffs kendte renoveringstek-
nik, der i flere end 40 år har været benyt-
tet i kloakledninger, der nu også er tilpas-
set renovering af ventilationskanaler.

Aarsleff Rørteknik fremstiller selv alle 
strømper på egen fabrik i Hasselager ved 
Aarhus. Strømpeforingerne udføres ved 
hjælp af mobile og specialbyggede an-
læg ude på selve arbejdsstedet – anlæg 
som mange typisk kender fra gadebille-
det i forbindelse med kloakrenovering.

– Vores biler er små fabrikker udstyret 
med sidste nye teknologi, hvor vi kan ud
føre meget af arbejdet. Det er også med 
til at samarbejdet med vores kunder bli
ver mere smidigt og fleksibelt, forklarer 
Henrik Kjær.

En Aarsleff Strømpeforing er testet 
hos Teknologisk Institut og har en for-
ventet levetid på op til 100 år.
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Effektiv sikring mod luftbåren 
smitte fra patienter
JRV Ventilation har udviklet en skærm, der løser problemerne med at sikre personalet på sygehusene og 
omgivelserne effektivt under transport af stærkt smittende patienter

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

Personalet og medpatienter kan sikres 
effektivt mod luftbåren smitte fra syge, 
stærkt smittende patienter takket være 
en transportabel skærm med undertryk, 
som virksomheden JRV Ventilation har 
udviklet.

Efter hvad virksomheden selv har un-
dersøgt, er det den første skærm af sin 
art, der gør det sikkert for personale og 
omgivelser at transportere stærkt smit-
tende patienter på bårer og i hospitals-
senge uden risiko for at smitten skal 
sprede sig via luften.

De sammenklappelige skærme er la-
vet i klar plast og koblet til en batteridre-
ven ventilator, der konstant sørger for 
undertryk inde i skærmen, der placeres 
over patientens hoved. Al udåndingsluft 
ledes gennem et HEPA filter, der filtrerer 
bakterier og vira fra, inden luften blæses 
ud igen.

Der er udviklet to skærme, en mindre 
til montering på en båre og en lidt større 

udgave til hospitalssenge. Begge kan 
monteres på et øjeblik, de fylder og vejer 
meget lidt og alle foreløbige tests viser 
en høj effektivitet. Der mangler stadig at 
blive udført yderligere tests, men skær-
mene ventes på markedet senere i år el-
ler starten af næste år.

JRV har patent på opfindelsen i Dan-
mark, og målet er at udvide markedet 
til hospitaler i hele Norden og måske 
efterfølgende at skærmene kan blive en 
eksportartikel i blandt andet Tyskland og 
England.

Den kan erstatte store, stationære 
og besværlige løsninger. Hidtil har man 
bygget science fiction lignende plast-
tunneller som i Spielbergs film ”ET” og i 
Torneroses land USA er der udviklet en 
kistelignende, klar plastboks med sug i 
bunden som patienterne placeres i, men 
som er svær at håndtere logistisk og gi-
ver dem klaustrofobi.

Med en transportabel skærm undgås 
både tunneller, bokse og andre store, 
uhåndterlige løsninger. Personalet 
kan måske undgå beskyttelsesdragter 

hjemme hos de smittede eller på sygehu-
sene, som let kan skræmme både naboer 
og patienter fra vid og sans.

Den lille, skærm med ventilator trans-
porteres problemfrit i en ambulance. Til 
skærmen er fastgjort et HEPA filter, hvor-
efter den rensede luft passerer gennem 
en slange og blæses ud af en lille bærbar 
batteridrevet (stål)ventilator med po-
wer til 40 minutters drift og kan tilsluttes 
230V.

Diskret, enkel og let løsning

– Når reddere i en ambulance skal hente 
personer, man formoder lider af en smit-
tefarlig sygdom, kan de hurtigt montere 
skærmen på båren og afskærme patien-
ten fra omgivelserne uden at det vækker 
opsigt eller signalere noget farligt til om-
givelserne.

Skærmen er af diskret, klar plast så 
man kan se patienten, og den giver 
en fleksibel og langt mere ubemærket 
transport, hvilket også er meget vigtigt. 
Man kan hurtigt skabe unødig frygt ved 
at komme anstigende i rumdragter, når 
man afhenter muligt smittede personer, 
siger salgsdirektør Martin Olsen fra JRV.

Hvor mange forholdsregler skærmene 
kan erstatte, ved JRV endnu ikke, da det 
kræver flere tests, men virksomheden 
har i udviklingen fokuseret på at holde 
patientens udånding omkring hovedet 
og give personalet den største tryghed 
og handlefrihed uden at beskyttelsen 
brydes.

Skærme og filtre er sammenklappe-
lige, lette at opbevare, montere og bort-
skaffe i en forseglet pose til destruktion. 
På den største skærm til hospitalssenge 
kan filtret demonteres og skærmen efter 
desinfektion genbruges med nyt filter 
påsat.

Filteret er et eksisterende produkt JRV 
har udviklet til hospitalernes operations-
stuer til at filtrere bakterier og vira fra ki-
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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.schneider-electric.com/kampagnecenter/dk,  
og tast kampagnekoden 45387p

©2014 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

Bygningsautomatik

Energistyring

Styring af
patientstuer

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 effektiviteti 
realtid, så I kan træffe de rigtige beslutninger.

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

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
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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”

VeNtilatioN

havde sengestuer klar, men problemet 
var at transportere de smittede fra bopæl 
til hospital og rundt på hospitalerne.

JRV er overbevist om, at skærmene vil 
højne sikkerheden for personalet og om-
givelserne ved fremtidige smitteudbrud. 
Afprøvningerne viser en høj effektivitet 
og nye test med anerkendte institutter 
og infektionseksperter skal klarlægge 
alle de lufttekniske vilkår.

Falck har været inddraget for få viden 
om håndtering, pladsen i ambulancerne 
og de specielle sikkerhedskrav under pa-
tienttransporter.

JRV venter en så stor interesse også 
internationalt, at skærmene kan blive en 
eksportartikel. I første omgang er Norge 
og Sverige mest nærliggende, men også 
England og Tyskland samt på sigt USA vil 
være interessante.

– Vi har talt med mennesker, der rejser 
rundt i hele verden og de fortæller, at de 
aldrig har set et lignende produkt. Vi har 
patent på løsningen i Danmark og udvi-
der det efterhånden som produktet kan 
bære det økonomisk.

Alle lande har problemet, siger Martin 
Olsen.

Den sammenklappelige skærm sikrer en let 
håndtering samt  minimal plads til opbeva
ring.

Her demonstreres skærmen monteret på en båre. Med HEPAfilter i bagvæggen, som 
filtrerer de mulige bakterier eller vira.

Fortsat fra side 8

rurgisk røg. Derfor har JRV kun været et 
halvt år om at udvikle de nye skærme fra 
idéudkast til færdig prototype.

Selve filtret fjerner 99,(99)7 procent 
af partikler større end 0,11 µm fra, hvil-
ket vil sige bakterier og vira. Skærmen er 
delvis åben, men undertrykket fra venti-
latoren sikrer, at alle luftbårne mikrober 
suges ind i filtret.

Opfindelse skabt af influenza

Ideen og tankerne opstod efter samta-
ler med JVRs kunder, der fortalte, at de 
under H1N1-udbrudet skulle håndtere 
potentielt smittefarlige patienter. Man 
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Sikker effektiv rengøringsproces,
optimal planlægning og styring
samt dokumentation
Miele Professionals brede sortiment af desinfektorer gør det nemt, at sammensætte
de maskintyper der er bedst til at klare de forskellige krav, der er i skyllerummet, på
sterilcentralen og ved sengevasken. Mieles planlægnings- og sporbarhedssystem
EuroSDS er med til at verificere rengørings- og desinfektionsresultaterne. EuroSDS
er også med til at give overblik over det enkelte instruments vej rundt på hospitalet.

� Desinfektorer

� Kabinet-vaskeanlæg

� Sengevaskere

� Planlægnings-, styrings- og dokumentationssystem EuroSDS

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

Miele Professional A/S · Erhvervsvej 2 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 27 15 00 · www.miele-professional.dk
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VeNtilatioN

Kombinationen med kul giver 
sundhedspersonale optimalt 
indeklima
Der hersker ingen tvivl om, at fremtiden 
i sundhedssektoren byder på store for-
andringer med nye behandlingsformer, 
strukturer og teknologi. Fleksibilitet er 
afgørende for løbende at kunne tilpasse 
sig nye behandlinger, teknologier og 
strukturer med kort varsel.

Camfils CamCleaner™-serie af mobile, 
stationære og selvstændige luftrensere 
kan benyttes til at supplere eksisterende 
ventilationssystemer, men produktet har 
flere værdifulde funktioner på hospitaler, 
hvor patienter og ansatte bør have et 
godt indeklima og skærmes fra partikler 
og endda lugte.

Sund fleksibilitet

I efteråret 2012 blev det besluttet, at 
Roskilde Sygehus på Sjælland i Danmark 
skulle til at foretage Autolog Stamcelle-
transplantation, som er en højdosis ke-
moterapi med stamcellestøtte. Inden be-
handlingen med kemoterapi udføres har 
personalet høstet stamceller hos patien-
ten. Disse stamceller bliver efter endt 
kemoterapi givet tilbage til patienten 

gennem en stor blodåre, hvor de selv fin-
der vej til knoglemarven og genopretter 
knoglemarvsfunktionen, som bliver øde-
lagt af kemoterapien. Efter 10-14 dage 
er knoglemarven genoprettet og danner 
nye blodceller; røde og hvide blodceller 
samt blodplader.

I dagene efter at stamcellerne er ble-
vet givet tilbage afgiver patienten en 
kraftig lugt. Lugten er ubehagelig for 
sundhedspersonalet at opholde sig i og 
giver et rigtig dårligt indeklima.

Camfils løsning på problemet var en 
kombination af en CamCleaner og kul-
patroner. CamCleaneren renser luften 
effektivt og reducerer antallet af partik-
ler mens kullet absorberer lugten. Efter 
flere forsøg med forskellige slags kul og 
CamCleanere blev den optimale løsning 
fundet. En CamCleaner 800 med en helt 
speciel kombination af flere slags kul 
blev monteret på hjul.

Sundhedspersonalet på afdelingen 
udtaler, at Camfils løsning har givet en 
væsentlig forbedring af indeklimaet på 
patientstuen, hvor de fleste sundheds-
personaler i dag kan opholde sig uden 

brug af maske. Derudover er det en for-
del, at CamCleaneren er på hjul, så den 
er nem at flytte til en ny patient eller på 
depot, hvis den ikke er i brug.

Læs mere på www.camfil.dk.  

CamCleaner 800 med kulboks

Roskilde Sygehus, CamCleaner 800 med 
kul.

Roskilde Sygehus



• Let til og frakobling af medicinsk udstyr
• Stilrent design med tydelig farvekodning 
• Let at rengøre, designet til medicinsk brug
• Enkel installation til indbyg og udvendig montage

• Let at servicere
• Alle komponenter er langtids testede iht. ISO-Standard og 

lokale nordiske standarder 

A MATTER OF LIFE

MEDIUNIT – NYT GASUDTAG FRA GCE
Med GCE´s store erfaring indenfor gashåndteringsudstyr lanceres nu et nyt medicinsk gasudtag som vi har valgt at kalde MediUnit.
MediUint erstatter vores nuværende gasudtag MC70.

Et stilrent kvalitetsprodukt der gør det enkelt for brugeren

GCE Norden AB
John Riber
Tel: +45 20 74 60 17, Email: john.riber@gcegroup.com
www.gcegroup.com

Første gang på FSTA Årskonferencen 2014

GCE deltager for første gang på FSTA Årsmødet og ønsker at besøgende skal opleve den brede vifte af GCE 
produkter, der anvendes ved behandlinger med medicinske gasser.

”Vi er glæder os til at kunne vise de besøgende på FSTA Årsmødet vores sortiment af produkter til håndtering af 
medicinske gasser, siger GCE´s Regionsansvarlige John Riber”

Når der sker en ulykke, er det vigtigt at have pålidelige produkter til at levere iltbehandling indtil patienten når 
frem til hospitalet. GCE levere ”Demand ” ventiler og masker til patienten, men sørge også for at gassen kan 
tilføres til patienten fra ambulancen gennem hertil designet ambulance paneler. 

Når patienten når frem til hospitalet sikre GCE, at alle medicinske gasser vil nå de forskellige dele af hospitalet 
fra de centrale gasforsyninger og at gasserne vil være tilgængelige for patienten gennem GCE´s nye gasudtag, 
MediUnit, der vil blive lanceret på FSTA Årsmødet. 

Til iltbehandling på hospitalerne findes 
der flowmålere, vakuumregulatorer, 
befugtningsanlæg og sugeudstyr til at 
håndtere forskellige typer af behandlinger.
Patienter og sygeplejersker kan altid stole 
på kontinuerlig gasflow takket være en 
innovativ selvcentrerende disk i vores 
regulatorer. 

Når patienterne forlader hospitalet, 
sørger GCE for at patienterne kan 
håndtere adgangen til ilt gennem vores 
nye kombinations ventiler, MediVital på 
gasflasker med gassparere eller med 
koncentratorer der omdanner luft til ilt. 

”GCE ønsker at vise det brede sortiment til 
forskellige anvendelser af behandling med 
medicinske gasser fra nødsituation til patient 
pleje i eget hjem, siger Christian Borrie, direktør 
for de nordiske lande” 

Med GCE, vil din håndtering af medicinske 
gasser være sikker og pålidelig uanset i 
hvilken situation, du befinder dig i.

GCE-gruppen er i dag Europas førende virksomhed inden for 
gaskontrol og er involveret i udvikling og fremstilling af alle for-
mer for udstyr til tryk og flow kontrol af lav og højtryks gasser. 
GCE Group har mere end 25 års erfaring med produktion af 
gashåndteringsudstyr af medicinske gasser, men selskabet har 
mere end 100 års erfaring i produktion af gashåndteringsud-
styr, hovedsagelig til oxy-acetylen skæring & svejsning.



FsD

Kontrolprogram for 
medicinske gasser styrker 
patientsikkerheden
FSD gør det nu lettere at sikre, at kvaliteten af medicinske gasinstallationer lever op til alle krav, når de 
afleveres til hospitalerne.

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

FSD står bag et helt nyt kontrolprogram, 
der skal sikre, at de udførte medicinske 
gasinstallationer er i orden, så de kan an-
vendes til patienterne uden den mindste 
risiko. Ved at anvende kontrolprogram-
met kan entreprenørerne udføre en ef-
fektiv egenkontrol og dokumentere, at 
alt er udført korrekt efter forskrifterne.

Kontrolprogrammet er et værktøj til 
entreprenøren, der har udført de me-
dicinske gasinstallationer og til hospi-
talerne, i de tilfælde, hvor de tekniske 
afdelinger selv udfører ombygninger af 
eksisterende installationer.

Alle der etablerer en medicinsk gasin-
stallation skal gennemføre de relevante 
tests i programmet.

FSDs kontrolprogram er en klar for-
bedring, da der ikke har eksisteret et 
sådant før nu. Hidtil har man fulgt ret-
ningslinjerne i DS/EN ISO 7396-1 – en 
europæisk norm på engelsk fra 2007.

Problemet er, at normens kontrolpro-
gram ikke altid bliver fulgt, da normen er 
forholdsvis svært tilgængelig og forfattet 
i engelsk fagsprog. Derfor har kvalitets-
sikringen formentlig haltet lidt på medi-
cinske gasinstallationer i hospitalssekto-
ren.

Det er FSDs formand Kaj Hyldgaard, 
som har taget initiativ til forbedringen og 
Svend Gram fra ALECTIA samt John Ene-
voldsen fra AGA der er hovedkræfterne 
bag udarbejdelsen af kontrolprogram-
met.

– Der er aspekter man ikke har ofret 
tilstrækkelig opmærksomhed på, så det 
er i lyset af det, vi har valgt at udarbejde 
et dansk kontrolprogram, der tager ud-

gangspunkt i ISO-standarden og er ud-
formet som en konkret, praktisk vejled-
ning, der er anderledes let tilgængelig.

– Det skal være nemmere og sikrere 
for den udførende og ansvarlige at følge 
dette kontrolprogram og for bygherren, 
der kræver at gasinstallationerne bliver 
kontrolleret og klar til brug.

Indholdet

Kontrolprogrammet består af en række 
skemaer for de forskellige kontroller 
som entreprenøren skal udføre. Til hvert 
skema hører en vejledning, der fortæl-
ler om formålet med kontrollen, og en 
beskrivende procedure for hvordan kon-
trollen skal gennemføres i praksis.

Det er gjort for at øge tilgængelighe-
den, fordi det kan være svært at forstå ud 
fra ISO-standarden, hvad man skal gøre. 
Nogle af kontrollerne har været lidt lang-
hårede for de VVS- montører, der skulle 
udføre dem, forklarer Svend Gram og 
John Enevoldsen.

– Når man først har gjort det nogle 
gange, kan man det på rygraden, og så er 
det hurtigt at udfylde kontrolskemaerne, 
beroliger de. Kontrolprogrammet skal nu 
ud i høring via FSD og bliver derefter of-
fentliggjort.

Derefter arrangerer FSD en række te-
madage, hvor håndværkerne undervises 
i, hvordan kontrolprogrammet anven-
des. Der vil blive afholdt temadage i alle 
regioner, da FSD ønsker at kontrolpro-
grammet hurtigt får stor udbredelse.

Tilmelding til temadagene sker via 
FSDs hjemmeside, hvor kontrolprogram-
met også vil blive tilgængeligt for med-
lemmerne.

– Vi lægger op til at undervise både 
entreprenører, bygherrer og rådgivere, 

og vi vil gennemgå kontrolprogrammet 
grundigt. Hertil har vi bygget en lille test-
stand med rør, ventiler og indbyggede 
fejl man gerne skulle finde, når man ud-
fører kontrollen, siger Svend Gram og 
John Enevoldsen.

To hovedårsager til kontrol

Den ene er, at sikre at bygherren får den 
ydelse, han har betalt for, men vigtigst er 
det at fange eventuelle fejl der har kritisk 
indflydelse på patientsikkerheden. Fejl 
i anlæggene kan være fatale, så det er 
bestemt alvorligt, da fejl i yderste konse-
kvens kan medføre dødsfald.

Udarbejdelse af kontrolprogrammet 
har i arbejdsgruppen givet lange diskus-
sioner om formålet med kontrollen og 
om hvordan den udføres i praksis. Vi må 
også forholde os til, at vi ofte bygger vi-
dere på eksisterende anlæg, hvor alt ikke 
er i orden, og hvor de bygget efter gamle 
normer. Eksisterende anlæg der udbyg-
ges kan man ikke nødvendigvis tage ud 
af drift for at udføre en bestemt kontrol.

Uden et konsekvent kontrolprogram 
risikerer man, at den færdige installation 
ikke kan yde tilstrækkeligt flow til patien-
ter, når en afdeling er fuldt belagt.

Et andet eksempel er at det er entre-
prenørens ansvar at installationen bliver 
gennemluftet efter at entreprenørens 
smede har udført lodning med nitrogen 
som baggas. Entreprenøren skal dermed 
sikre at der kun er oxygen i rørene for 
oxygen, når systemet afleveres. Det er 
ikke lige logisk for alle, at det er entrepre-
nørens ansvar, at der er luftet ordentligt 
ud.

En anden kontrol skal sikre, at alle ud-
tag virker, er tætte osv. Dette er en af de 
mere logiske tests, men testen bliver ikke 
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For yderligere information: 
Marie Koch, mako@force.dk    
www.forcetechnology.com

Korrekt indretning 
af hospitalet sikrer 
optimal udnyttelse 
af sundhedsteknologi
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             detaljer 
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Hvor andre er begrænset til 

at bruge 80 mm-moduler, 

tilbyder vi som de eneste  

45 mm-moduler. Derved får 

vi på praktisk og elegant vis 

plads til flere spor i panelet.

FsD

gennemført konsekvent i alle byggepro-
jekter.

– Man diskuterer disse tests meget, 
og vi håber der vil komme større bevidst-
hed om krav til egenkontrol, så det bli-
ver meget tydeligt, hvad bygherren ved 
et udbud forventer, at entreprenøren 
skal gennemføre af kvalitetssikring. Vi 
oplever at det ofte fører til diskussioner 
under byggefasen. Med det nye kontrol-
program er det en fordel for alle, at det er 
entydigt, hvad entreprenøren skal yde, 
siger Svend Gram og John Enevoldsen.

Opfølgning på Rekommandation 
for Medicinske gasser fra 2012

Den nuværende ”Rekommandation for 
Medicinske Gasser” fra 2012, var en 
revision af en ældre rekommandation. 
Under arbejdet med revisionen blev det 
tydeligt at der var behov for et kontrol-
program, og det er derfor glædeligt at 

det nu er blevet udarbejdet udtaler Kaj 
Hyldgaard.

Det nye kontrolprogram er på 17 sider 
og vejledningen på 20 sider tekst.

– Vi har kogt det ned, så det ikke bli-
ver for omfattende, for derved at sikre 
det bliver anvendt. Under udarbejdelse 
af kontrolprogrammet, har vi skelet til 
Best Practice i branchen og inddraget 
vore egne praktiske erfaringer samt set 
på hvordan man gør i udlandet. Alle 
synes det er en god ide, så vi forventer 
det fremover bliver bredt anvendt i bran-
chen – via medlemmerne i FSD.

Kaj Hyldgaard har i mange år arbejdet 
med at forbedre kvaliteten for de medi-
cinske gasser, via FSD og i sit virke som 
maskinmester i Region Nordjylland.

Lettere at blive godkendt

Man kan forestille sig, at man fremad-
rettet vil se på om kontrolprogrammet 

bliver fulgt, og det dermed bliver lettere 
at blive akkrediteret efter Den Danske 
Kvalitets Model, DDKM. Der er selvføl-
gelig andre ting man skal have styr på i 
den forbindelse. Men følges kontrolpro-
grammet ved ændringer og udbygning 
af eksisterende anlæg, så er man godt på 
vej.

– Det vil helt sikkert give større pa-
tientsikkerhed, og vi tror, vi sparer penge 
og minimerer forvirring under byggepro-
cessen, fordi entreprenøren på sigt vil se 
kontrolprogrammet som en naturlig del 
af deres arbejde. De får testet anlægget 
igennem, inden de skal aflevere til byg-
herren, hvilket bør gøre afleveringsfor-
retningen nemmere.

– Det er et stort skridt fremad, at FSD 
står bag et kontrolprogram, så vi er sikre 
på at det bliver brugt og er ens for alle. 
Det er en fordel for alle udtaler Svend 
Gram og John Enevoldsen afslutningsvis.
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Patienter får bedre 
information med nyt system
Hospitalsenheden Horsens og VIA University College i Horsens har sammen udviklet et nyt system, som 
sikrer patienter en mere målrettet og kortfattet information på skrift. Systemet er i første omgang indført på 
to af hospitalsenhedens afsnit.

Når patienter møder ti en operation på 
eksempelvis Dagkirurgisk Center på Ho-
spitalsenheden Horsens, så får de ikke 
bare en række mundtlige informationer 
om den forestående operation. De får 
også noget med sig hjem på skrift i form 
af et patientbrev eller folder.

For at højne kvaliteten i materialet og 
understøtte en høj patientsikkerhed har 
Hospitalsenheden Horsens udviklet det 
nye it-system SIPSYS (Sikker Patientin-
formations SYStem) i samarbejde med 
ingeniørstuderende fra VIA University 
College Campus Horsens. Systemet er 
netop blevet færdiggjort i efteråret 2013, 
og i midten af december modtag den 
første patient et brev genereret i det nye 
system.

– Vi har tidligere arbejdet ret så de-
centralt med patientbreve og foldere, 
nok mest fordi vi har så mange forskel-
lige informationer til forskellige typer 
af patienter, forklarer specialeansvarlig 
sygeplejerske Ulla Steinsøe fra Dagkirur-
gisk Center på Hospitalsenheden Hor-
sens.

– Nu samler vi informationerne i et 
nyt system, så patienterne får en bedre 
information forstået som en information, 
der er målrettet præcis deres behov, og 
som altid er opdateret. Ligeledes bliver 
det nemmere og hurtigere for os at ud-
arbejde breve og foldere, siger prakti-
kansvarlig sygeplejerske Kirsten Håsum 
også fra Dagkirurgisk Center i Horsens, 
som er et af landet største centre for dag-
kirurgi.

Altid opdateret materiale

De to sygeplejersker forklarer, hvordan 
implementeringen af systemet har været 
en kærkommen anledning til at gøre in-
formationsmaterialet mere tidssvarende.

– Vi har på Dagkirurgisk center længe 
ønsket at forbedre det eksisterende 
skriftlige materiale til patienterne. Vores 

system var blevet meget omfattende at 
revidere og ikke teknisk tidssvarende.

Alene på Dagkirurgisk Center findes 
ca. 50 forskellige patientbreve og fol-
dere, som fortæller om alt fra smertebe-
handling, fasteregler, bedøvelsesformer 
og anbefalede leveregler efter en ope-
ration.

I SIPSYS-systemet ligger alle tekstde-
lene til de forskellige typer patientinfor-
mationer indlagt i en form for skabeloner. 
Det betyder, at hospitalets medarbejdere 
nu kan få systemet til at generere patient-
breve og foldere så godt som automa-
tisk, og at rettelser i teksterne automatisk 
slår igennem alle relevante steder.

Systemet er i første omgang blevet 
udviklet og testet på Anæstesiologisk 
Ambulatorium og Dagkirurgisk Center 
på Hospitalsenheden Horsens og i sam-
arbejdet med hospitalsenhedens innova-
tionsenhed. Systemet forventes i fremti-
den at blive udbredt til hospitalets øvrige 
afdelinger.

TrygFonden støttede i 2012 projektet 
med 553.800 kroner.

Sygeplejerskerne Ulla Steinsøe og 
Kirsten Håsum fra Dagkirurgisk 
Center i gang med at generere 
det første patientbrev i det nye 
SIPSYSsystem. Yderligere har 

Dorthe Skarregaard fra Anæ
stesiologisk Afdeling deltaget i 

projektet.
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En visuel dialog på 
tværs af landet giver nye 
samarbejdsmuligheder
Kalundborg Kommunes næsten 50.000 indbyggere har fået et spritnyt Sundheds- og Akuthus med rigtig 
mange tilbud. Det topmoderne hus har skabt rammerne for samarbejde mellem medicinske instanser på 
tværs af landet til gavn for både den enkelte borger og personalet i huset.

Det smukke hvide hus med de mange 
store vinduespartier spejler sig i den 
blå himmel. Huset byder borgerne i Ka-
lundborg Kommune indenfor til lyse og 
indbydende rammer, der er bygget med 
henblik på at øge samarbejdet og spar-
ringen medarbejderne imellem, medar-
bejder og borger imellem, men også på 
tværs af medicinske instanser. Ønsket 
er at skabe større sammenhæng i tilbud-
dene til borgerne og give dem den bedst 
mulige vejledning og det bedst mulige 
forløb. Borgmester Martin Damm ud-
taler ved den officielle indvielse, ”Det 
her hus skal løfte en del af arven efter 
Kalundborg Sygehus, der lukkede den 
1. januar 2012. Med huset har vi bygget 
et fremtidigt lokalt sammenhængende 
sundhedstilbud til borgerne i Kalund-
borg Kommune”.

AVC – Audio•Visuelt Centrum – har 
været leverandør og sparringspartner 
på de AV-løsninger, der er med til at 
løfte dialogen og samarbejdet i hverda-
gen. AVC har indrettet i alt 8 lokaler i 
det nye hus og heraf kan f.eks. nævnes 
en akutlejlighed med skærm, hvor der 
er mulighed for tilslutning af egen PC. 

Digitalskiltning med et formål

Kalundborg Sundheds- og Akuthus læg-
ger stor vægt på at informere borgerne. 
Dette ses allerede når man kommer ind 
ad hovedindgangen, hvor borgerne mø-
des af en stor infoskærm. Skærmen by-
der borgerne velkommen og fungerer 
samtidig også som informationskilde til 
generelle hverdagsinformationer, der er 

til gavn for såvel borgerne som medar-
bejderne.

Et visualiseret samarbejde

Kalundborg Kommune har også lagt stor 
vægt på at skabe et bedre grundlag for 
samarbejde mellem de mange instanser. 
Der skal koordineres, foretages sparring 
instanserne imellem, men også overle-
veres vigtige informationer. Dette gø-
res bedst visuelt og man har her valgt 
at gå nye veje og give medarbejderne 
nye, effektive og brugervenlige værktø-
jer. Her kan f.eks. nævnes de elegante 
væghængte storskærme i udvalgte mø-
delokaler. Løsningerne tilbyder nem 
tilslutning af PC til skærmen, hvorefter 
mødedeltagerne frit kan fremlægge de-
res indhold på den kontrastfulde og de-
taljerige skærm.

En anden mulighed er det mødelokale, 
der er indrettet med videokonference-
system, interaktiv projektor samt white-
board. Løsningen giver medarbejderne 
mulighed for at afholde videokonference-
møder med deltagere fra hele landet, og 
de kan tilslutte egen PC til projektoren 
og dermed visualisere f.eks. borgernes 
sygehistorik for videomødets deltagere. 
Således kan personalet i tæt samarbejde 
med andre instanser finde de bedst mu-
lige forløb for den enkelte borger uden at 
bruge kostbare timer og ekstra udgifter 
på rejser til og fra diverse møder.

Sidst, men ikke mindst, har AVC ind-
rettet et undervisningslokale med bl.a. et 
fire meter bredt whiteboard og en inter-
aktiv projektor, der gør undervisningen 
og fremlægningen langt mere intens, fri 
og spontan.Interaktivitet kombineret med videokonference giver helt nye muligheder for samarbejde 

på tværs af kommuner og sundhedscentre.



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- 
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Fremtidens hospitaler skal 
indrettes til sundhedsteknologi
aF BetiNa RaNgstRUp

Handler det kun om 
sengepladser?

Antallet af sengepladser på hospitalerne 
har længe været et varmt emne i den 
danske debat og særligt i forhold til de 
nye sygehuse, hvor man har valgt at re-
ducere væsentligt i pladser. Dette gøres, 
fordi man i fremtiden ønsker at behandle 
flere patienter ambulant og endda uden 
de overhovedet behøver at møde op 
på hospitalet. Særligt håber man på at 
kunne skabe store ændringer gennem 
innovativ og effektiv brug af de mulighe-
der, som sundhedsteknologi giver.

Konsultation i hjemmet

Med videokonference og dataopsam-
lingsudstyr til anvendelse i hjemmet 
kan man eksempelvis hjælpe kronikere, 
mens de sidder hjemme i sofaen og der-
ved forhindre unødige indlæggelser.

Med korrekt anvendelse af de sund-
hedsteknologiske muligheder kan hospi-
talerne ydermere overføre specialiseret 
viden til behandlere og plejepersonale 
i den sekundære sektor, som så kan va-
retage en større del af den nødvendige 
behandling. Hvis mulighederne udvikles 
og udbredes giver det god mening at 
skære på antallet af sengepladser i frem-
tidens sygehus. Men betyder udsigten til 
de nye behandlingsstrukturer kun, at der 
skal være færre senge? Eller sætter de 
nye måder at bruge sundhedsteknologi 

i behandlingen også andre krav til indret-
ning og design af fremtidens hospital?

Hospitalsarkitektur er mere end 
bare plads

Betydningen af hospitalsmiljøet for be-
handlingskvaliteten og patienternes 
heling er veldokumenteret: I en rapport 
fra 2004 opgøres over 600 studier, der 
viser hvordan forskellige aspekter af ho-
spitalsdesign påvirker behandlingsresul-
taterne1. Mange undersøgelser viser, at 
de fleste sygeplejersker bruger en stor 
del af deres tid på at hente materialer til 
sygepleje frem for at yde den. Afstande 
og placeringer af eksempelvis depotrum 
har altså en stor betydning for effektivi-
teten af den sygepleje, der ydes. Andre 
studier har undersøgt det fysiske miljøs 
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indflydelse på stress for patienter og 
sundhedspersonale, og her påvises det, 
hvor stor betydning lyd og lys.

I akutmodtagelser har rumindretning 
en afgørende betydning for rettidighe-
den af triage og behandling. Den poli-
tiske anerkendelse af sammenhængen 
mellem arkitektur og behandlingskvalitet 
afspejler sig i Region Hovedstadens rap-
port om helende arkitektur og ni anbefa-
linger til regionens hospitalsbyggerier2. 
Men hvad så, når patienterne ikke læn-
gere befinder sig på hospitalet? Hvordan 
skal fremtidens hospitalsindretning imø-
dekomme behandling, der i øget grad 
ydes ved hjælp af sundhedsteknologi?

Nye behandlingsformer stiller 
nye krav til indretningen

Det er svært præcist at forudsige, hvor-
dan de nye måder at yde behandling 
kommer til at påvirke kravene til frem-
tidens hospitalsindretning. Men det er 
muligt at gøre sig nogle kvalificerede tan-
ker på baggrund af det, vi allerede ved.

Vi ved, at når behandling gives ved 
hjælp af IT og teknologi, så er det helt 
essentielt, at teknologien virker. Derfor 
er det vigtigt, at både sundhedsperso-

nale og patienter har hurtig adgang til 
support, hvis noget ikke fungerer, som 
det skal. Skal patienter triageres via ind-
sendte data kan det sætte høje krav til 
klinikerens mulighed for overblik og ro, 
da risikoen for fejl kan være stor, hvis en 
større mængde data overvåges. Skal be-
handleren til gengæld tale med patienter 
over videoskærm, sætter det store krav 
til privathed og den tryghed, som pa-
tienten oplever omkring konsultationen, 
herunder i forhold til det miljø, som klini-
keren befinder sig i. Scenarierne sætter 
forskellige krav til hospitalsindretningen, 
som skal medtænkes, når de nye be-
handlingsformer iværksættes.

Sociotekniske studier kan skabe 
den nødvendige indsigt

Indenfor Human Factors området taler vi 
om et ’socioteknisk’ system, når vi skal 
analysere de ændringer og krav, som 
indførslen af ny teknologi tilvejebringer i 
et behandlingssystem. I et sådant system 
spiller mennesker, organisation, proces-
ser, miljø og kultur sammen med tekno-
logien i et intern afhængighedsforhold.

Hvis man i en forandringsproces ikke 
tager hensyn alle elementerne, risikerer 

man, at systemet ikke fungerer optimalt 
og i værste fald kollapser. Med forskel-
lige analyseværktøjer, som fx risikoana-
lyser og arbejdsgangsanalyser, undersø-
ger vi, hvilke krav, der er til de forskellige 
elementer i en givet behandlingsstruk-
tur. Ved at benytte denne tilgang kan 
man sikre sig at alle dele i systemet er 
taget højde for, og at systemet er parat til 
at levere den kvalitet og sikkerhed i be-
handlingen, som det er hensigten.

For at sikre at fremtidens hospitaler le-
ver op til udviklingen anbefaler vi derfor, 
at man ved enhver planlagt indførsel af 
nye behandlingsformer anvender disse 
typer af analyser og ikke mindst i forhold 
til hospitalsindretningen. For hospitalsar-
kitektur og behandlingskvalitet handler 
heldigvis om mere og andet end bare 
sengepladser.

Noter

1  Role of the Physical Environment in the Ho-
spital of the 21st Century. By Roger Ulrich, 
Craig Zimring, Xiaobo Quan, Anjali Joseph, 
and Ruchi Choudhary. Published by The 
Center for Health Design, 2004

2  Region Hovedstadens anbefalinger for 
helende arkitektur: Rapport. Region Hoved-
staden 2010
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Hvad er effekten af 
skærmede elinstallationer 
på hospitaler?

Ved projektering af nye afsnit på hospi-
talerne støder man ofte på kravet om, at 
elinstallationerne skal være udført med 
skærmede kabler og dåser. Dette projek-
teringskrav er fra gammel tid, og under-
søgelser fra Balslev viser, at det kan be-
tale sig nøje at overveje, om skærmede 
installationer er den rigtige løsning. 

Det er blevet kalkuleret, at den skær-
mede installation, der skal udføres med 
specielle kabler og installationsmateriel 
er ca. 20 % dyrere end en installation, der 
er udført med traditionelt materiel. Man 
bør derfor ved ethvert projekt holde in-
stallationsomkostningerne op imod den 
påtænkte anvendelse, da der ofte ikke 
er grundlag for at ofre omkostninger til 
skærmede kabelinstallationer til almin-
delige sengestuer, intensiv-stuer og 
OP-stuer. Hvis der er brug for en særligt 
skærmet installation f. eks. ved en MR-
skanner, skal installationen udføres efter 
ganske særlige krav.

Det er således også kun enkelte ho-
spitaler, der i dag forlanger, at installatio-
nerne bliver skærmede. Andre hospita-
ler har aldrig skærmet installationerne og 
ønsker heller ikke fremover, at installatio-
nerne bliver skærmede.

Ved projektering af nye installationer 
bør man derfor stille følgende spørgs-
mål, inden projektet igangsættes:

•	Hvorfor skal installationerne skærmes?
•	Hvad skal der skærmes for?
•	Hvad er erfaringerne?

Undersøgelse af effekten af 
skærmning

I forlængelse af den løbende diskussion 
for eller imod skærmning af stærkstrøm-
skablerne fandt Balslev Rådgivende In-
geniører det interessant at undersøge, 
hvilken effekt en skærmning har. Derfor 
foretog virksomheden en undersøgelse 
af nogle intensivstuer på Rigshospitalet, 
hvor der både var stuer udført efter de 
oprindelige principper for skærmning 
samt stuer, der var udført med alminde-
lige installationskabler uden skærm.

De forstyrrelser der indbyrdes kan på-
virke elektriske installationer er:
•	 	50 Hz støj (baggrundsstråling fra elin-

stallationer)
•	 	Overspændingsspidser (kob lings spæn-

din ger)
•	 	Lyn- og atmosfæriske udladninger
•	 	Overharmoniske frekvenser
•	 	HF støj fra f.eks. mobiltelefoner og dia-

termiapparater

Den elektriske støj består af 2 kompo-
nenter, nemlig et magnetisk felt (B), der 
måles i ”Tesla” og et elektrisk felt (E), 
der måles i volt/meter. For at undgå at 
elektriske installationer vil forstyrre hin-
anden, er der opstillet en række normer, 
EMC standarder: DS/EN 61000-x-x, 
DS/IEC/TR 61000-5-6, Stærkstrømsbe-
kendtgørelsen afsnit 515.3 og særligt for 
hospitalsinstallationer DS/HD 60364-7-
710:2012.

Balslevs målinger viste nogle overra-
skende resultater. På stuer med skærmet 
installation var det magnetiske felt midt i 
stuen ca. 25-80 nT (nano Tesla). I de pa-
tientnære omgivelser, 1 m fra sengestue-
panelet blev feltet målt til ca. 17-60 nT. 

Disse værdier skal sammenlignes med 
værdierne i ”DS/HD 60364-7-710, bilag 
C” som foreskriver, at det magnetiske B-
felt ikke må overskride 1*10-7 Tesla ( = 
100 nT) for det følsomste område.

Endnu mere overraskende var det, at 
målingerne på stuer med uskærmet in-
stallation viste værdier på ca. 40 nT midt 
i stuen og ca. 53 nT i de patientnære om-
givelser.

Test af emission fra et skærmet- 
og et uskærmet kabel

Efter undersøgelsen er det relevant at 
stille spørgsmålet: Virkede skærmen på 
det almindeligt anvendte skærmede ka-
bel N0SKX ikke på den magnetiske ud-
stråling?

For at få en forståelse af de parametre, 
der påvirker udstrålingen fra kablerne, 
blev der foretaget nogle laboratorie-
forsøg. Et skærmet kabel (NKT N0SKX 
5*1,5), der var oplagt frit, blev belastet 
med en strøm, og B-feltet blev målt ved 
forskellige belastningsstrømme. Heref-
ter blev der foretaget de samme målinger 
med et almindeligt uskærmet installati-
onskabel (N1XZ1-J). De samme målinger 
blev til sidst foretaget med uskærmet 
kabel oplagt i installationskanaler (sen-

aF asgeR illUm, BalsleV 

RåDgiVeNDe iNgeNiøReR
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gestuepaneler) i hhv. aluminium og stål. 
Måleresultaterne er vist i figur 1.

Alle målinger er udført ved 50 Hz.

Det elektriske felt (E) blev også målt ved 
samme lejlighed:
•	Uskærmet kabel, E = 60 V/m
•	Skærmet kabel, E = 350 mV/m
•	 	DS710 stiller ikke krav til elektriske fel-

ter

Det kan ses, at der ikke er væsentlige 
forskelle på skærmede- og uskærmede 
installationer med hensyn til magnetfel-
terne. På de målte stuer vurderes det, at 
DS/HD 60364-7-710:2012 overholdes. 
Der er en væsentlig dæmpning af den 
magnetiske udstråling, når kablerne in-
stalleres omsluttet af metalliske paneler 
f.eks. sengestuepaneler.

Der er en væsentlig forskel mht. 
dæmpningen af det elektriske felt på in-
stallationer udført med skærmede kabler 
i forhold til en installation med uskær-
mede kabler. Hvis installationen udføres 
med skærmede kabler, er det vigtigt at 
huske korrekt jording af skærmen.

Konklusion

Det er vigtigt at indtænke EMC forhol-
dene meget tidligt i projekteringen af de 

nye hospitaler på grund af den udbredte 
brug af elektronisk udstyr, bl.a. brugen 
af den trådløse informationsteknologi. 
Gevinsten ligger i, at der ikke efterføl-
gende skal anvendes kostbare lappeløs-
ninger for at udbedre interferensproble-
mer. Ved ethvert hospitalsprojekt skal 
EMC forholdene afklares inden instal-

Figur 1. Måleresultater med og uden skærm og med stål/aluminiumskanal

lationsformen besluttes. Er der særlige 
krav f.eks. i EEG rum, i EKG rum, rum 
med intensiv overvågning eller på labo-
ratorier? En væsentlig retningslinje er 
overholdelse af de gældende EMC nor-
mer for udstråling og for immunitet, hvil-
ket sikrer, at de forskellige installationer 
ikke vil genere hinanden under normal 
drift.

Med hensyn til elektriske stærk-
strømsinstallationer med grupper op til 
16 A synes det ikke nødvendigt at udføre 
installationen med skærmede kabler for 
at overholde kravene til den magnetiske 
udstråling. Det må anbefales, at installa-
tionen i patientnære omgivelser udføres 
metallisk indesluttet i f.eks. aluminiums-
kanaler.

Med hensyn til interferens til da-
takablingssystemer (PDS kabler) bør de 
gældende afstandskrav i DS/EN 50174-
2:2009 overholdes. Når der opstår pro-
blemer med afstandskravene, kan det 
overvejes at udføre installationen med 
fiberoptiske kabler.

Ved forekomst af induktive kom-
ponenter som f.eks. IT-transformer, 
ventilationsmotorer, gardinmotorer og 
spjældmotorer, bør der holdes en af-
stand på 6 m til patientnære omgivelser. 
Motorkabler med frekvensomformer-
styring skal være særligt skærmede. 
Kabler og installationer for mere end 16 
A skal overholde en distance fra 3 til 9 m 
fra de patientnære omgivelse med føl-
somt udstyr afhængig af den fremførte 
strøm.
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Intelligente installationer 
øger sikkerheden
Sygehus Sønderjylland i Åbenrå har fået Danmarks mest avancerede tekniske installationer i en omfattende 
renovering med KNX fra ABB.

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

Installationerne med KNX-komponen-
terne giver Sygehus Sønderjylland for-
syningssikkerhed, fleksibilitet og ikke 
mindst komfort med en avanceret sty-
ring af solafskærmning og lys, som for-
venteligt vil reducere energiforbruget 
med 20-30 procent.

Sygehus Sønderjylland har satset stort 
med moderniseringen, som også vil give 
bedre forhold for patienter og personale. 
Det er installationsvirksomheden Cave-
rion, der står for montage og program-
mering af hele installationen.

Ved valget af KNX har Caverion især 
lagt vægt på den store fleksibilitet, der 
opnås på stedet, og at der bliver en 
bedre komfort for patienter og personale 
på det 25.000 kvadratmeter store syge-
hus.

Lyset sænkes nu om aftenen på gang-
arealerne til 50 lux, der kan skabe tryg-
hed, mens lysstyrken stiger til 200 lux, 
når sensorerne registrerer bevægelse 

fra personale og patienter. Installationen 
er blandt de mest moderne på et dansk 
sygehus.

– En af de helt store fordele er den 
store fleksibilitet, som sygehuset opnår, 
fastslår salgsdirektør Flemming Folkvard-
sen, 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 ompro-
grammeres komponenterne til den nye 
opgave.

Det er højst et par afbrydere, der skal 
flyttes. Forsyningskablerne og udtagene 
i loftet sikrer, at der altid vil være den 
nødvendige og let tilgængelige forsy-
ning.

Frihed med KNX

En af de helt store styrker ved KNX er, at 
man ikke er bundet til en bestemt leve-
randør. KNX er et åbent system, så øn-
sker man senere at skifte produkter ud, 

kan de kobles på systemet og program-
meres. Flere end 200 producenter kan 
levere komponenter til KNX-systemet, 
og det giver en åben og fair konkur-
rence.

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 
overalt i verden.

Sikret mod strømafbrydelser

Når der skal renoveres og installeres nyt 
på et sygehus, er det et krav, at der ikke 
må være strømafbrydelser, som kan få 
fatale konsekvenser. Skal der afbrydes, 
må det planlægges i god tid, så det ikke 
forstyrrer patientbehandlingen.

Med SMISSLINE i forsyningstavlerne 
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 planlægge 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, der 
blot sættes på skinnesystemet.

Nemmere langtidsplanlægning

Med SMISSLINE er det muligt for hospi-
taler at langtidsplanlægge uden at vide, 
hvordan den færdige installation skal se 
ud. Med systemet kan de ændre instal-
lationen direkte uden ekstra omkostnin-
ger ved at bytte om på enhederne, der 
kan monteres i hvilken som helst orden 
uanset polantal.

Ved at anvende ABB SMISSLINE i 
tavlen er det muligt at montere eller 

fjerne komponenter i tavlen, uden at 
strømmen afbrydes.
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– Med SMISSLINE reduceres omkost-
ningerne betydeligt i tavlens levetid, og 
personsikkerheden er væsentligt højere 
end i traditionelle tavler med DIN-skin-
ner, siger salgsdirektør Flemming Folk-
vardsen, ABB.

– 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 mo-
torværn, der alle kan kobles direkte på 
SMISSLINE-systemet.

Driftsikker med UPS

For at sikre hospitaler helt mod spæn-

dingsforstyrrelser bruges UPS-anlæg, 
der sikrer, at spændingen ikke falder ud, 
og at hospitalet altid har den livsvigtige 
spænding. ABB har både online UPS-an-
læg og industrielle UPS-anlæg, der dæk-
ker hele paletten af behov for nødstrøm 
og batterikapacitet.

ABB har leveret UPS-anlæg til både 
Hvidovre Hospital, Odense Universitets-
hospital, Bispebjerg Hospital, Gentofte 
Hospital og Køge Sygehus.
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Altro på Health & Rehab 
Scandinavia 2014 
I dagene fra den 9.-11. september 2014 
bliver der atter afholdt Health & Rehab 
Scandinavia i Bella Centeret i Køben-
havn. Messen er Danmarks største bran-
cheudstilling for handicap-relaterede 
produkter og tjenester samt pleje- og ho-
spitalsudstyr. I år stiller Health & Rehab 
Scandinavia skarpt på ”Et selvstændigt 
liv” og inspirerer til de bedste løsnin-
ger for handicappede, ældre, kronikere 
og alle omkring dem. Altro, der er ver-
dens førende producent og leverandør 
af skridsikre gulve, vil naturligvis være 
til stede på messen, hvor de blandt an-
det udstiller det skridsikre vinylgulv Al-
tro Aquarius, som giver mulighed for at 
kombinere sko og bare fødder på samme 
gulv.

Med Aquarius opnås der sikkerhed 
under fødderne, uanset om gulvet er 
vådt eller tørt, og uanset om man går 

med bare fødder eller med sko – og det 
gælder både sko med hårde såler samt 
gummi- og løbesko. Dette teknologiske 
gennembrud har revolutioneret produkt-
udvalget til potentielt våde områder ved 
at eliminere risikoen for skrid i en lang 
række forskellige miljøer. Muligheden 
for at kombinere sko og bare fødder på 
det samme gulv gør, at Altro Aquarius er 
særdeles velegnet at anvende fx på ple-
jehjem, hospitaler, genoptræningscentre 
etc., hvor der netop er behov for, at be-
boere og patienter kan færdes med bare 
fødder, mens plejepersonalet kan være 
iført sko – og alle har brug for at kunne 
færdes sikkert.

Har du lyst til at høre mere om Altro 
Aquarius og andre af vores banebry-
dende produkter, så kom og hils på os på 
vores stand (C1-009.
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Stor interesse for  
elteknisk service
Værdiskabende serviceløsninger af en høj faglig udførelse sikrer brugere og ansatte bæredygtige 
hospitalsafsnit, påpeger afdelingsleder Allan Gustavsen fra Lindpro

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

For Lindpro A/S er service i forbindelse 
med montage af tekniske installationer 
en komplet pakkeløsning, der ud over 
installationen dækker løbende vedlige-
hold og service.

Afdelingsleder Allan Gustavsen:
– Lindpro er kendt for at være en 

stærk entreprisevirksomhed, men er 
også i høj grad en servicevirksomhed, 
som arbejder intensivt på at nå en højere 
servicegrad på sygehusene. Vi vil være 
en proaktiv servicepartner med udstrakt 
fleksibilitet, høje faglige kompetencer og 
værdiskabende løsninger.

– Vi er i forvejen bredt repræsenteret 
på sygehusene rundt omkring i landet 
og medarbejderne har stor erfaring med 
sygehusinstallationer og er bekendte 
med de specielle forhold, der gør sig 
gældende dér. At det er en arbejdsplads 
med personale og patienter, hvor man 
tager hensyn til de instruktioner, der gæl-
der i de respektive sengeafsnit. Dette er 

et helt basalt element i vores indarbej-
dede serviceinstrukser.

Lindpro er desuden fuldstændig inde 
i hospitalernes branchekrav og interne 
kvalitetsmanualer, så man kan være sik-
ker på, at installationerne udføres efter 
de gældende tekniske specifikationer 
selv om disse løbende ajourføres.

Lang historik med hospitaler

– Lindpro har i mange år udført el-teknisk 
arbejde og satset på at servicere sygehu-
sene, der er spændende og udviklende 

virksomheder. Det har altid været et krav 
til kvaliteten af de udførte ydelser, at ser-
vicen var værdsat af sygehusets drifts-
personale, siger han.

Der skal være et godt samarbejde, så 
udførelsen fungerer optimalt og drifts-
personalet oplever det som en mer-
værdi. Det har givet os et godt og lang-
varigt samarbejde med serviceledere, 
der sidder med ansvaret på sygehusene.

Vi betragter os som medspillere, der 
overdrager installationerne til sygehu-
senes egne driftsafdelinger ved afleve-
ringsforretninger og gerne står for den 
videre service af installationerne, siger 
han.

Stærk på serviceydelser

Lindpro arbejder også med intelligente 
bygningsinstallationer, den fælles, åbne 
standard til automatik, KNX og har med-
arbejdere, der er KNX-certificerede:

– Vi har en gruppe medarbejdere som 
kan arbejde som KNX-programmører på 
højt niveau og arbejde med store projek-
ter. Fordelen ved KNX for slutkunderne 
er, at uanset valget af komponenter i den 
tekniske løsning, står det hospitalerne 
frit for at overtage anlæggene eller vælge 
en anden fremtidig partner til at varetage 
service og vedligehold.

Der er ca. 450 danske KNX-certifice-
rede medarbejdere. Interessen for åbne 
platforme stiger, og vi laver et voksende 

”Energioptimering kan være mindre belysningsanlæg, der skal 
skiftes, kontrol af trykluft for utætheder, optimering af frekvens
omformere, ventilation samt undersøgelse og funktionstests af 
 tavler i ABDLcentraler til branddøre.”

Allan Gustavsen, afdelingsleder
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ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4 • 2730 Herlev
tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk

Ikke 2 opgaver er ens. Vi kan hjæl-
pe dig med den rigtige beslutning, 
hvor kombinationen af de bedste 
produkter til den givne løsning 
bliver sat korrekt sammen. 

Det er vores mål at gøre de en-
kelte processer lettere, for på den 
måde at sikre, at projektet udføres 
rigtigt første gang - hver gang. 

Det sikrer god økonomi.

Kemikaliebestandige fuger: 
Mod står belastningen fra daglig, 
hård rengøring.

Høj trykstyrke og glat finish: 
Gør spartelmassen i stand til at 
modstå rullende belastning.

SOLIDE FORBINDELSER SOLIDE FORBINDELSER

Gulv- og vådrumsløsninger til hospitalssektoren:

Sikre løsninger  
på vitale områder

ARDEX systemløsninger: Tid 
og risiko minimeres og projekter 
afsluttes uden problemer. 
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antal styringsprojekter især inden for lys, 
som KNX muliggør. Vi arbejder med in-
telligent styring af lyset i de nye projekter 
og forskellige scenarier, herunder dyna-
misk lys, hvor intensitet og farvetempe-
raturen skifter hen over dagen i takt med 
lyset udenfor. Vi har installeret dynamisk 
lys på OUH, og på det igangværende 
byggeprojekt DNU i Århus, skal det også 
installeres på etape 4.

Service skal udvikles

Lindpro beskæftiger omkring 850 med-
arbejdere og heraf har skønsmæssigt 
60 specialister inden for stærk- og svag-
strøm deres daglige gang på sygehu-
sene. De bidrager til at opretholde sel-
skabets mangeårige erfaring, kendskab 
og høje, faglige viden om sygehusinstal-
lationer.

Lindpro har medarbejdere, der er 
specialuddannede til kaldeanlæg, tyveri-
alarmer (AIA), brandvarsling (ABA), ad-

gangskontrol (ADK), TV-og videoover-
vågning (TVO) af bygninger.

– Virksomheden er en af de større, 
landsdækkende spillere, der fylder godt 
inden for installationer til sygehusene 
med brede produktkompetencer, der 
dækker alle de behov et sygehus kan ef-
terspørge uanset om der skal bygges nyt 
eller det eksisterende skal serviceres.

Lindpros fagspecialister afsøger mar-
kedet for nye produkter og tiltag der 
med fordel kan anvendes på sygehu-
sene og søger et tættere samarbejde 
med sygehusenes driftsafdelinger. Der-
ved opnås den synergi, der sikrer et godt 
kunde-leverandørforhold og udvikler et 
godt samarbejde, siger han.

– Vi har en gruppe medarbejdere som kan arbejde som 
KNXprogrammører på højt niveau og arbejde med store 
projekter.
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Nu skal hospitalerne være 
energieffektive
Teknologisk Institut har de seneste år oplevet en øget efterspørgsel på opgaver inden for 
sundhedssektoren i takt med regeringens massive investering i dette område og de til stadighed stigende 
krav til bl.a. energieffektivitet, indeklima og arbejdsmiljø.

De opgaver, som Teknologisk Institut 
løser, dækker et bredt spektrum af om-
råder fra rådgivning om enkeltkompo-
nenter til test, udvikling og rådgivning i 
forbindelse med komplekse bygninger 
og installationer – eksempelvis til avan-
cerede laboratorier med forskelligartet 
kontaminering i forbindelse med de en-
kelte procesudsugninger. I alle tilfælde 
med indeklima, arbejdsmiljø og energi-
besparelser i højsædet.

”Vi har set en tydelig udvikling i ef-
terspørgslen af opgaver inden for sund-
hedssektoren, hvilket foruden krav til 
energieffektivitet og arbejdsmiljø, skyl-
des, at bygherre og brugere stiller højere 
krav til hygiejne og fleksibilitet af bygnin-
gen som helhed”, siger Ole Ravn, som er 
chef for Center for Energieffektivisering 
og Ventilation på Teknologisk Institut. 
”Desuden har danske hospitaler en lang 
tradition for at være ”morgendagens 
trendsættere” i forhold til innovation og 
afprøvning af nye teknologier. Det er 
bl.a. det, der afspejles i denne udvik-
ling”.

Energiscreening – kortlægning af 
energibesparelsesmulighederne

Der er meget store gevinster ved at 
energirenovere hospitaler og lignende 
bygningskomplekser. Når der skal opnås 
den fulde gevinst af en energirenovering 
skal der gennemføres en grundig under-
søgelse – en såkaldt energiscreening. 
Teknologisk Institut gennemgår hver 
enkelt bygning, herunder installationer, 
klimaskærm, bygningens brug og ind-
retning, og der foretages de nødvendige 
målinger. Det viser sig ofte, at størstede-
len af det rentable energibesparelsespo-
tentiale ligger i at indstille og eventuelt 
ombygge bygningens tekniske anlæg til 
det faktiske behov samt sikre, at kom-
ponenterne arbejder korrekt sammen. 

Dette kræver specialistviden om de en-
kelte systemer, komponenter og seneste 
udvikling, så indeklimaet ikke påvirkes i 
uheldig retning og den forventede ener-
gibesparelse opnås.

Udvikling og test af 
komponenter og systemer

Teknologisk Institut har adskillige unikke 
laboratoriefaciliteter, hvor flere af dem 
er DANAK- akkrediterede og Eurovent-
certificeret. Her tester og udvikler man 
systemer og komponenter, eksempel-
vis: Ventilationsaggregater, ventilatorer, 
motorer og pumper. Ud over test i egne 
laboratorier har Teknologisk Institut også 
avanceret udstyr til at fuldføre en lang 
række målinger in-situ.

Teknologisk Institut har desuden et 
meget effektivt og avanceret laboratorie-
system – Green Lab for Energy Efficient 
Buildings – hvor man leverer laboratorie-
ydelser på 3 niveauer – fra komponent, 
til system og til bygning. Laboratoriesy-
stemet er med i en offentlig tilskudsord-
ning, Green Labs DK, der er etableret på 
baggrund af visionen om, at Danmark 
skal være et ”Grønt teknologilaborato-
rium”. Der er i forbindelse med Green 
Labs-konceptet mulighed for at opnå til-
skud i forbindelse med test, udvikling og 
energiscreeningsundersøgelser.

I laboratorierne er der i de seneste år 
udviklet en række nye komponenter og 
systemer hvoraf eksempler fremgår ne-
denfor.

Nye og mere effektive 
ventilationsløsninger med 
mindre forureningsspredning

Teknologisk Institut har i forbindelse 
med test, udvikling og optimering af et 
nyt ventilationssystem i samarbejde med 
en større dansk producent, opnået en 

hidtil ukendt lav kontaminering mellem 
ventilationsanlæggets kamre. Det er bl.a. 
en ny opbygning af VGV-princip og pla-
cering af ventilatorer, der giver det fine 
resultat. Løsningen vurderes at kunne 
konkurrere med eksisterende ventilati-
onsløsninger med væskekoblede batte-
rier, hvor indtag- og afkastkammer pla-
ceres i samme rum.

Lavere lufthastighed og 
energibesparelse i stinkskabe

Teknologisk Institut har for Københavns 
Universitet undersøgt om den alminde-
lig brugte lufthastighed i lugeåbningen 
i et stinkskab på 0,5 m/s kunne reduce-
res uden at forringe brugersikkerheden. 
Projektet blev udført i Teknologisk Insti-
tuts TLS-laboratorium, som er et fleksi-
belt rum opbygget til netop dette formål. 

Der er meget store gevinster ved at energi
renovere hospitaler og lignende bygnings
komplekser. Når der skal opnås den fulde 
gevinst af en energirenovering skal der 
gennemføres en grundig undersøgelse – en 
såkaldt energiscreening.
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Undersøgelserne viste, at der er mulig-
hed for store energibesparelser, men 
samtidig reduceres brugersikkerheden 
ved reduktion af lufthastigheden i luge-
åbningen. Teknologisk Institut mener 
derfor, at man skal differentiere labora-
torier i forhold til stoffernes toksicitet og 
de forureningsrater, der arbejdes med, 
hvorfor der ikke p.t. foreligger et ende-
gyldigt svar.

Nye energieffektive 
indblæsningssystemer

I Teknologisk Instituts 1:1 testlaborato-
rium ”EnergyFlexOffice” er der de sid-
ste par år løbende gennemført test og 
videreudvikling af forskellige energief-
fektive og indeklimavenlige ventilations-
systemer og armaturer, bl.a. et køle- og 
varmeloft. Loftet kan give en langt højere 
varme- og/eller kølingstilførsel til rum-
mene end andre kendte systemer uden 
at genere brugerne. Målinger har doku-

menteret, at køleeffekter op til 100 W/
m2 er mulige, hvor man normalt siger at 
40-60 W/m2 er det højest mulige uden 
at forringe brugerkomforten. Loftets 
egenskaber egner sig specielt til rum 
med større varmebelastninger end nor-
malt, f.eks. i forbindelse med hospitaler 
og kan med sit kanalløse koncept og sin 
lave byggehøjde udvide mulighederne i 
byggeriet og eventuelt reducere anlægs-
omkostninger.

Implementering – fuld skala 
test af operations-, intensiv-, 
sengestue og kontorlokaler

Ud over laboratorietest udfører Tekno-
logisk Institut også test og rådgivning in-
situ. I 2013 leverede Teknologisk Institut 
bl.a. test og rådgivning af en række nye 
koncepter og systemer, som skulle an-
vendes på Odense Universitets Hospital. 
Formålet med undersøgelsen var at sikre 
at de valgte enkeltkomponenter, rum 

og systemer spillede sammen og ville 
give det ønskede termiske og akustiske 
indeklima med et lavt energiforbrug. Til 
opgaven var der opført en mockup-mo-
del i fuld størrelse, som indeholdt ope-
rations-, intensiv-, sengestue og kontor. 
Bygherren ønskede dels en høj grad af 
fleksibilitet i bygningen, dels at opvarm-
ning og køling skulle ske via ventilations-
anlæggene. For at imødekomme disse 
ønsker undersøgte man om det var mu-
ligt, at anvende decentrale anlæg med 
små køleanlæg og varmepumper. Resul-
tatet af testen viste, at det termiske og 
akustiske indeklima generelt ville være 
tilfredsstillende, dog med risiko for tem-
peratursvingninger og delvist reduceret 
opblandingseffektivt grundet køle- og 
opvarmningsmetoden samt armaturvalg.

Drift – efteruddannelse af 
personale forbedrer effekten af 
renoveringen

Teknologisk Institut er Danmarks største 
udbyder af kurser og konferencer og le-
verer bl.a. kompetenceudvikling til mere 
end 75 af Danmarks største virksomhe-
der. Man har naturligvis også her fokus 
på drift af offentlige bygninger. Energi-
rigtig Drift er et eksempel på en allround 
uddannelse som sætter fokus på varme, 
ventilation, belysning og energiforbru-
gende apparater. Men også mere speci-
fikke områder såsom ventilation og kø-
ling, kan man uddanne sig i – både teori 
og hands-on. 

Se mere på  
www.teknologisk.dk/22690

Nye test har vist, at et ny udviklet 
ventilationsloft og nye indblæs

ningsarmaturer gør det muligt 
at fjerne endnu mere varme end 

hidtil uden at forringe bruger
komforten.

I Teknologisk Instituts 1:1 testlaboratorium ”EnergyFlexOffice” er der de sidste par år lø
bende gennemført test og videreudvikling af forskellige energieffektive og indeklimaven
lige ventilationssystemer og armaturer.
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Entreprenørerne skal 
tidligere på banen

Når vi som privatpersoner køber en vare, 
en tjenesteydelse eller noget helt tredje, 
så vil vi gerne sikre os, at vi får mest mu-
ligt for pengene. Det er jo også derfor, at 
vi for eksempel samler vores forsikringer 
ét sted og følger renterne for at få det 
bedste realkreditlån osv. Det er ikke nød-
vendigvis den laveste pris, men den bed-
ste kvalitet set i forhold til prisen, der har 
vores interesse. Det lidt provokerende 
spørgsmål i denne sammenhæng er så, 
hvorfor i alverden der tilsyneladende 
ikke er interesse for at få mest muligt for 
pengene, når der skal bygges hospitaler?

Drop den ensidige fokus på pris

Jeg kan godt regne ud, at jeg vil blive 
mødt med modargumenter om, at man 
netop forsøger at få mest muligt for 
pengene ved at gå efter den lavest mu-
lige pris på byggeriet. Og jeg medgiver 
gerne, at det nogle gange giver god me-
ning at gå efter den laveste indkøbspris 
– eksempelvis hvis man er på jagt efter 
tre liter mælk i et supermarked.

Men når det drejer sig om et stort og 
kompliceret bygningsværk som et hospi-
tal, så er det min påstand, at det er for-
kert at fokusere så ensidigt på den lave-
ste pris som man gør. Her er der nemlig 
andre faktorer end den kortsigtede pris, 
der spiller ind i vurderingen af, om vi har 
gjort en god forretning. Det er med an-
dre ord ikke sikkert, at man får mest for 
pengene ved at vælge det billigste pro-
jekt.

Den ensidige fokus på anlægsprisen 
betyder, at bygherren afskærer sig fra at 
få den optimale ydelse – fordi projektet 
kunne give et bedre resultat og en bedre 
totaløkonomi, hvis man tænker mere i 
kvalitet og fokuserer mere på de frem-
tidige udgifter til energiforbrug, drift 
og vedligehold. Som eksempel kan jeg 
nævne, at vi i MT Højgaard har stor er-
faring med at bygge på hospitaler med 
færrest mulige gener for den klinisk drift, 
der foregår, mens vi bygger. Men denne 
kompetence kommer ikke i spil, når vi 
først bliver inddraget så sent i processen, 
at de omtalte processer allerede er luk-
ket, og tildelingskriteriet alene er laveste 
pris. Det giver en lose-lose situation. MT 
Højgaard får ikke brugt alle vores opspa-
rede kompetencer, og bygherren får ikke 
gavn af vores erfaringer. Det er meget 
langt fra at være optimalt.

Afsæt den nødvendige tid

Derfor er det essentielt at inddrage en-
treprenøren langt tidligere i processen. 
Det har en række fordele, der overord-
net set handler om at sikre bygbarheden 
og at reducere antallet af projekterings-
mangler, så man på den måde sikrer, at 
både tidsplan og budgetter bliver over-
holdt.

Misforstå mig ikke; i MT Højgaard 
er vi rigtig glade for flot arkitektur, godt 
indeklima og en funktionel indretning, 
men vi er altså nødt til at kunne gøre idé-
erne til virkelighed, og det er desværre 
langt fra altid tilfældet. Vi bruger meget 
tid – og dermed mange penge – på at 
sikre bygbarheden, når vi skal realisere 
et projekt, der allerede er færdigprojek-
teret, når vi kommer ind i billedet. For ek-
sempel kommer vi ofte ud for, at der ikke 
er lavet kollisionstjek som eksempelvis, 
at rørføringen ikke må kollidere med en 
bærende søjle. Den slags fejl skal helst 
elimineres tidligt i planlægningsproces-
sen, men det er ofte noget vi først stø-
der på relativt sent i byggeprocessen. 
Det betyder, at det bliver langt dyrere 
og mere besværligt at løse problemet. 

Var entreprenøren blevet inddraget tid-
ligere, så ville vi have opdaget det, og 
kunne på kort tid have rettet fejlen, og 
dermed optimeret byggeprocessen og 
sparet bygherre for både tid og penge.

Det er da en lille smule mærkeligt, at 
entreprenøren, som typisk står for 90 
procent af udgifterne til et byggeri stort, 
set ikke bliver inddraget i planlægningen 
af det. I MT Højgaard er vi overbeviste 
om, at byggeprocessen vil blive bedre 
for alle parter, hvis entreprenøren blev 
inddraget tidligere i processen, så alle 
parter i fællesskab kan finde frem til op-
timale løsninger, der i sidste ende kan 
spare både tid og penge for bygherren. 
Vi er ikke ude på at tage brødet ud af 
munden på hverken arkitekter eller råd-
givere. Vi ønsker blot et godt og frugt-
bart samarbejde allerede i planlægnings-
fasen, så hele byggeprocessen kan blive 
optimeret, inden første spadestik bliver 
taget.

En god løsning kunne være at afsætte 
to-tre måneder i den afsluttende plan-
lægningsfase, hvor arkitekt, rådgiver og 
entreprenør satte sig sammen med byg-
herren med henblik på at optimere pro-
jektet og skabe den bedst mulige byg-
geproces til den bedst mulige pris. Jeg 
er overbevist om, at de ekstra måneder 
vil tjene sig selv ind både tidsmæssigt og 
økonomisk, simpelthen fordi hele pro-
jektet ville få et markant kvalitetsløft.

Andre steder i byggeriet er man be-
gyndt at inddrage entreprenøren på et 
tidligere tidspunkt. Det har vi især set i 
den private sektor, men også flere og 
flere offentlige byggerier og offentligt 
ejede boligselskaber er begyndt at se 
fidusen. Som et eksempel kan det næv-
nes, at Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) i øjeblikket planlægger at opføre 
en ny bygning. I den forbindelse er DTU 
allerede nu begyndt at føre drøftelser 
med en række entreprenører, herunder 
MT Højgaard, for at sikre tidlig inddra-
gelse og dermed en optimering af såvel 
selve projektet som byggeprocessen. 
Det er ganske enkelt sund fornuft at 
samarbejde med entreprenøren så tid-

aF jespeR DiChmaNN søReNseN, 

maRKeDsCheF i mt højgaaRD
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samarbejde med respekt

Danmarks førende leverandør af  
isolerings- og ventilationsprodukter

Se mere på oeland.dk

Isolering

Rør

Ventilatorer

Kanaler

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
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ligt som muligt, og det burde regionerne 
lade sig inspirere af i forbindelse med 
byggeriet af de nye hospitaler.

Udnyt de nye digitale muligheder

Når alt dette er sagt, så er det også nød-
vendigt at være opmærksom på, at tidligt 
samarbejde ikke er nok, hvis man vil have 
en optimal byggeproces. Konstant vi-
dendeling og gensidig information gen-
nem hele processen fra idé til aflevering, 

er mindst lige så vigtige faktorer. Her er 
det vigtigt, at alle parter er villige til at 
bruge de nye digitale muligheder som 
BIM (Building Information Modelling) 
og VDC (Virtual Design Construction), 
så man herigennem sikrer, at alle parter 
konstant er opdateret om eventuelle æn-
dringer i processerne. VDC simulerer 
meget nøjagtigt, hvad en given ændring 
kommer til at betyde for byggeriet og 
udregner på sekundet, hvad ændringen 
betyder for såvel økonomi som tidsplan.

I MT Højgaard er vi overbeviste om, 
at Regionerne har modet til at turde gå 
nye veje i bestræbelserne på at få mest 
muligt hospitalsbyggeri for pengene, så 
man dermed kan skabe et langtidshold-
bart byggeri, der ikke løber ind i alle mu-
lige fordyrende forsinkelser. Den bedste 
måde at sikre dette er ved at inddrage 
entreprenøren langt tidligere end man 
gør i dag.

Vi er klar – vi venter blot på en invi-
tation.

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

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

Automatisk skyllefunktion

Minimale serviceomkostninger

... uden brug af miljøbelastende kemi.

WATER TREATMENT

BIN-X - DGT Invest ApS

Møllevej 9, K 5

2990  Nivå

Tele:  4576 7628

Mail: email@bin-x.com
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Hospitalsbyggeri i Norge 
– et skridt foran Danmark

Gennem de sidste 10 år har Norge plan-
lagt, bygget og ibrugtaget flere nye store 
hospitalsprojekter.

Akerhus Universitetssykehus, som 
blev påbegyndt i 2004 og færdigt i 2008, 
Trondheim Universitetshospital som 
blev påbegyndt i 2006 og forventes helt 

færdigt i 2015 og sidst, men ikke mindst 
det nye Østfoldssykehuset, i Sarpsborg 
under Helse Sør-Øst RHF som blev på-
begyndt i 2011 og forventes færdigt i 
efteråret 2015, med fuld drift fra 2016. 
QMT har på alle projekter deltaget med 
leverancer af udstyr og viden.

Det nye sygehus i Sarpsborg skal be-
tjene ca. 300.000 indbyggere i Østfold 
og ligger ca. 1 times kørsel fra Oslo og vil 
være fuldt dækkende indenfor diagno-
stik og behandling. Sygehuset dækker 
et areal på 85.500 m2 og vil få ca. 500 
sengepladser, 9 operationsstuer, være i 
7 plan med tekniketager i både nederste 
og øverste plan. Sygehuset har et total 
budget på ca. 5,5 milliarder NOK. Det 
nye sygehus erstatter seks mindre syge-
huse i området.

Byggeriet er projektstyret under le-
delse af PNØ (Prosjekt nytt østfoldsy-

kehus), som selv indgår kontrakter med 
leverandører indenfor de forskellige del-
områder som det nye byggeri er opdelt i.

De VVS-tekniske anlæg er opdelt på 
flere områder (se faktaboks). De er alle 
baseret på at være energieffektive, idet 
man har ønsket at kunne klassificere 
dem som lavenergi, med et beregnet 
energi forbrug til opvarmning på 240 
kWh/m2år. Alle de tekniske installatio-
ner er udført i flere etaper, der startede i 
4. kvartal 2012 og forventes afsluttet ved 
årsskiftet 2014/15.

I november 2012 blev der indgået en 
aftale mellem PNØ og Oras AS om del-
område 3006 Gass og trykkluft. Oras 
AS er en af Norges ledende VVS entre-
prenører med mere end 900 ansatte,. 
Denne aftale omfatter levering og in-
stallation af gas og trykluft til en samlet 
værdi af ca. 80 mill. NOK. Aftalen om-

aF maRKeDsCheF gUNNaR NilssoN, 

Qmt, KalmaR
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fatter levering af komplette systemer til 
medicinske gasser herunder medicinsk 
oxygen, medicinsk lattergas, medicinsk 
luft, instrument luft, medicinsk Kuldio-
xid, vakuum og teknisk trykluft.

Allerede i tilbudsfasen arbejdede Oras 
AS og QMT tæt sammen for at kunne 
leverer et kvalitets og konkurrencedyg-
tigt tilbud. Umiddelbart efter kontrakten 
blev indgået indgik Oras AS og QMT en 
samarbejdsaftale om levering af alt ud-
styret, som skulle anvendes i forbindelse 
med installation af de medicinske gasser. 
Aftalen indebar blandt andet, at QMT 
deltog i de ugentlige byggemøder for at 
sikre at såvel EN-ISO 7396-1 samt den 
svenske SIS HB 370 (som også anvendes 
i Norge) blev fulgt.

Erfaringerne med medicinske gasin-
stallationer fra vore to tidligere universi-
tets byggerier(Akershus og Trondheim) 
– er blevet brugt aktivt på Østfoldsyke-
hus. Særligt på byggemøderne er QMT’s 
erfaringerne kommet både installatør 
og bygherre til gode. Men også erfa-
ringerne fra Østfoldsykehus bruges nu 
aktivt i vor udviklingsafdeling til fortsat 
udvikling af vore produkter. Alle nye pro-
dukter og varianter af ældre produkter er 
baseret på både de nordiske regler, samt 
internationale standarder (EN-ISO 7396-
1) herunder CE mærkning af alle produk-
ter som indgår i installationen.

Rørlæggerne fra Oras AS er specialud-
dannet af QMT, i henhold til gældende 
standarder. Bare på en etage er ført mere 
end 2.000 meter medicinske rør.

Leverancerne har omfattet alt fra rør, 
ventiler, afspærringsbokse, nødforsy-
ningsenheder, til selve de store centraler 
med separate stabilisator-enheder. Dette 
er blevet leveret over hele installations-
perioden, i henhold til ønskerne fra Oras 
AS.

”Samarbejdet med QMT lever op til 
vore forventninger og særligt de ugent-
lige møder har gjort vor dagligdag væ-
sentligt lettere” siger projektleder hos 
Oras AS, Usman Rias, som nu gennem 
1½ år har styret projektet med 17 mand 
på opgaven.

Billedet viser et lille udsnit af de produkter vi har leveret til sygehuset

energisentral
Østfold energi AS skal bygge en 
energisentral på sykehusområdet 
som sørger for varme og kjøling til 
sykehuset med et fjernvarme og 
fjernkjølenett. Energien er primært 
basert på bruk av varmepumpe med 
bruk av energibrønner som bores ca 
200m ned i fjellet. Anlegget forsyner 
sykehuset med 6,5MW varme og 4,5 
MW kjøling, med mulighet for frem
tidig utvidelse til henholdsvis 8,4MW 
varme og 5,8MW kjøling.

luftanlegg
Sykehusets mange funksjoner har 
tilpassede luftbehandlingssystemer 
som skal sørge for et godt og sikkert 
innemiljø for ansatte og pasienter. To
talt behandlet luftmengde i sykehuset 
er ca. 1.00.000 m3/h. Spesialrom som 
operasjonsrom, laboratorier, smitte
isolater vil få spesialsystemer tilpasset 
bruk og behov.

Varmeanlegg
Det vannbårne varmeanlegget sørger 
for varm vann for oppvarming av 
ventilasjonsluft, romoppvarming med 
radiatorer og snøsmelteanlegget ved 
dører/porter. Varmeanlegget baseres 
primært på radiatorer som plasseres 
under vinduene. Det er 5 undersen

traler for tilkopling til fjernvarmenettet 
til Østfold Energi AS

Kjøleanlegg
Kjøleanlegget sørger for kjøling av 
prosessutstyr og kjølevann til tekniske 
anlegg og rom med kjølebehov.

andre installasjoner:
• �Sykehuset�vil�ha�installasjoner�

for medisinsk oksygen, medisinsk 
lystgass, medisinsk karbondioksid, 
medisinsk luft, trykkluft, Instrument
luft, teknisk trykkluft samt vacuum.

• �Restavfall�transporteres�fra�avde
lingene i sykehuset med rør i et 
avfallsugeanlegg fra sjakter plassert 
i bygningsdelene. Avfallet suges di
rekte inn i containere, som deretter 
tømmes på deponi.

• �Sykehuset�utstyres�med�rørpostan
legg for intern transport.

• �Sykehuset�er�fullsprinklet�for�å�iva
reta sikkerheten ved brann.

• �Overvann�fra�området�skal�infiltre
res og fordrøyes før det slippes ut i 
bekkeløp til vestvannet.

• �Entrepriseinndelingen 
• �Innholdet�i�de�enkelte�entreprisene�
finner�du�i�anskaffelseskatalogen

Kilde: Helse – Sør-Øst hjemmeside
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Stor besparelse når nød
belysningen kontrollerer sig selv
Panum Instituttet i København valgte Exit Zone til at levere en højteknologisk nødbelysning, der selv 
indrapporterer alle fejl, overvåges centralt, giver store besparelser og ekstra sikkerhed

Flugtvejsarmatur med indbygget  
adresse modul

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

Der kan være store driftsomkostninger 
forbundet med at opfylde lovkravene til, 
hvordan nødbelysningen kontrolleres. I 
forsamlingslokaler skal man hyppigt kon-
trollere, at installationerne er i orden. Det 
kan hurtigt blive bekosteligt og bøvlet.

Det har Panum Instituttet indset og 
investeret i en højteknologisk installa-
tion fra Exit Zone. Instituttet har mange 
afdelinger med sikkerhedslys af ældre 
dato uden fælles overvågning, så der er 

investeret mange mandetimer i at kon-
trollere, at lyset var i orden.

Fremover vil kontrollen foregå hver 
dag af systemet selv uden manuel kon-
trol ude på stederne. Systemet vil selv 
indrapportere alle fejl ved at sende en 
mail til det ansvarlige driftspersonale, der 
samtidig præcist får udpeget eventuelle 
fejlramte armaturer.

Virksomheden har leveret 4 centraler 
til Panum med knap 400 tilsluttede arma-
turer, men systemet kan udbygges til et 
nærmest ubegrænset antal centraler og 
armaturer i takt med, at instituttet får be-

vilget penge til at modernisere nødbelys-
ningen yderligere.

Maskinchef Carsten Mørch Gertsen fra Pa
num Instituttet kan også fra sit kontor over
våge sikkerhedsbelysningen – I tilfælde af 
svigt kan systemet også sende en email til 
udvalgte medarbejdere.

Paniklys giver sindsro
Maskinchef Carsten Mørch Gertsen fra Panum Instituttet valgte nødbelysning fra Exit Zone på grund af 
systemets høje automation, brugervenlighed og fleksibilitet

Panum Instituttet på Blegdamsvej i Kø-
benhavn har fået den nyeste sikker-
hedsbelysning fra Exit Zone i de to store 

tunnelgader, der løber inde i det store 
bygningskompleks. Gaderne har flugt-
veje ud, og det er her de ansatte skal pas-
sere for at slippe ud af bygningen.

Sikkerhedsbelysningen skal sikre, at 
de ansatte bliver guidet sikkert ud også 
under strømnedbrud med brand i byg-
ningen. Maskinchef Carsten Mørch 
Gertsen fra Campus Service SUND, 
Teknisk Service – Driftsområde SVF er 
meget tilfreds og mener det både giver 
tryghed, overblik, sparer mandetimer og 
energi: 

– Vi har haft en rigtigt gammelt sik-
kerhedsbelysning, som krævede manuel 
kontrol af vort driftspersonale en gang 
om måneden, hvor vi skulle ud og kon-
trollere på stedet, om alle lyskilderne i 
armaturerne fungerede som de skulle.

Den første hovedårsag til, at jeg valgte 

systemet fra Exit Zone er, at det ser på sig 
selv indefra, det melder selv fejl ind fra 
de enkelte armaturer. Vi ved, at vi har det 
bedste anlæg til at få folk sikkert ud i en 
nødsituation og skal ikke rundt og kon-
trollere, at de gamle glødepærer funge-
rer i nødlyset.

Det har nok taget en mand en hel 
arbejdsdag at checke systemet på den 
måde. Vi risikerede også at overse noget, 
og de gamle armaturer skulle tændes for 
at sikre os, at de kunne lyse. De nye er 
langtidsholdbare og energibesparende 
LED med meget større driftssikkerhed.

Den anden hovedårsag til, at vi valgte 
systemet fra Exit Zone er, at det har store 
udvidelsesmuligheder. Det er let at ud-
bygge med nye moduler. På sigt er vort 
ønske, at al nødbelysning på Panum In-
stituttet udskiftes i takt med, at Køben-
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De er altid koblet sammen, så alle data 
kan samles og sikre et totalt overblik og 
fuld gennemskuelighed.

Lyskilderne har deres egne adresser 
og systemet laver en log over lyskilderne 
og markerer præcist fejl med et rødt ikon 
på et centralt oversigtsdiagram.

– Driftspersonalet har adgang fra alle 
computere, der kobles på instituttets 
tekniske net. I andre nødbelysningssy-
stemer på markedet med overvågning, 
er softwaren installeret på pc’erne. Alt 
skal derfor geninstalleres, når compu-
terne skiftes.

– I vort system ligger softwaren i den 
lille batteriboks, en central, så systemet 
kan overvåges online fra enhver pc med 
webbrowser ligesom en hjemmeside på 
internettet. Centralen styrer belysningen 
med sin batteribackup, hvis elinstallatio-
nen går ned, siger Frank Høj Thomsen, 
Exit Zone.

Den højest opnåelige sikkerhed

Sikkerheden er i top når alt bliver kon-
trolleret ofte, men hospitalerne kan selv 
individuelt indstille, hvor hyppigt disse 

funktionstests skal udføres. Panum Insti-
tuttet kører desuden en årlig kapacitets-
test, der kontrollerer, om batterierne til 
backup er i orden.

– Det er på driftssiden der er de store 
fordele. Med den nyeste LED-teknologi 
i armaturerne kan driftsudgifterne mini-
meres. Systemet kræver mindre batte-
rier og lyskilderne har en ekstrem lang 
levetid, siger Frank Høj Thomsen.

– Det er markedets bedste system, der 
giver de største besparelser på driften, 
tilføjer han. Det er en pakkeløsning, men 
det er muligt at vælge funktioner til og fra 
efter behov og pengepung. Panum har 
valgt at køre den fulde programpakke for 
at høste alle fordelene ved systemet.

Automatisk overvåget nødbelysning 
er ved at vinde frem på landets hospitaler 
og nogle sygehuse kører med forskellige 
systemer. Der er ifølge Frank Thomsen 
ingen tvivl om, at det er vejen frem. Exit 
Zone har leveret systemet de seneste 3-5 
år, hvor det har vundet indpas på adskil-
lige hospitaler.

Vægmonteret panikarmatur med indbygget 
adressemodul.
Armaturet kan leveres med to typer lysop
tik – én for åbne arealer eller én for korri
dorbelysning.

havns Universitet kan afse bevillinger til 
det.

Exit Zone har designet installationen 
og leveret alle komponenterne, mens 
montagen varetages af det elinstallati-

onsfirma, Frandsen El, der vandt udbud-
det. Vi har haft et rigtigt fint samarbejde 
undervejs med Exit Zone.

Det var en meget positiv oplevelse, 
de var professionelle og projektmateria-

let var lige til sende videre direkte til de 
folk, der skulle montere det. Exit Zone 
har også kørt kursus for os i betjeningen 
af systemet. Det har vi også set som en 
succes, siger Carsten Gertsen.

Maskinchef Carsten Mørch Gertsen fra 
Panum Instituttet hilser her på Frank Høj 
Thomsen fra Exit Zone i forbindelse med 
aflevering af et af sikkerhedsbelysnings
centralerne.

Fortsættes næste side

Plantegning af bygningen ligger i centralanlægget – hvorpå de enkelte armaturer i sikker
hedsbelysningen vises.
Opsætning af systemet er enkelt og brugervenligt.  I tilfældet af svigt ændrer armaturerne 
statusfarve.

Den automatiske overvågning og fejl-
rapportering er altid sikret uanset, hvor 
meget systemet udbygges ved knop-
skydning. Der opsættes blot nye centra-
ler, der er en lille boks med software og 
batteribackup, der kan styre endnu flere 
armaturer.



Man kan godt  
bygge til, uden det 
får kirurgen til at 
ryste på hånden
Læs historien på 
mth.dk/man-kan-godt
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Stadigt flere opdager fordelene

Det skal være lettere at sikre et højt sik-
kerhedsniveau på nødbelysningen på 
landets sygehuse, mener medindehaver 
af Exit Zone Anders Kvistborg:

– Det er vigtigt, det både bliver let, 
hurtigt og effektivt at kontrollere, at sik-
kerhedslyset fungerer som det skal. Vi 
har lavet en tilsvarende løsning på Ran-
ders Regionssygehus og i Legoland, der 
begge ønsker et højt sikkerhedsniveau 
og ønsker at slippe for den tunge og 
komplicerede kontrol.

Hospitalerne kan spare masser at tid 
til kontrol og afprøvning og automatise-
ringen sikrer, at testene altid bliver ud-
ført og intet overses. Det giver et højere 
sikkerhedsniveau og større tryghed for 
både personalet og patienterne.

Exit Zone var en af de første virksom-
heder til at prioritere LED i sikkerheds-
belysningen, der ud over lang levetid og 
energibesparelser også giver mulighed 
for at designe elegante og meget kom-

pakte armaturer der falder helt i tråd med 
et moderne hospitalsdesign.

Exit zone har oplevet stærkt vækst si-
den Anders Kvistborg og hans medinde-
haver Jan Juhler startede virksomheden 
i 2007 og virksomheden er flere gange 
blevet udnævnt til gazelle-virksomhed i 
dagbladet Børsen.

Exit Zones sikkerhedslys sikrer i dag 
sygehusene i Aabenraa, Kolding, Es-
bjerg, Randers, OUH for at nævne nogle 
af de mange projekter, men også andre 
steder udenfor hospitalssektoren som 
Hotel Legoland vægtede fordelene 
tungt, da man foretrak systemet.

Mange steder ude i samfundet sidder 
der stadig sikkerhedslys af ældre dato, 
og det kan give en forhøjet risiko, når 
uheldet er ude, mener Anders Kvistborg:

– Virkeligheden er nok sådan mange 
steder, at man ikke altid får gennemført 
afprøvningen af sikkerhedslyset manuelt 
efter reglerne, hvis man har armaturer der 
kan tælles i hundredevis, og at man i ste-
det blot håber, at det virker som det skal.

Intelligent sikkerhedsbelysningscentral 
med indbygget visualiseringssoftware og IP 
adresse. Et WEB baseret system – der gør 
det muligt at tilgå systemet fra enhver PC/
IPAD
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Internationale hospitalsprojekter 
bruger en velkendt leverandør af 
cementbaseret systemløsninger
aF aNNe mette WeNg,  

BUsiNess DeVelopmeNt maNageR

Verden over har det tyskbaseret firma 
leveret sikre løsninger af høj kvalitet, til 
tryghed for arkitekter, bygherre og en-
treprenør. 

”Det er i vores kultur, at yde en høj 
teknisk support, og sikre, at det er de 
rette løsninger der bruges til de enkelte 
områder”, siger Anne Mette Weng, Busi-
ness Development Manager i ARDEX 
Skandinavien A/S.

”Om du skal projektere et hospital i 
Singapore, USA eller Norge, så drejer 
det sig altid om tryghed. Tryghed for, at 
de beslutninger du som arkitekt har truf-
fet og står inde for, også er de løsninger 
der bliver anvendt”, fortsætter Anne 
Mette Weng.

For at sikre den bedste service over 
for sine kunder, har ARDEX etableret en 
international projekt gruppe, hvor lande 
som Korea, USA, Tyskland, Australien, 
Mellem Østen, Storbritannien og mangle 
flere er repræsenteret.

”Store præstige byggerier holder sig 
sjældent inden for landegrænserne. 
Internationale arkitektkonkurrencer er 
ligeledes brugt på de danske hospitals-
projekter, og for at sikre, at arkitektens 
arbejde bliver udført efter beskrivel-
serne. Og er der eksempelvis tale om 
en engelsk arkitekt, der er involveret i et 
projekt i Dubai, jamen så følger vi projek-
tet over landergrænserne, og sikre tryg-
hed for arkitekten. Vi sikre at de rette 
produkter er at finde i landet, at hånd-
værkene for undervisning samt at der er 
teknisk assistance lokalt”.

Referencelisten for hospitalsprojekter 
rundt om i verdenen er imponerende. 
Listen indeholder bla. Queen Mary´s 
Hospital, Kwai Chung Hospital, Grant-
ham Hospital i Hong Kong, The Royal 
Children´s Hospital, Gold Coast Univer-
sity Hospital i Australien, Walter Reed 
Medical Center, Portland Adventist Ho-
spital, The Medical Center of Georgia 

I USA. Sammenlagt er listen på et par 
hundred hospitaler.

Et af de mere interessante hospitals 
byggerier er Sct. Vincent i Irland. Her 
blev det et krav at anvende ARDEX´s ma-
terialer, da produkterne støver mindre 
end traditionelle produkter. På afdelin-
gen for Schellerose patienter var de pro-
jekterende meget opmærksomme på, 
hvor meget produkterne støvede, samt 
hvor lav et afgasnings niveau det var mu-
ligt at komme ned på.

Systemløsningerne

Hospitalsgulvene er udsat for en eks-
trem hård belastning. Rullende trafik af 
forskellig karakter fra laboratorievogne, 
sengeflytning, madvogne til rengøring 
bevæger sig hen over gulvene i løbet af 
dagen. Den trafik stiller store krav til un-
dergulvet, derfor har gulvbranchen også 
nedsat et krav om, at undergulvet skal 
kunne tåle en belastning på 30N/mm2 
for at være kunne modstå tryk fra den 
rullende belastning. I ARDEX har de stor 
fokus på netop undergulvene.

”Vi ved godt, at det ikke ligefrem er 
sexet at beskæftige sig med noget, der 

ikke har et visuelt udtryk, men ikke desto 
mindre er undergulvet årsagen til, at de 
valgte overflader forbliver pæne. Det er 
så trist at se, at efter blot få uger skal et 
linoleumsgulv lappes, fordi der ikke har 
været nok fokus på undergulvet. Kvalite-
ten af linoleumen fejler ikke noget, men 
kan undergulvet ikke modstå 30N/mm2, 
så vil det knække!” Oplyser Anne Mette 
Weng.

Systemløsninger fra ARDEX bevæger 
sig fra undergulvet til limning af linoleum 
og vinyler. Desuden er der systemløs-
ninger til produktionskøkkener, vådrum, 
optræningsbade og andre rum, hvor der 
stilles høje krav til hygiejnen, og hvor der 
derfor vil være en høj belastning af kemi-
ske stoffer.

Og referenceliste på hospitalsbygge-
rier her i landet er også lang. Augusten-
borg sygehus, Aalborg sygehus, Herlev 
sygehus, Kolding sygehus, Odens Uni-
versitetshospital og man ge mange flere.

Produkterne er godkendt til at indgå 
i DGNB regnskabet ligesom de er Leed, 
Blå Engel, M1 og EC1 mærket.
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Energioptimering af  
Odense Universitetshospital  
i Svendborg
Svendborg Sygehus har gennemgået en omfattende renovering i det seneste år. Som en del af 
renoveringen er 5.500 lysarmaturer blevet opgraderet til LED-enheder.

De 5.500 armaturer var installeret i 1.600 
rum og omfattede ca. 25 forskellige ty-
per. Efter renoveringen er dette antal 
blevet reduceret til 4 forskellige arma-
turer, som alle indgår i Riegens’ Medico 
koncept. Renoveringen tog fire måne-
der, og omhyggelig planlægning og logi-
stik gjorde, at driften af sygehuset aldrig 
blev påvirket.

Vedligeholdelsesarbejdet bliver 
nemmere og mere overkommeligt 
fremover

En af fordelene ved renoveringen er, at 
vedligeholdelsesarbejdet bliver nem-
mere og mere overkommeligt fremover. 
Riegens’ Medico armaturer omfatter en 
LED-enhed, der hurtigt kan klikkes ud og 
udskiftes takket være et WAGO stik. Det 
kan gøres uden at tage hele armaturet 
ned, så man undgår at forurene operati-

onsstuerne med støv og snavs. Alt dette 
giver mindre nedetid samt færre forstyr-
relser og gener.

Som en del af løsningen blev armatu-
rernes farvetemperatur ændret fra 2.700 
Kelvin til 4.000 Kelvin, hvilket var med til 
at skabe et bedre miljø for både patienter 
og personale.

Udskiftningen af de eksisterende ar-
maturer, der både omfattede T5 og T8 
lysrør, har også forbedret energieffekti-
viteten betydeligt. Den nye løsning giver 
Svendborg Sygehus en energibespa-
relse på ca. 45%, med en forventet tilba-
gebetalingstid på 5 år.

FaKta

Sted: Svendborg
Bygningstype:   76.000 m2.  

Ca. 1.600 rum
Løsning:   5.500 Illusion Medico
Fordel:   En månedlig ener

gibesparelse på ca. 
45 %

Design & produktion:  
Riegens A/S

Leverandør:  
Louis Poulsen Lighting A/S

Rådgiver :  
Rambøll

Intern rådgiver :  
OUH Facilities Management

Installation:  
Axel Pedersen, Nyborg 
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Fsta/FsD

Årskonference 2014
Kolding d. 22.24. september

Efter den meget positive respons fra årskonferencen i 
2013, har Årskonferenceudvalget igen i år lagt sig i selen 
for at udarbejde et spændende program.

I 2014 bliver Årskonferencen afholdt d. 22.24. septem
ber – igen på Hotel Comwell i Kolding. Programmet er 
endnu ikke helt på plads med alle indlægsholdere, hvorfor 
det ikke kan bringes i sin helhed, men de gennemgående 
emner vil være:

•��Driftsrelaterede�spørgsmål,�herunder�ventilation�på�
operationsstuer, energibesparelser, robotteknologi, 
risikovurdering af forsyninger mv.

•��Byggeprocessen,�herunder�certificering,�commissioning,�
nye metoder, planlægning af flytteproces, logistik og 
patientforløb, standarder, og risikovurdering af bygge
processen.

•��Arkitektkonkurrencer�for�kvalitetsfondsbyggerier�belyst�
fra flere sider.

Sæt ”kryds i kalenderen” ud for tidspunktet:

mandag den 22. september til  
onsdag den 24. september 2014.

Vi ses i Kolding.

FSTA’s Bestyrelse og Årskonference udvalget

Indkaldelse til FSTA’s 
generalforsamling

22/9 kl. 16.3017.30 
på Hotel Comwell i 

Kolding

Forslag til dagsordenspunkter på 
generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest mandag 
d. 1/9�og�fremsendes�til�info@fsta.dk

Fodnote: 
Indkaldelse er sendt til medlemmerne 
direkte per email.
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Program

Mandag 22/9

Kl. 15.00-16.00 Generalforsamling FSD

Kl. 16.30-17.30 Generalforsamling FSTA

Kl. 18.00-18.10 Velkomst v/ Mogens Thrane, Formand FSTA

Kl. 18.10-19.00 Buffet

Kl. 19.15-20.00 Foredrag: På den anden side af kvalitetsfondsprojekterne  
v/ Lars Gaardhøj, forretningsudvalgsmedlem Region Hovedstaden

Hør om, hvilke udfordringer, behov og visioner der er for tiden efter kvalitetsfondsprojekterne er 
gennemført set fra et regionalpolitisk perspektiv.

Kl. 20.00-23.00 Samvær i udstillingslokalet

Tirsdag 23/9

Kl. 7.00-8.00 Morgenmad

Kl. 8.30-9.15 Spor 1: Operationsstuer og -gange i fleksible præfabrikerede moduler v/ Ricard Schlick, Maquet

Fleksibilitet og enkel forandringsmulighed af operationsstuer samt nem adgang til installationer mv. er ofte 
ønsketænkning. Uden for Danmark er der lavet en del installationer af operationsgange, laboratorier mv., 
der er baseret på præfabrikerede modulopbyggede vægsystemer, hvor bl.a. installationer og monitorer kan 
indbygges således, at væggene fremstår som en flade. Hør nærmere om konceptet og mulighederne.

Spor 2: Spændingskvalitet og –regulering v/ Kenn Andersen, PSS Energi

Installationer og udstyr på hospitaler anvendes i kritiske sammenhænge, hvorfor det er vigtigt, at man 
tager de nødvendige forholdsregler, der sikrer en stabil drift. Dårlig spændingskvalitet er en potentiel 
fare, der kan forårsage svigt, fejl og levetidsforringelse af installationer, maskiner og udstyr. Spændingen 
i forsyningsnettet er steget og vil måske stige yderligere, hvilket kan give anledning til energispild og 
levetidsforringelse i bestående og ældre installationer. Hør om muligheder, metoder og fordele ved at 
forbedre spændingskvaliteten og regulere spændingsniveauet.

Kl. 9.15-9.45 Udstilling

Kl. 9.45.10.30 Spor 1: Bæredygtighedscertificering – DGNB-certificering af hospitalsbyggeri – introduktion og 
status på anvendelse v/ John Sommer, MT Højgaard A/S

Bæredygtighedscertificering, med et internationalt anerkendt certificeringssystem, sikrer en systematisk 
og velafbalanceret vurdering af de forhold, der har betydning for bæredygtigheden og dermed 
fremtidssikringen af investeringerne i de nye hospitaler.
Hør hvilke krav DGNB-systemet stiller til processen omkring gennemførelsen af projekterne samt om 
kravene til miljøpåvirkningerne, den tekniske kvalitet, de sociale forhold og den økonomiske bæredygtighed 
af de færdige byggerier. Hør endvidere, hvorledes modsat rettede hensyn opvejes mod hinanden.

Spor 2: Beredskabskrav til IT infrastruktur v/Faruque Sayed, Director team Consultants

Med afsæt i nationale og internationale standarder samt lovmæssige krav og erfaringer fra den offentlige 
sektor tegnes der et billede af:
– hvad der forstås ved beredskab i organisationer, herunder i sundhedssektoren
– hvilke normer gør sig gældende ved implementering af beredskab i organisationen
– hvordan fuldendes integrationen ved implementering af et beredskab
Undervejs vil diverse nøglebegreber for arbejdet med og implementeringen af beredskab blive forklaret 
med eksempler på værktøjs anvendelser.

FSTA Årskonference 2014, 
22.24. september
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Kl. 10.30-11.00 Udstilling

Kl. 11.00-11.45 Spor 1: BIM, Bygnings Informations Modellering, og den glemte drift  
v/ Peter Bo Olsen, MT Højgaard A/S

Hvorfor udnyttes mulighederne ikke?
– Undersøgelse og analyse har i efteråret 2013 vist, at den nuværende praksis i Danmark med samling af 
informationer og materiale til den kommende drift og vedligehold (D&V) på de nye hospitaler gennem 
løbende indtastning i IKT-løsninger er mere ineffektiv for de udførende end den traditionelle praksis.

– Samtidig designes alle hospitaler digitalt i BIM. Kravene til designet og arbejdet med hospitalernes 
BIM er dog ikke, som det ses i udlandet, tæt forbundet med en systematisk indtænkning og samling af 
informationer og materiale til D&V gennem geometrien i hospitalets BIM. Den glemte drift i forhold til 
projektets BIM betyder, at der mistes et omdrejningspunkt for en forbedring og effektivisering af D&V på 
fremtidens hospitaler.

Spor 2: Grundvandskøling, -opvarmning og energilagring v/ Stig Niemi Sørensen, Enopsol A/S

ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) kan give markante CO2- og energibesparelser på køling og 
opvarmning af mange af de danske hospitaler. Mulighederne for Gentofte Hospitals besparelser på køling 
og opvarmning gennemgås. I forhold til konventionelle løsninger kan der opnås besparelser på over 90 
% til køling og over 50 % til opvarmning. Besparelserne giver attraktive tilbagebetalingstider for anlægs-
investeringen, når den lokale undergrund er velegnet til formålet. Hør nærmere om teknologi, metode og 
forudsætninger.

Kl. 11.45-13.00 Frokost

Kl. 13.00.13.45 Spor 1: Flytteprocessen fra gammelt til nyt hospital v/ Henrik Eriksen, Det Nye Rigshospital

De planlægningsmæssige og logistiske udfordringer med at flytte fra gammelt til nyt er ganske betragtelige 
og komplekse. Under Danske Regioners videndelingsprojekt har en gruppe arbejdet med at skabe en 
vejledning omhandlende, hvorledes man planlægger flytteprocessen fra gammelt til nyt hospital. Hør 
nærmere om dette arbejde og vejledningens indhold.

Spor 2: Energianvendelsen på hospitalerne. Hvor bliver den brugt?  
v/Dorthe Bechmann og Lene Kuszon, Region Hovedstaden

Det er kendt, at der anvendes store mængder el, vand og varme på hospitalerne, men hvor anvendes 
energien og til hvad? Region Hovedstaden kortlægger, hvad forbruget anvendes til på de enkelte hospitaler 
for derved at skabe et bedre grundlag til vurdering af besparelsesmulighederne.

Hør mere om de anvendte energistrømme og potentialet for besparelser.

Kl. 13.45-14.15 Udstilling

Kl. 14.15-15.00 Spor 1: Designguide for Hospitalsbyggeri

Region Midt har siden 2012 udarbejdet Designguides for Hospitalsbyggeri, som er en samling af 
vejledninger indenfor hospitalsbyggeri.
Formålet med Designguides for Hospitalsbyggeri er med afsæt i de regionale byggeprojekter at opsamle og 
dele viden og derigennem kvalificere bygherre, projektgrupper, rådgivere, brugere mv. til at gå i dialog om 
at skabe de bedst mulige fysiske rammer for fremtidens hospitaler. Desuden støtter designguiden bygherre 
og projektgrupper i at fastlægge og synliggøre kvalitetskrav indenfor regionen.
Designguiden er skabt ud fra et stort vidensgrundlag fra hospitaler, projektafdelinger samt sundhedsfaglige 
og tekniske grupper i regionen. Dertil kommer forskningsresultater, nationale og internationale projekter 
samt gældende lovkrav og vejledninger indenfor f.eks. arbejdsmiljø og hygiejne.
Alle designguides omhandler anbefalinger under temaerne trivsel, bæredygtighed, sikkerhed, hygiejne, 
indeklima, installationer, konstruktion og fremtidssikring, dimensionering og inventar.

Spor 2: Ventilation i operationsstuer  
v/ Kaj Hyldgaard, Region Nord; Hans Theil, Medic OUH; Jørgen Pedersen, NNE Pharmaplan

Der er udkommet en ny vejledning for ”Ventilation i rum med invasive indgreb, herunder OP-stuer”. 
Arbejdet med denne vejledning har stået på i to år, og der er indgået mange overvejelser. Hør nærmere om 
vejledningens indhold og dens tilvejekomst.

Kl. 15.00-15.30 Udstilling

Kl. 15.30-16.15 Spor 1: Rigsrevisionen og Kvalitetsfondsprojekterne v/ Nanna Skovgaard, Sundhedsministeriet

Regionerne skal løbende rapportere og dokumentere fremdriften i kvalitetsfondsprojekterne til 
Sundhedsministeriet og Rigsrevisionen. Hør hvorledes kontrolsystemet er konstrueret, og hvorledes 
indberetningerne fra Kvalitetsfondsprojekterne vil blive behandlet i Sundhedsministeriet og Rigsrevisionen.



åRsKoNFeReNCe

Spor 2: Bygninger/lokalers egnethed til patientbehandling – et krav i DDKM v.2;  
v/ Ulrik Rasmussen, DNU

Det er indlysende, at der skal kunne stilles krav om operations- og intensivstuers egnethed til deres 
anvendelse i vores hospitalsbyggerier. DDKM v.2 stiller krav om, at der foretages en særskilt vurdering 
af egnethed baseret på en risikovurdering. I indlægget diskuteres timingen for denne vurdering, idet der 
i forbindelse med hele programmerings- og projekteringsforløbet arbejdes hen imod dette indlysende 
mål – nemlig at rummene er egnet til formålet. Indlægget omhandler de mange faktorers og interessenters 
indflydelse på dette. Et klassifikationssystem kunne være hensigtsmæssigt, men det kan samtidig være en 
hindring for krav om fleksibilitet i vore nye byggerier.

Kl. 16.15-16.45 Udstilling

Kl. 16.45-17.30 Spor 1: Anvendelse af simuleringsanalyser til optimering af logistik og patientforløb  
v/ Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Simulering er et godt værktøj til at træffe strategiske beslutninger om logistik.
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har simuleret flowet af varebure i den kommende Laboratorie- 
og Logistikbygning, hvilket har givet værdifuld viden om flaskehalse og muligheder for at optimere 
kvadratmeterne.
Man havde eksempelvis regnet med, at elevatorerne i Laboratorie- og Logistikbygningen spillede en vigtig 
rolle som flaskehals, og at størrelsen af elevatorerne havde stor effekt. Den simulerede virkelighed viste sig 
at være en anden. Omvendt har det stor betydning, hvorvidt lastbiler tager tomme varebure med tilbage, 
når de leverer varer. Hør mere om, hvordan analyser og simuleringer har virket som øjenåbnere og er med 
til at forme fremtidens hospital og psykiatri på Bispebjerg.

Spor 2: Robotteknologi i sterilcentraler v/ John Sørensen og Kevin Junglev, Alectia

Region Hovedstaden gennemfører i årene 2012-2017 en centralisering af genbehandling af kirurgisk 
udstyr og instrumenter på to store sterilcentraler. Dette projekt er visionært, både hvad angår produktion, 
arbejdsflow og funktionalitet samt automatisering og IT systemer. På Rigshospitalet opføres en topmoderne 
godsterminal og sterilcentral i 3 etager med fuld kælder og etablering af fuldautomatiske, logistiske 
løsninger for størstedelen af de arbejdsrelaterede processer. Dette indbefatter et fuldautomatisk sterillager 
med automatisk plukke- og pakkefunktion, tilpasset ordretilgangen fra de respektive hospitaler. Hør 
nærmere om udfordringer og gevinster ved robotteknologien.

Kl. 19.00 Festaften

Onsdag 24/9

Kl. 7.00-8.30 Morgenmad

Kl. 9.00-9.45 ”Bæredygtighedscertificering, DNGB og BR2020 energikravenes konsekvenser for arkitektur og 
udformning af hospitalerne v/ Leif Høltzermann, Brig og Kamp A/S Rådgivende Ingeniører.

Med udgangspunkt i projektet til Nyt Aalborg Universitetshospital, belyses konsekvenserne af 
bæredygtighedscertificering DNGB, og BR2020 på udformning og arkitektur af hospitaler”

Kl. 9.45-10.15 Udstilling

Kl. 10.15-11.00 Projektkonkurrencen – Nyt Hospital Nordsjælland, bygherrens tilgang  
v/ Claus Roikjer, Nyt Hospital Nordsjælland

Bygherreorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) bag det ny hospital ved Hillerød vil præsentere 
deres tilgang til den netop afsluttede projektkonkurrence, som er vundet at det schweiziske arkitektfirma 
Herzog & de Meuron i konsortie med Vilhelm Lauritzen.
Projektet har et ambitiøst mål om at sætte en ny standard for hospitalsbyggerier, hvor patienten er i 
centrum. NHN vil præsentere de væsentligste elementer i konkurrenceprogrammet samt de processuelle 
tiltag, som har været grundlaget for resultatet.

Kl. 11.00-11.30 Udstilling

Kl. 11.30-12.15 Vinderprojektet – Nyt Hospital Nordsjælland, v/ Søren Daugbjerg, Vilhelm Lauritzen

Projektet præsenteres og uddybes af arkitektkonsortiet Hertzog & de Meuron i samarbejde med Vilhelm 
Lauritzen. Hør om visionerne og se udformningen af det spændende projekt.

Kl. 12.15-12.20 Afslutning af Årskonferencen v/ Mogens Thrane, Formand FSTA

Kl. 12.30-13.00 Frokost
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ÉN LØSNING
Altro Aquarius™

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

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

When Performance matters

Medical Power Supplies and Accesories 

1 & 3-faset Medico transformere
■ Standard & kundedesign

■ Testet & godkendt iht.  

  EN61558-2 &  IEC60601-1

■ Kapslingsgrad IP00, IP23 & IP54
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eNeRgioptimeRiNg

Ny serie af  
avancerede  
energimålere
Schneider Electric sætter nye standarder med PM5000 – en nye serie af MID-certificerede målere, 
der opfylder alle krav til moderne energimåling.

Med serien PM5000 lancerer 
Schneider Electric nu en række 
avancerede energimålere, der 
opfylder alle krav til moderne 
energiovervågning. De kommer 
blandt andet med indbygget 
ethernet, onboard log af data og 
flere af dem er MIDvertificeret, 
så de kan bruges til afregning.

om sChNeiDeR eleCtRiC:  
WWW.sChNeiDeR-eleCtRiC.DK og 
WWW.lK.DK

Som global specialist i energioptimering i over 100 
lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, 
der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. 
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energi
forsyning og infrastruktur, industri og produktion, 
bygningsautomation, datacentre og netværk samt i 
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark 
A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der 
er Danmarks førende inden for elmateriel, intelligente 
systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2013 
opnåede de over 150.000 medarbejdere en omsætning 
på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverde
nen med at få mest muligt ud af deres energi.

Behovet for pålidelig og detaljeret måling af energiforbruget 
vokser dag for dag. Samtidig vokser behovet for mere avan-
cerede funktioner og mere kommunikation i de målere, vi 
bruger til at holde styr på forbrug og fakturering. Derfor intro-
ducerer Schneider Electric nu PM5000 – en ny serie energi-
målere med avancerede funktioner og meget høj nøjagtighed 
til en attraktiv pris.

PM5000-serien består mere præcist af 12 nye målere i 
tre produktfamilier: PM5100, PM5300 og PM5500. Tilsam-
men imødekommer de langt de fleste behov, professionelle 
brugere stiller til deres energimålere også i fremtiden. Det 
gælder eksempelvis multitarif-måling, indbygget ethernet-
kommunikation, on-board hukommelse til logning af data og 
måling af harmoniske strømme. Flere af målerne har endda 
to indbyggede ethernet-porte til nem sammenkobling af flere 
enheder i netværk.

Nøjagtigheden er også i en klasse for sig og sætter nye stan-
darder for målere i denne prisklasse: Klasse 0.5S for PM5100- 
og PM5300-målere og klasse 0.2S for PM5500-målerne.

Flere af Schneider Electric PM5000-målere er MID-certifi-
cerede og dermed godkendt til afregning med fx SKAT og 
forsyningsselskaber og til sub-fakturering af individuelle le-
jere/brugere af installationen. Alle PM5000-målere testet og 
certificeret på et uafhængigt laboratorium.

Se udvalget i serien her: http://bit.ly/1uqtW9h



Vores innovative miljøarbejde giver resultat:
Ingen biocider og meget lave emissioner: ≤ 100 μg/m³
Ftalatfri teknologi påbegyndt i 2014. Alle homogene vinylgulve ftalatfrie siden 2011
Unik og miljøvenlig vedligeholdelsesmetode til vinylgulve, der sparer vand, kemikalier 
og forlænger gulvets levetid
Samarbejde med miljøorganisationen ”Cradle to Cradle” – alle trægulve og  
linoleumsgulve certificeret på sølv-niveau
Ledende inden for genbrug – hvert år genbruger vi ca 120.000 m2 vinylgulve i de  
nordiske lande

Tarkett –tager  
ansvar inden  
for bæredygtig 
udvikling og et 
godt indeklima
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Bredt fokus på sikker, effektiv og 
udviklende patientbehandling 
samt hospitalsdrift
AGA Linde Healthcare Danmark, tilby-
der som den eneste i Danmark, landets 
hospitaler og patienter en hurtig total 
partner ydelse – til gavn for patientsik-
kerheden og det konstante krav om øget 
produktivitet, effektivisering og kvalitet 
på landets tekniske og kliniske afdelin-
ger.

Årsagen til at AGA Linde Healthcare, 
kan agere som en vedvarende og hurtigt 
reagerende total partner, skal findes i 
virksomhedens brede og ægte fokus på 
sikkerhed og forståelse for patienter og 
personale, sin mangeårige og stærke til-
stedeværelse i hele Danmark, og adgang 
til sin globale kvalitets- og udviklings-
afdeling.

Førende teknisk og klinisk 
kompetence

I sin daglige færden på mange af lan-
dets sygehusafdelinger, samarbejder, 
servicerer, videnoverfører, uddanner og 
rådgiver AGA Linde Healthcare alle fag-
grupper, der er involveret i anvendelse 
af medicinske gasser, og de omfattende 
regelsæt og krav om øget compliance for 
både teknisk og klinisk personale. AGA 

Linde Healthcare’s personale har erfa-
ring og kompetence, til at supportere og 
uddanne begge faggrupper.

Installationer – totalleverandør 
og udvikling

Som en naturlig del, af at være markeds-
ledende indenfor medicinske gasser, ud-
fører og rådgiver AGA Linde Health care, 
sine kunder inden for alle typer af instal-
lationer på de danske sygehuse. Virk-
somheden er førende på området og er, 
som den eneste producent af medicinske 
gasser, totalleverandør af egne kompo-
nenter. Virksomheden tilbyder kompo-
nenter som udvikles internt, med hjælp 
fra en global udviklingsafdeling, når der 
er behov for specifikke produkter. Dertil 
tilbydes et bredt sortiment af standard 
produkter.

Førende rådgivning og service

Som supplement til installationsydel-
serne, tilbyder AGA Linde Healthcare, 
en bred palette af services og rådgiv-
ningsområder. Et af de serviceområder 
der værdsættes på sygehusene, er AGA 

Linde Healthcare’s analysekompetencer. 
Virksomhedens risikoanalyser og- vur-
deringer er gennemført mange steder i 
landet, og opdateres og videreudvikles 
løbende, i henhold til de gældende stan-
darder og den ”best practice”, der ople-
ves og opsamles via opgaver hos kunder 
landet over.

Et andet højaktuelt område som AGA 
Linde Healthcare har fokus på, er at 
hjælpe sine kunder, med monitorering 
af partikelindhold i de medicinske gas-
ser. Et område der med god grund lig-
ger mange hospitaler på sinde, da me-
dicinske gasser er et lægemiddel, der 
anvendes i kritiske patientforløb. AGA 
Linde Healthcare, har valgt at investere 
udviklingsressourcer i området, for at i 
mødekomme de nye kundebehov. Som 
resultat, kan virksomheden i dag tilbyde 
sine kunder, at kunne foretage målinger 
af partikelindhold.

Effektivt flaskesystem 
ACCURA™ – videreudvikling i 
samarbejde med brugerne

Et andet serviceområde hvor AGA Linde 
Healthcare udvikler sine ydelser er in-
denfor flaskestyring, hvor den IT soft-
ware (ACCURA), der anvendes i 2014 er 
videreudviklet i samarbejde med teknisk 
personale på hospitalerne, så systemet 
i endnu højere grad imødekommer be-
hov ene på hospitalerne.

Bidrager direkte til de store 
hospitalsbyggerier de kommende 
år

AGA Linde Healthcare er en del af flere 
af de kommende store projekter – bl.a. 
etableringen af Det Ny Universitetshospi-
tal i Århus, ombygning af Kolding syge-
hus, ombygning på Herlev og Rigshospi-
talet, samt projektering af det nye Ålborg 
Sygehus.
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Sterilcentralen
Desinfektion • Sterilisation • Service

teKNiK & miljø

FaKta

AGA Linde Healthcare i Danmark 
har 45 medarbejdere og 15.000 
medarbejdere på verdensplan. 
Bruger årligt over 2 mia. Euro på 
forskning og udvikling. Virksomhe
den er verdens største homecare 
organisation og yder dagligt 
iltbehandling til mere end 1,4 mio 
patienter i deres hjem eller på en 
Linde Healthcare klinik.

Tæt samarbejde med fag-
organisationer og rådgivende 
ingeniører

AGA Linde Healthcare samarbejder lø-
bende, med de fagorganisationer der 
vurderer og opdaterer de gældende be-
kendtgørelser og ISO-standarder. En op-
datering af ISO 7396-1 er på vej, og AGA 
Linde Healthcare har været inviteret med 
som rådgiver/advisor.

Dertil har virksomheden været med-
forfatter på FSD’s Rekommandationen 
for Medicinske gasser. I efteråret udgi-
ver AGA Linde Healthcare, i samarbejde 
med rådgivningsvirksomheden Alectia 
og FSD et sæt testskemaer til brug på de 
danske sygehuse.

Fokus på uddannelse, udvikling 
og videndeling

AGA Linde Healthcare tilbyder en lang 
række kurser – bl.a. et populært og aner-
kendt loddekursus, for det personale der 

skal udføre installationsarbejde på ho-
spitalerne, samt undervisning i korrekt 
håndtering af medicinske gasser som læ-
gemiddel jf. lokal lovgivning for området 
(eksempelvis GDP, ISO, DS standarder).

AGA Linde Healthcare, tilbyder som 
den eneste i landet, eLearning baseret 
undervisning, i Håndtering af medicin-
ske gasser – en tidsbesparende, omkost-
ningseffektiv og enkel måde at opnå, 
vedligeholde og dokumentere den nød-
vendige viden i de tekniske og kliniske 
afdelinger.

En stor del af virksomhedens viden, 
er opbygget via dyb indsigt i lokal lov-
givning og erfaring, fra mange års sam-
arbejde med og færden på tekniske og 
klinisk afdelinger, på landets sygehuse. 
Dertil via et godt samarbejde med specia-
list virksomheden FORCE, samt at virk-
somhedens danske afdeling har ad gang 
til nyeste viden via AGA Linde Health-
care’s globale medicinske organisation 
(egne sygeplejersker og læger) og kva-
litetsafdeling (QRA).

læs tidligere 
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk
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Sikker transport af medicinske 
følsomme produkter
Ny serie af engangsdataloggere overvåger temperatur, fugt og vibrationer under transportforsendelser  
af medicin, fødevarer og andre følsomme produkter.

Testo, den tyske producent af måle-
udstyr, udvider sit program af bærbart 
måleudstyr med dataloggerserien Testo 
184. Den nye serie af små USB datalog-
gere er ekstremt brugervenlig med nem 
konfiguration og udlæsning uden brug 
af software. Det betyder et minimum af 
introduktion for brugerne. Serien af da-
taloggere forhandles hos Buhl & Bønsøe 
A/S, som forventer, at virksomheder 
med mange transporter vil finde det nye 
produkt attraktivt.

Sikring af kostbare forsendelser 
ned til -80˚C

De seks nye dataloggere er først og frem-
mest blevet udviklet med det formål at 
overvåge temperatur- og fugtfølsomme 
produkter som vacciner, blod og aktiver 
inden for pharmaindustrien samt føde-
varer som fisk, kød og mejeriprodukter. 
Blot en enkelt overskridelse af den øvre 
eller nedre temperaturgrænseværdi kan 
ødelægge eller forringe kvaliteten af 
denne type produkter. Især i forbindelse 
med pharmaprodukter er det uhyre vig-
tigt at kende de forhold, der har været 
til stede under transporten, idet en be-
skadigelse af produkterne under trans-
porten ofte hverken vil være synlig eller 
kunne lugtes, men kan have fatale kon-
sekvenser. Skulle der være opstået en 
alarm undervejs vil tydelige alarmer både 

på dataloggeren og i pdf rapporten gøre 
opmærksom på overskridelsen.

Til måling af vibrationer

Af de seks nye dataloggere måler den 
ene model Testo 184 G1, udover tem-
peratur og fugt, desuden også shock (G) 
eller vibrationer. Ved transport af skrøbe-
lige kunstværker, dyre elektroniske kom-
ponenter eller komplekse maskiner kan 
dataloggeren både logge data om det 
omgivende fugt- og temperaturniveau 
samt vibrationsniveauet under kørslen. 
Hvis der er skader på varerne ved an-
komsten er det afgørende – ikke mindst 
for forsikringsselskaberne – at kunne 
afgøre, hvornår skaden er indtruffet og 
hvem, der således i sidste ende kan hol-
des ansvarlig for skaden.

Vigtige standarder inden for 
pharma og medicinal

Dataloggerne lever op til de kvalitetskrav, 
der stilles inden for såvel pharma og me-
dicinalbranchen samt inden for fødevare-
branchen. T184 serien er udviklet i over-
ensstemmelse med GxP, ISO9001:2008, 
CFR, HACCP og EN12830. Den nye da-
taloggerserie henvender sig med andre 
ord til de større pharma- og fødevare-
virksomheder, som nemt og sikkert skal 
kunne dokumentere, at transporten mel-
lem destinationerne er sket forsvarligt 
og ifølge gældende standard. Datalog-
gerseriens seks modeller fås både som 
flergangs- og engangsloggere.

100% plug and play

Når logningen skal påbegyndes klikkes 
på ”start” og igen på ”stop”, når lognin-
gen skal sluttes. Anvender man datalog-
gerens standardværdier er man altså i 
gang med et enkelt klik. Så enkelt funge-
rer den nye dataloggerserie.

Hver af de seks loggere er udstyret 
med en USB stick, således at man ved 

ankomsten efter endt logning, blot skal 
sætte loggeren ind i en PC for at udlæse 
måledata. En pdf rapport genereres her-
efter automatisk. Hverken for at udlæse 
data eller konfigurere dataloggeren med 
individuelle grænseværdier er det nød-
vendigt at installere software. Datalog-
ningen kan tilmed aflæses onsite med en 
Android smartphone. 

Seks nye kompakte modeller

Dataloggerserien består af i alt seks nye 
dataloggere med og uden display, hvoraf 
Testo 184 T1, 184 T2, 184 T3 og 184 T4 
logger temperatur. Testo 184 H1 logger 
både temperatur og fugt og Testo 184 
G1 logger temperatur, fugt og shock 
(G). Den lille størrelse på loggerne har 
den store fordel, at den nemt kan place-
res i en fuldt pakket transportkasse; den 
mindste af temperaturloggerne måler 
blot: 74mm x 33mm x 9mm.

www.buhl-bonsoe.dk

BUhl & BøNsøe a/s

Buhl & Bønsøe A/S er leverandør 
af en række anerkendte mærke
varer og er den foretrukne leve
randør af kvalitetsmåleudstyr inden 
for bl.a. temperatur, fugt, luft
hastigheds og miljømåling.  Service, 
kurser, validering og DANAK ak
krediterede kalibreringer er en del 
af�firmaets�ydelser.
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Let at rengøre

 
Let at folde sammen og trække ud

 
Mobil eller fast monteret

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

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

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

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

H o r s e n s  •  K ø b e n h a v n  •  O d e n s e 
i n f o @ a v c . d k  •  w w w . a v c . d k  •  w w w . a v c i n f o s y s t e m . d k

Levende kommunikation

Mindre spildtid - øget omsætning
hvordan ”return of investment” kan 
se ud. Vi har både store og små 
løsninger og kan skræddersy dem 
efter behov. Kontakt AVC og vi 
hjælper dig med at omdanne din 
rejsetid til effektiv arbejdstid. 

Ring på 7562 4577 (Jylland og Fyn) 
eller 4362 4777 (Sjælland) og hør 
hvilke andre løsninger vi også kan 
tilbyde - naturligvis helt uforpligtende.

En af vore løsninger er Icon 600 m/10xzoom kamera.◗◗◗

Jo flere møder,  
  større besparelse

Vidste du, at der for de fleste er 
mange penge at spare i forhold til 
spildtid og omkostninger ved at 
rejse frem og tilbage til møder? Det 
betaler sig at tænke videokon- 
ference ind i hverdagens arbejds-
rutiner og vi har priser fra kr. 168 
pr. mdr. Lad os sammen se på din 

organisations behov og på 

◗◗◗

desto

DRiFt & VeDligeholD

Sikkerhed, fleksibilitet  
og overblik
De unikke modulopbyggede og lagdelte brandgennemføringer kendt fra offshore sektoren og skibsfarten kan 
også skabe ekstra sikkerhed, stor fleksibilitet, billigere drift og et totalt, opdateret overblik på hospitalerne

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

Virksomheden Roxtec er helt fremme i 
førerfeltet inden for brandgennemførin-
ger i offshore sektoren og selskabet er 
internationalt anerkendt for at kunne op-
fylde de strengeste sikkerhedskrav om-
bord på olieboreplatformene og inden 
for skibsfarten.

Derfor foretrækkes systemet også i 
stigende grad i vigtige landbaserede in-

stallationer som bankernes datacentre, 
elværkernes installationer, vindkraftvær-
ker samt på et voksende antal hospitaler 
både i ind- og udland.

Et unikt patenteret system, multi-
diameter™ teknologien, har for alvor 
distanceret Roxtecs system fra konkur-
renterne. Tætningsmodulerne er opdelt 
i tynde, aftagelige lag, der hurtig og let 
fjernes uden værktøj til modulerne pas-
ser præcist til de elkabler og rør, de skal 
omslutte.

Det har reduceret antallet af moduler i 
forskellig størrelse, som kunderne behø-
ver at lægge på lager, til en brøkdel og 
forenklet systemet. Blot 6 størrelser af 
moduler dækker således alt fra et 3 mm 
signalkabel til et ø89 mm varmerør eller 
som Roxtec populært siger: ”Vi tætner alt 
fra en fiber til et fjernvarmerør.”

Adm. dir. Morten Nordtofte Gustav-
sen fra Roxtec Danmark Aps satser nu 
på, at systemet med sin store fleksibili-
tet og høje sikkerhed kan komme ind i 
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de mange nye danske hospitalsprojek-
ter:

– Situationen er sådan, at de røde 
advarselslamper bør lyse, fordi hospi-
talerne kæmper for at få overblik over 
deres mange tusinde gennemføringer. 
Elektrikerne trækker nærmest nye kab-
ler dagligt på et stort hospital, derfor er 
brandskellene så svære at styre.

– Vi ved, at der er et stort behov, fordi 
gennemføringer i brandskel verden 
over er gennemhullet som en si. Hospi-
talernes installationer er meget store og 
uoverskuelige. De har hverken haft en 
proces eller værktøj til at registrere og 
opdatere deres historik, siger han.

Enkelt, sikkert, hurtigt og 
fleksibelt

I Roxtecs modulsystem bygges modu-
lerne op side om side i en stålramme 
der på et hospital typisk placeres i en 
mur. Når rammen spændes med simpelt 
værktøj, komprimeres modulerne og 
slutter fuldstændig tæt. De kan endda 
modstå et højt vandsøjletryk samt ikke 
mindst og nok så vigtigt gastæt.

Gennemføringerne hindrer effek-
tivt spredning af både brand, røg samt 
brandfarlig gas, der ellers via utætheder 
risikerer at strømme ind i tilstødende 
rum, hvor den kan forvolde store skader 
og fører til eksplosioner.

Bygningsreglementet kræver at brand-
skel skal være intakte i hele bygningens 
levetid. Det kan de langtfra altid være 
under et byggeri, men i praksis skal 
brandskel være tætte til fyraften, når en 
stor del af det tekniske personale kører 
hjem og overvågningen sættes på våge-
blus.

Roxtec indbygger en overkapacitet i 
gennemføringerne, så de let kan udvi-
des, hvilket sammen med den store flek-
sibilitet, tilgængelighed og de få modul-

størrelser bidrager til en god økonomi. 
En Roxtec gennemføring er typisk tjent 
ind på mindre end fem år, viser erfarin-
gerne.

Systemet beskytter hospitalsudstyr 
mod elektromagnetiske forstyrrelser og 
kan jordes, så man ikke risikerer at få 
stød ved at berøre kabler og rør. Det er 
CE-certificeret og EX-mærket og opfyl-
der alle gældende brandsikkerhedskrav 
på markedet.

De store føringsveje bør sikres

– Vort system kan opgradere hospitaler-
nes brandsikkerhed og har især beret-
tigelse på steder, hvor der er behov for 
at gennemføre en effektiv risikostyring, 
men det vil nok være at skyde gråspurve 
med kanoner at få det ind alle vegne på 
et hospital, siger Morten N. Gustavsen.

– Det bør i første omgang installeres 
i de vigtige hovedføringsveje ind til ser-
verrum, teknikrum, renrum, laboratorier 
og, hvor kabler og rør føres ind i byg-
ninger fra det omgivende terræn samt i 
facade og tag, uddyber han.

Mærsk Oils hovedsæde i Esbjerg kræ-
vede Roxtec i sit datacenter, fordi oliesel-
skabet kendte værdien af systemet fra 
Nordsøen og ønskede en lige så gastæt 
løsning på land som offshore. DONG 
Energy og energinet.dk har samme kom-
promisløse holdning, når de foretrækker 
Roxtec.

Systemet er nu på vej ind i de første 
danske hospitalsprojekter. Aktuelt er Ro-
xtec ved at installere sit system på DNUs 
nye datacenter i Skejby og deltager i 
projektfasen på Hvidovre og OUH, hvor 
man er i tæt dialog med rådgiverne på de 
store sygehusprojekter.

– Vi tror på, at vi på land kan skabe 
samme store værdi for hospitalerne som 
systemet har haft for offshore sektoren 
og søfarten i de mere end tyve år, det 

FaKta om RoxteC

Roxtec Group er en svenskejet virksomhed med fabrik og hovedsæde i Karls
krona.�Virksomheden�blev�etableret�i�1990�efter�opfindelsen�af�multidiameter-
teknologien, der forsynede tætningsmodulerne med aftagelige lag, så de hurtigt 
kan tilpasses elkabler og rør af vidt forskellige dimensioner.

Selskabet er i dag verdens førende leverandør af modulbaserede løsninger, en 
global forretning med 24 datterselskaber over hele verden og repræsenteret 
på flere end 70 markeder med omkring et tusinde medarbejdere. I Danmark 
består selskabet Roxtec Danmark ApS i Allerød under ledelse af adm. dir. Mor
ten Nordtofte Gustavsen af en stab på en halv snes medarbejdere med en stor 
viden om byggeri.

har været fremstillet til disse formål, siger 
Morten Nordtofte Gustavsen.

Det totale overblik på vej

For arkitekter, ingeniører og installatø-
rer har Roxtec udviklet et program, som 
de under projekteringen kan bruge til at 
designe alle gennemføringer. Softwaren 
sikrer, at hospitalerne får et længe sav-
net, samlet overblik over deres gennem-
føringer i brandskel.

Roxtec Transit Designer er Roxtecs 
softwareprogram i ”skyen” som er udvik-
let til konstruktionsafdelinger for at lette 
processen med konstruktion, indkøb og 
montering af systemet. Det øger effekti-
viteten, minimerer risikoen for fejl og sik-
rer et totalt overblik over alle brandskel.

Ydermere findes der som bekendt sy-
stemer der kan gøre gennemføringerne 
intelligente via elektroniske databaser 
og således over nettet kaldes frem med 
et ”bib”, så historikken fra vugge til grav 
opdateres og monitoreres.

– Disse fremskridt vil give de driftsan
svarlige og brugerne af hospitalerne en 
berettiget ekstra tryghed.

Det er et digitalt logbogssystem, der vil 
gøre det muligt for hospitalerne løbende 
at registrere og dokumentere gennem-
føringernes tilstand, så overblikket står 
intakt, siger Morten N. Gustavsen.

Roxtecs robuste gennemføringer 
er konstruerede til at kunne inspice-
res, opgraderes og lukkes fuldstændigt 
igen. Det muliggør effektiv, kontinuer-
lig, opdateret kontrol og en gnidningsfri 
proces i hele bygningens levetid fra de-
sign- over udførselsfasen til systematisk 
vedligehold.

Komplet og total løsning

Ved at vælge Roxtec får hospitalerne 
adgang til en komplet pakkeløsning, der 
kan omfatte alt fra den indledende pro-
jektering i den spæde startfase frem til 
varetagelse af den løbende drift og ved-
ligehold inklusiv kontrol af installationen 
bagefter.

Det er typisk en stor fordel, at inddrage 
Roxtec allerede i den tidlige startfase, så 
selskabets eksperter kan yde den bedste 
projekt- og designsupport. Virksomhe-
den kan formidle kontakt til samarbejds-
partnere over hele landet der udfører 
installationen efter Roxtecs standarder 
med selskabet som kvalitetssikrende part 
og dermed garant for projektets succes.
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multidiameter™ teknologien er enkel, hurtig og effektiv. Den sikrer hurtig montage, op
gradering, beskeden lagerbinding, forenkling og billiggørelse. En Roxtec gennemføring er 
typisk tjent ind efter mindre end 5 års drift.

I slutfasen kan Roxtec rådgive, træne, 
uddanne og certificere driftspersonalet 
eller eksterne installatører til at foretage 
inspektionerne og stå for driften for at 
sikre den højeste standard. Der under-
vises på 5 niveauer med inspektionsni-
veauet, der kan kvalitetssikre, som det 
højeste.

Roxtec kan altså være med til at sikre 
en løbende høj sikkerhed og rentabilitet 
af de færdige installationer på hospi-
talerne i mange år fremover. Roxtec er 
garant for hele pakken og råder over et 

world wide inspektionsteam, der arbej-
der internationalt.

Kontrol foretaget af Roxtec kan tilføre 
hospitalet en god signalværdi over for 
forsikringsselskaber og ved den tilba-
gevendende akkreditering med survey-
ors efter Den Danske Kvalitets Model, 
DDKM. Morten Nordtofte Gustavsen 
siger om værdien:

Behov for stor årvågenhed

– At Roxtec bliver nævnt som kontrollant 

giver en god ”awareness” og dialog med 
dem, der skal vurdere i dette tilfælde 
hospitalernes tilstand. Vi kan plombere 
gennemføringerne og hvert tredje år se, 
om systemet har været åbnet, foretage 
stikprøvekontroller, regelmæssig inspek-
tion føre logbog etc.

Finder vi noget, der bør ændres, tager 
vi billeder og beskriver, hvad den an-
svarlige installatør bør foretage sig. Vore 
beskrivelser kan åbnes af entreprenøren 
fuldstændig som var det en elektronisk 
patientjournal som led i behandlingen af 
en patient.

Utætte brandskel udsætter patienter, 
personale og store værdier for en unød-
vendig risiko. Der er tale om et stort 
problem, man bør få løst snarest med de 
nye hospitalsbyggerier. For hospitalerne 
bliver det også stadigt vigtigere at undgå 
kostbare driftstop.

De mange nye hospitalsprojekter be-
finder sig stadig på et tidligt stadium, 
men vi har en rigtig god dialog med 
dem og ser lyst på mulighederne for at 
komme i betragtning med vort system, 
som der er et stort behov for, siger Mor-
ten Nordtofte Gustavsen.
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Fokuser mere på kvaliteten 
end på at få den laveste pris
Et kvalitetsprodukt er alligevel oftest det billigste i længden. KONE Care er en omfattende servicepakke og 
nogle af ydelserne får hospitalerne gratis med i købet som en ekstra tryghed og hjælp 
 

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

– Vi kan tilbyde forskellige niveauer 
af service og der er fantastiske mange 
muligheder, hvis man ser på de produk-
tydelser, som en serviceaftale består af, 
fastslår key account manager Sten Ro-
senkvist fra KONE, som er ansvarlig for 
virksomhedens servicekontrakter.

– Ser man kun på prisen, går man glip 
af en masse gode tilbud efterfølgende 
for at spare en lille smule. I stedet bør 
man helt klart fokusere meget mere på, 
hvad man rent faktisk får for prisen. Des-
værre er service og vedligehold totalt 
lavprioriteret i Danmark.

Sådan er det i alt fald lige indtil eleva-
torerne er ude af drift. Så opdager man, 
hvor vigtige velfungerende elevatorer er 
for den interne transport. I samme se-
kund bliver det vildt højt prioriteret, siger 
Sten Rosenkvist.

– Når det offentlige udbyder opgaver, 
går man typisk efter laveste pris uden kri-
terier for, hvilken kvalitet og tidsfaktor og 
løbende information, man forventer. Står 
det i udbuddet, er det sjældent præcise-
ret, så det bagefter kan kontrolleres og så 
ender det igen i laveste pris.

– Det er et lidt broget marked, det er 
lovpligtigt, at man har service på eleva-
torer og rulletrapper, men alligevel går 
det offentlige efter, at det blot skal være 
billigst muligt, i stedet for at fokusere på, 
hvad man kan få for pengene – Her tæn-
ker vi på kvalitet, sikkerhed for brugerne 
af elevatorerene, oppetid og tilgængelig-
hed af elevatoren -tiden for at få leveret 
ny reservedel – etc.

– Selvfølgelig skal man også se på pri-
sen, men ikke kun fokusere på den. Vi 
forsøger at fortælle kunderne, at KONE 
har en meget udstrakt service, der vil 
giver dem en række væsentligefordele 
med i købet, når de vælger et af vores 
produkter.

Eget døgnbemandet Call-Center 
sikrer hurtig hjælp

KONE råder over sit eget servicecenter, 
hvor erfarne, veluddannede medarbej-
dere modtager alle indgående alarmer 
blandt andet fra passagerer, der er uhel-
dige at strande i en af vore elevatorer og 
måske er ved at gå i panik.

– Alle vor servicebiler er udstyret med 
GPS, så vort call-center kan i samme 
øjeblik se, hvor vore nærmeste service-
teknikere befinder sig. Såfremt det er 
en hastesag, bliver de bedt om at smide, 
hvad de har i hænderne, for at hjælpe i 
en opstået nødsituation.

Går man i stå i en KONE-elevator 
mellem to etager, trykker man blot på 
nødknappen, så kobles man direkte op 
online til servicecentret, der også tager 
dialogen med serviceteknikeren. Det er 
en stor fordel at folk ikke skal have fat i 
en tredje part. Vort personale er special-
uddannet til at hjælpe folk der kan tæn-
kes måske at gå i panik, såfremt elevato-
ren går i stå.

Hele dette setup får man med i prisen 
uden ekstra udgifter som en del af vor 
service i Danmark. Servicecenteret i Her-
lev er bemandet med tre til fem special-
uddannede vagter dag og nat, 365 dage 
– året rundt.

De kender proceduren i call-centret 
og omkring opkald fra eventuelt fastsid-
dende i elevatorer. De er specielt uddan-
nede til denne funktion, hvilket giver en 
kortere responstid, da de ikke som andre 
eksterne call-centre, samtidig skal passe 
kaldeordninger og ringeopgaver fra an-
dre firmaer.

Personalet er direkte opkoblet online 
med elevatoren og kan derfor tale di-
rekte med evt. fastsiddende passagere, 
hvor de således kan berolige og fortælle 
hvad der skal ske, hvor langt hjælpen er 
fra dem via vore GPS-styrede servicebi-
ler, som call-centret kan dirigere, mens 
de taler med passageren, siger han.

Ydelsen er en del af KONES service-
pakke ”KONE Care”.
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Koldt drikkevand direkte fra hanen
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Følg installationerne online

En anden væsentlig fordel er, at teknisk ansvarlige kan overvåge 
elevatorer, døre, porte, rulletrapper og fortorve m.m. online og 
er sikret et totalt overblik over, hvornår der sidst var service, 
hvad blev der udført, hvor meget det kostede etc.

– Man kan benchmarke alle installationer og ydelser og se, 
om nogen af dem skiller sig ud. Et hospital med flere afdelin-
ger, kan sammenligne, om nogle er dyrere end andre, hvor ofte 
komponenter udskiftes og hvilke, siger Sten Rosenkvist.

– Det er et ideelt værktøj til fremtidig budgettering, der giver 
mulighed at følge den enkelte installation tæt og vurdere, om 
eksempelvis en elevator snart bør renoveres, så man sikre kan 
nå at afsætte penge til det i næste års budget.

Kunder med mange installationer ønsker at overskue ser-
vicebesøg og omkostninger. Vi har udviklet et onlinesystem, 
som vore kunder finder meget brugervenligt og giver dem 
svar på alle spørgsmål. Systemet kan nu bruges af alle vore 
kunder.

Det er en del af de udvidede servicepakker og med i prisen 
uden ekstra omkostning. Det er ekstra ærgerligt, at der ikke er 
større fokus på, hvilke serviceydelser hospitalerne får med i pri-
sen, men jeg er overbevist om, at det alligevel bliver en succes.

Et kundepanel har sikret en stor brugervenlighed. Systemet 
er supernemt at betjene, sikrer et hurtigt overblik og total gen-
nemskuelighed. Man kan få alle data og systemet kan generere 
en rapport over de tal, man løbende ønsker at måle, uden at 
man behøver koble sig op.

Systemet er transparent, således at det der indrapporteres af 
teknikeren på hans håndholdte tablet, rent faktisk også er det, 
som går til både service-centeret og ligger i rapporterne online 
få øjeblikke efter.

Lettere at bestille service

KONE Call Out er et andet nyt produkt, hvor KONE sætter QR-
koder på elevatorer, rulletrapper, døre og porte, som kunden 
har tegnet servicekontrakt på. Når den ansvarlige for området 
opdager en fejl, skanner han blot QR-koden ind med mobilen.

Så dukker et skema op, hvor han kan bestille service uden at 
skulle tilbage til kontoret, lede efter nummeret og koden, der 
identificerer elevatoren, porten, døren etc. Der kan bestilles 
service ude på stedet.

Når der trykkes ”send” modtages beskeden i KONES ser-
vicecenter, og få minutter senere er der bestilt servicemontør, 
så man ikke skal tænke mere over problemet. I menuen kan 
man vælge mellem flere muligheder og skrive personlige be-
mærkninger.

KONE har tre niveauer af serviceaftaler Basic, Pro og Partner. 
Tegnes en Partner kontrakt, tager KONE ejerskab over kundens 
løsning og al service og vedligehold er dækket. Det er en ideel 
løsning for et hospital, der ønsker at sikre sig at installationerne 
altid er i topform.

– Vi har fået en rigtig god feedback fra kunderne på vor 
service generelt, så vi håber at vore serviceydelser kan synlig-
gøre, at KONE kan tilbyde alt det, der gør driften komfortabel 
og uproblematisk i dagligdagen. Det er her, hospitalerne kan 
opleve en stor forskel på, hvad der er med i prisen.

De mange udbud til nye hospitaler præges af, at alt drejer 
sig om at få presset den lavest tænkelige pris igennem hos de 
bydende uden tanke for morgendagens driftsudgifter, men det 
kan være dyrt at købe billigt.

Privat leasing af biler vokser eksplosivt, fordi bilisterne øn-
sker en løsning, hvor alt er inkluderet, så de ikke pludselig skal 
betale dyrt for service og reparation. Samme trend er vi over-
beviste om også vil slå igennem i hospitalssektoren, siger Sten 
Rosenkvist.
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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. 
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Fremtidens effektive og omkostnings
reducerende vaskeløsning til hospitals
sterilcentraler/Genbehandlingsenheder
Steelco TW 3000/2 Smart Tunnel, yder meget mere… fylder meget mindre!

Hos A/S Electro-Service, der bl.a. leve-
rer, installere og servicere vaskedekon-
taminatorer fra den italienske producent 
Steelco S.p.A., har man netop påbe-
gyndt salget til det danske hospitalsmar-
ked af det helt nye vaskesystem Steelco 
TW 3000/2 Smart Tunnel til genbehand-
ling af kirurgiske instrumenter på landets 
hospitalssterilcentraler.

Steelco Italien der en af verden føre-
nde og største producenter af vaskeløs-
ninger til hospitals- og pharmaproducent 
markederne world wide, har med fokus 
på øgede behov for højeffektive vaske-
systemer med et kontinuerligt højt out-
put samt i forhold til krav og ønsker til 
omkostningsreducering i forhold til ener-
giforbruget af vand, el og detergent og 
den generelle drift og servicering, udvik-
let det unikke Steelco TW 3000/2 Smart 
Tunnel system.

Steelco TW 3000/2 Smart Tunnel mo-
dellen består af 2 kamre, hvor der i det 
første kammer foretages; Forvask, Ho-
vedvask, Skyl, og Disinfektion. Herefter 
transporteres vaskeracket automatisk 
ind i kammer 2, hvor det gennemtørres 
via det effektive Steelco Turbo Drying 
system. Med Steelco TW 3000/2 Smart 

Tunnel opnås en vaskekapacitet på 62 
1/1 DIN kurve pr. time og med et output 
på 18 1/1 DIN kurve pr. 17. minut.

Steelco TW 3000/2 Smart Tunnel be-
tjenes via farve touch skærm eller LCD 
display. Alle funktioner sker fuldauto-
matisk via Steelcotronic Control System 
efter automatisk rackgenkendelse.

Med valget af Steelco TW 3000/2 
Smart Tunnel løsning til sterilcentralen 
opnår man, udover et meget højt output, 
også en signifikant driftsomkostnings-
reducering ligesom man kan pladsopti-
mere de fysiske forhold på eksisterende- 
og de kommende nye sterilcentraler, 
og hvor et forbedret arbejdsmiljø med 
mindre støj og udledning af varme til 
rummet, samtidig er en afledt gevinst. På 
mellemstore- og store danske hospitals-
sterilcentraler ses i dag typisk en vaske-
maskineopstilling med 3 – 5 vaskemaski-
ner på række, placeret så de virker som 
adskillelse mellem urent og rent genbe-
handlingsområde. Til erstatning for 5 
eksisterende vaskemaskiner vil det med 
2 stk. TW3000/2 Smart Tunnel være 
muligt at øge vaskekapaciteten til samlet 
124 stk. 1/1 DIN kurve pr. time, hvortil 
behovet for plads kun er 2300 x 1775 x 

2280 (b x d x h). Steelco TW 3000/2 kan 
leveres med eller uden automatisk ind/
udlastesystem separat for hver maskine 
eller med Steelco ATS system (Automa-
tisk Transfer System) der forbinder og 
automatisk styre flere maskiners ind- og 
udlastning.

Hvor sterilcentralens behov efter den 
manuelle forbehandling af instrumen-
terne også omfatter ultralydsrensning 
kan Steelco TW 3000/2 Smart Tunnel 
kombineres med Steelco US 1000 Ultra-
sonic station. Ved f.eks. at placerer en 
US 1000 Ultrasonic station foran en eller 
flere TW 3000/2 Smart Tunnel maskiner 
forbundet med Steelco ATS systemet, 
opnås en markant fleksibilitet og øget 
optimering af sterilcentralernes ressour-
cer og samlede kapacitet.

Til alle Steelco’ produkter, herunder 
det nye TW 3000/2 Smart Tunnel, kan 
der kobles op til sporbarheds- og do-
kumentationsstyringssystemet Steelco 
Data, eller til eksisterende system på ste-
rilcentralen.

Besøg A/S Electro-Service’ stand på 
FSTA Årskonference for yderligere in-
formation om Steelco TW 3000/2 Smart 
Tunnel.
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seRViCe & hygiejNe

Danmarks hurtigste senge og 
madras�desinficerings�løsning�til�
Hvidovre Hospital
I Danmark skyldes 8-10 procent af alle hospitalsindlæggelser infektioner på selve hospitalet. Det betyder 
400.000 ekstra sengedage og ekstra udgifter. SEMI-STAAL´s automatiske madras- og sengevaskersystem 
sikrer tophygiejne på dette område.

 

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

”SEMI-STAAL´s ambition er at skabe in-
novative, miljøvenlige løsninger på ho-
spitaler og sygehuse med det formål at 
formindske antallet af re-hospitalise-
ringsdage ved at forbedre hygiejnen i 
hospitalssengene, madrasser samt de 
interne transportsystemer.”

Det fastslår Nicolai Meyendorff, admi-
nistrerende direktør i SEMI-STAAL A/S, 
som har til huse på Støberivej i Helsin-
gør. Den familieejede virksomhed har 
mere end 40 års erfaring med at udvikle, 
producere og servicere hygiejne- og 
automatiseringsløsninger til hospitaler 
og fødevareindustrien.

Alene i Danmark er det således, at 
ikke mindre end 8-10 % af alle hospi-
talsindlæggelser skyldes infektioner på 
selve hospitalet. Det er ensbetydende 
med næsten 400.000 ekstra sengedage, 
hvilket har store sundhedsmæssige og 
økonomiske omkostninger.

”SEMI-STAAL har leveret adskillige 
løsninger til det danske sygehusmarked, 
bl.a. til Odense Universitetshospital, Re-
gionslageret i Glostrup(som bl.a. leverer 
sterilvarer til hospitalerne i hele Region 
Hovedstaden), samt Hvidovre Hospital,” 
fortæller Nicolai Meyendorff.

Hvidovre Hospital er det næststørste i 
Danmark med mere end 3.500 ansatte. 
Her har man haft øget fokus på at for-
mindske antallet af de ekstra sengedage, 
som skyldes infektioner på selve hospita-
let og har derfor installeret et automatisk 
vaske- og desinfektionssystem til ma-
drasser og senge fra SEMI-STAAL.

Det fuldautomatiske tunnel system for 
desinficering af hospitals madrasser. 
SonoSteam desinficerings kammeret kan 
desinficere op til 100  madrasser/ timen
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Madras-desinfektion

Selve desinfektionen foregår gennem en 
såkaldt SonoSteam behandling, som be-
nytter sig af en kombination af damp og 
ultralyd for at opnå en hurtig og effektiv 
desinficering af madrasoverfladen, uden 
at der forårsages varmeskader.

De nye hospitalsmadrasser med en 
PU membran er velegnede til denne be-
handling, som kun varer 25 sekunder. 
Madrasserne bliver desinficerede med 
PU overtrækket på, og på grund af den 
korte kontakttid opstår der ingen fugt på 
indersiden af PU overtrækket.

Desinfektionsenheden er i stand til at 
behandle op til 100 madrasser i timen.

Selve processen foregår på den måde, 
at madrassen placeres vandret på en 
”tippe-station”, som rejser madrassen til 
en lodret position.

Grovere partikler børstes derefter af, 
før madrassen føres ind i SonoSteam 
desinfektionskammeret, hvor den desin-
ficeres i 25 sekunder.

Derefter tørres madrassen, inden den 
tippes fra vertikal til horisontal position 
direkte ned på en ren seng.

”På visse hospitaler outsourcer 
man desinfektionsprocessen af 
madrasser. 

Det er en meget bekostelig affære, hvor 
man sender madrassen til et dekontami-
neringscenter uden for hospitalet, hvil-
ket ikke blot kræver transport, logistik og 
manuelle handlinger, men som også kræ-
ver en 20-40 % højere madrasbeholdning 
som en buffervolumen for de madrasser, 
som forlader hospitalet,” oplyser Nicolai 
Meyendorff.

Sengevask

SEMI-STAAL har også udviklet marke-
dets hurtigste tunnel sengevaskersy-
stem. Det består af et fuldautomatisk 
system til at vaske, desinficere og tørre 
hospitalssenge som kan håndtere 25 
senge/ timen. Tunnelsystemet sikrer 
en adskillelse af den urene og den rene 
zone.

Processen begynder med, at sengen 
føres ind på et løftebord, hvorfra resten 
foregår automatisk.

Sengen føres derefter ind i en vaske-

zone, hvorefter den bliver både varme- 
og kemisk behandlet i et lukket kammer 
ved en temperatur, som ikke ødelægger 
elektriske komponenter. Gennem di-
verse vaskerunder udsættes sengen for 
en mekanisk behandling fra forskellige 
dyser, som sikrer, at alle dele af sengen 
bliver renset og desinficeret.

I den sidste skylning benyttes (demi-
neraliseret) vand, hvorefter sengen tør-
res i et separat kammer. Sluttelig føres 
sengen til en afsætterstation, hvor sen-
gen automatisk køres ud på gulvet for 
videre manuel håndtering.

Den fundautomatiske 
tunnel vasker for hospitals

senge med integreret tørre
system kan håndtere op til 

25 senge/ time



logistiK

Innovative logistik
løsninger til 
sundhedssektoren
Swisslog har i en årrække leveret automatiske, logistik løsninger både i forhold til medicinering og 
materialetransport til gavn for både patienterne og ikke mindst hospitalers økonomi

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

”I en tid, hvor ressourcerne bliver færre 
og færre og hvor der konstant stilles krav 
om besparelser også i sundhedssekto-
ren, er Swisslog en af de bedste part-
nere, man kan vælge, når det handler om 
levering af innovative, logistiske løsnin-
ger på de danske hospitaler.”

Ordene kommer fra Thomas Larsen, 

Nordisk salgsansvarlig, fra virksomheden 
Swisslog, hvis automatiserede løsninger 
på det logistiske område i en årrække har 
hjulpet både hospitaler og sundhedsor-
ganisationer med bl.a. medicinering og 
materialetransport til stor gavn for både 
økonomi og patienterne.

”En af vores store forcer er, ud over at 
kunne levere enkeltprodukter, at vi også 
er i stand til at levere samlede løsninger 
eller produkter, f.eks. en pillerobot, som 

er integreret med et rørpostsystem, så 
man både sparer tid og penge. Ved at 
automatisere og integrere i så stort et 
omfang som muligt sikrer man, at de 
menneskelige ressourcer i stedet kan 
bruges på mere patientnære opgaver.

Al forskning har vist, at manuel medi-
cinering medfører op til 20-25 % fejl med 
store omkostninger for både patienter 
og hospitaler som følge, mens der er be-
tydelig mindre end 5 % fejl ved automati-

Swisslog’s AGV (Automated Guided Vehicle).
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seret medicindosering,” fastslår Thomas 
Larsen.

Swisslog er allerede inde på det dan-
ske marked, bl.a. på Skejby Sygehus, 
hvor firmaet har leveret en pillerobot til 
medicinering, samt på Rigshospitalet og 
Regionshospitalet i Randers, hvor Swis-
slog har installeret et velfungerende rør-
postsystem. Senest har Swisslog stået 
for implementering af et rørpostsystem 
på Lund Sygehus i Sverige.

Produkterne

Blandt Swisslog’s mange produkter fin-
der man PillPick – et automatiseret me-
dicin doseringssystem til patientspecifik 
pakning af medicin. Et system som hjæl-
per hospitalerne med at eliminere mu-
lighederne for medicineringsfejl under 
pakning og fordeling, hvilket ultimativt 
øger patientsikkerheden. PillPick er sam-
men med Regionernes EPJ systemer en 
vigtig brik i forbindelse med indførsel af 
Closed Loop Medication Management. 

Swisslog’s rørpostsystemer sikrer hur-
tig og effektiv transport af både medicin, 
dokumenter og diverse prøver til og fra 
hospitalets afdelinger, laboratorier, blod-
banker etc. Stationerne kan forsynes 
med adgangskontrol, således at kun 
autoriseret personale kan sende og mod-
tage rørpost.

Med det bredeste udvalg af diverse 
rørpostsystemer, som er installeret på 
mere end 3.000 steder i verden, kan 

Swisslog både designe, udvikle og im-
plementere et rørpostsystem, som opfyl-
der et hvilket som helst behov, herunder 
foretage simulering og optegning af sy-
stemer der planlægges.

Et andet af Swisslogs mange innova-
tive og spændende produkter er AGV 
(Automated Guided Vehicle), hvor trans-
port af bl.a. linned, mad og affald foregår 
helt automatisk og kan planlægges fra 
den medfølgende software.

St. Olavs Hospital

Et af de helt store projekter, som Swis-
slog har haft ansvaret for, er logistikken 
på det 200.000 kvm. store St. Olavs Ho-
spital i Midtnorge. Det dækker fire amter 
med i alt 630.000 indbyggere. Projektet 
blev påbegyndt i 
2000, de første kli-
niske centre stod 
færdige i 2006 
og hele projektet 
blev færdigt sidste 
år.

Her har Swis-
slog stået for en 
integreret løsning 
gennem PillPick, 
Rørpostsystem og 
AGV.

Rørpostsyste-
met har en dia-
meter på 160 mm, 
med ca. 10 km rør 

i alt med ca. 170 modtage- og sendesta-
tioner der forbinder hele hospitalet, og 
kan transportere op til 5 kg i hver patron.

AGV systemet tager sig primært af 
godsvogne op til 500 kg, eksempelvis 
mad, linned og tøj, mens de to PillPick 
automatiske pillerobotter, som blev in-
stalleret i 2009, nu sørger for levering af 
13.000 enhedsdoser dagligt.

Alt i alt er forbedringerne på hospi-
talet, set fra et logistisk perspektiv, in-
tet mindre end det man godt kan kalde 
state-of-the-art!

Fælles fordel for alle systemerne er 
primært, at det frigør medarbejderne til 
at anvende tiden på det, det hele handler 
om, nemlig patienterne.

www.swisslog.com

En af de mange forskellige patroner der bruges i Swisslog’s rørpostsystemer.

PickRing fra Swiss
log’s ADMS system 
som bruges til 
patientspecifik 
enhedsdosering 
af medicin.
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Ny Flotexkollektion 
inspireret af naturen
Dekorative og støjreducerende tekstilgulve med samme høje styrke og rengøringsvenlighed som 
vinylgulve. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men det er lige netop, hvad Forbo Floorings 
nylonbaserede Flotex-gulve er. Og i juni lancerer Forbo en opdateret Flotex-kollektion med et utal af nye 
farver og mønstre, så der nu er over 700 forskellige dessiner at vælge mellem.

Et Flotex-gulv ligner et almindeligt gulv-
tæppe, men gulvets øvrige egenskaber 

er en hybrid mellem vinyl og traditionel 
tekstilbelægning. Gulvet har en velour-

agtigt overflade, men er meget nemmere 
at rengøre og vedligeholde end et almin-

FaKta om FoRBo 
FlooRiNg

•��Forbo�Flooring�Systems�er�en�
del af Forbo koncernen, der er 
global markedsleder inden for 
gulvbelægning, limprodukter og 
transportbåndsystemer.

•��Forbo�tilbyder�et�komplet�
sortiment af kvalitetsgulve og 
indgangsmåtter til både erhvervs 
og boligformål. 

www.forbo.dk

deligt tæppe. Samtidig er Flotex 100 pro-
cent vandtæt og kan derfor vaskes med 
gulvvaskemaskine ligesom et vinylgulv.

Fra gekko til gulv

I udviklingen af Flotex har Forbos pro-
duktudviklere fundet inspiration i na-
turen. Den unikke ’Bionic Technology’ 
kombinerer således egenskaber fra dy-
renes og planternes verden med men-
neskeskabte produkter og processer. 
Resultatet er et unikt produkt, som er 
både holdbart, komfortabelt, vaskbart, 
støjreducerende og allergivenligt.

For eksempel er overfladens mange 
opretstående nylonfibre, inspireret af 
de tusindevis af fine hår på undersiden 
af en gekkos fod, som gør den i stand 
til at kravle op ad vægge og træer uden 
at glide. På samme måde gør de tætsid-
dende fibre Flotex-gulvet skridsikkert, 
selv når det er vådt.

Flotex fra Forbo Flooring er et unik produkt, 
som nu fås i mere end 700 forskellige dessiner. 

Materialet ligner og føles som et tæppe og 
har samme støjdæmpende egenskaber. 
Samtidig har Flotex samme rengørings

venlige egenskaber som vinyl. Perfekt til 
børnehaver, hoteller, restauranter og 

kulturinstitutioner.
(Foto Forbo Flooring)
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Dæmper støj

440 klik-klakkende hæle og et utal af 
stole, der skubbes ud og ind under 
borde. Der kan hurtigt blive øredøvende 
larm i hotellets morgenmadsrestaurant 
eller i store konferencesale, når mange 
mennesker er samlet på et sted. En gulv-
belægning med støjdæmpende egen-
skaber hjælper til at absorbere støj og 
holde et godt lydniveau.

Flotex’ lydabsorberende konstruktion 
giver en lydreduktion på 20 dB, og er 
dermed oplagt som gulvbelægning til en 
lang række professionelle miljøer som 
hoteller, restauranter, uddannelsesinsti-
tutioner, kontorlokaler, butikker og kul-
turinstitutioner.

Flere end 700 dessiner

Med et bredt udbud af farver og mønstre 
kan Flotex indgå i næsten enhver form 
for indretning og matche ethvert miljø. 
Den nye kollektion indeholder tre serier; 
Flotex Colour, Flotex Liniar og Flotex Vi-
sion, som tilsammen giver mere end 700 
muligheder at vælge mellem. Næsten 
alle dessiner fås både som banevare og 
som fliser.

Samtidig kan det tæppelignende gulv 

nemt kombineres med andre gulvbe-
lægninger, så hoteller for eksempel kan 
lægge vinyl eller klinker på badeværel-
serne og få en flot overgang til de ele-
gante Flotex-gulve på værelser, i gange 
og i lobbyen.

Allergivenlig fiberkonstruktion

Flotex består af et bundlag i solidt og 
vandtæt PVC, et mellemlag af fleece og 
en tæt overflade med over 80 millioner 
opretstående nylonfibre per kvadratme-
ter, som gør overfladen yderst kompakt 
og rengøringsvenlig.

Den unikke fiberkonstruktion gør 
samtidig Flotex meget allergivenlig, fordi 
Flotex mindsker mængden af allergener 
i luften. I forhold til konventionelle tæp-
per fjernes dobbelt så mange allergener 
fra et rum med Flotex ved daglig støv-
sugning. Flotex er på den baggrund det 
eneste gulvtekstil, som er godkendt og 
anbefalet af British Allergy Foundation, 
briternes svar på Astma-Allergi Forbun-
det.

Den kompakte og fleksible overflade 
betyder også, at Flotex er meget beha-
gelig at gå på, samt at overfladen altid 
vender tilbage til sin oprindelige form, 
når vægten fra foden fjernes.

FaKta om Flotex

•��Flotex-tæpperne�har�et�velour
agtigt udseende som almindelig 
tekstilbelægning, men er meget 
nemmere at rengøre og vedlige
holde end et almindeligt tæppe.

•��Flotex�er�skridsikkert,�vandtæt�og�
virker samtidig støjdæmpende, 
ligesom et almindeligt gulvtæppe.

•��Flotex�er�den�eneste�vaskbare�
tekstile gulvbelægning. Løstsid
dende snavs fjernes nemt med 
en almindelig støvsuger. Spild 
fjernes let ved at vaske med 
almindelige rengøringsmidler.

•��Flotex-gulvene�fås�i�mere�end�
700 forskellige farver og mønstre. 
Det er også muligt at designe sit 
eget mønster eller fototryk for et 
100 procent unikt udtryk.

•��Gulvene�monteres�nemt,�og�
reparationer foretages usynligt og 
uden frynser.

•��Se�og�afprøv�de�mange�farver�og�
dessiner i Flotexsortimentet i 
forskellige miljøer og settings på 
www.flotexvision.com.

 Flotex er ideel til at skabe en varm og hjemlig atmosfære uden at gå på kompromis 
med hygiejnen. Gulvet er 100 procent vandtæt og kan vaskes som et vinylgulv. 
(Foto Forbo Flooring)
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Vinyl på gulvet sikrer 
slidstyrke og resistens
Vinylgulve er nærmest uopslidelige, de er samtidig nemme at vedligeholde og rengøre

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN Vinyl er et af de mest sikre og populære 
valg af gulvbelægning til bl.a. vådrum på 
hospitaler.

Materialet er meget stærkt og resi-
stent overfor næsten alle former for spild 
af væsker og kemikalier. Derfor vælger 
hospitaler gulvbelægning af vinyl til alle 
specialområder som operationsstuer, la-
boratorier, baderum, køkkener og tilsva-
rende fugtige arealer.

Vinyl garanterer et uproblematisk 
gulv, der holder sin flotte finish i mange 
år. Vinyl foretrækkes typisk for sin slid-
styrke, evnen til at afvise spild af væsker, 
en god gangkomfort med lav trinstøj og 
muligheder for flotte, individuelle de-
signs.

Tarkett er en af verdens største produ-
center af gulvbelægninger og tilbyder et 
stort udvalg af trægulve, laminatgulve, li-
noleumsgulve, sportsgulve, tæpper samt 
vinylgulve. Fabrikken producerer 300 
kvadratkilometer gulvbelægninger årligt.

Vinylgulve udgør heraf en pæn stor 
andel af denne samlede produktion.

Homogent materiale

Der er flere varianter af vinyl til gulve, 
og det er den homogene vinyl, der ty-
pisk bruges til hospitaler, mens den he-
terogene vinyl bruges til boligformål og 
kan imitere andre gulvbelægninger som 
trægulve, stenbelægninger etc.

Som navnet antyder, er homogen vinyl 
opbygget af et helt igennem homogent 
materiale uden lagopdeling. Materialet 
er således det samme fra top til bund 
igennem hele belægningen. Et vinylgulv 
er blot 2 mm tykt. Det lyder måske ikke 
af meget, men det er mere end rigeligt.

I praksis er det nærmest umuligt at 
slide hul i belægningen på en god kva-
litet vinyl selv efter 20-30 år på de mest 
trafikbelastede områder på et hospital. 
Vinylgulve udskiftes derfor typisk ikke, 
fordi de er slidt igennem, men fordi de 
ikke er tidssvarende, og man er blevet 
træt af udseendet.
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Nem vedligeholdelse

Et gulv på et hospital skal være let af 
vedligeholde. Det krav opfylder viny-
len. Der er ikke behov for skrappe ren-
gøringsmidler med kemikalier, voks eller 
polish til overfladebehandling. Man kan 
nøjes med et helt neutralt rengørings-
produkt.

Belægningen er desuden meget resi-
stent over for et meget bredt spekter af 
kemikalier, og kun ganske enkelte væ-
sker kan give misfarvninger. Hospitalsjod 
er kendt for at være meget aggressivt, 
men den klarer vinylgulve rigtigt godt.

Vinylgulve suger ikke skidt og møg til 
sig. De har en af de bedste, tætteste og 
stærkeste overflader, der ikke skal mæt-
tes med midler for at blive afvisende 
overfor snavs, bakterier og slidtage. Der 
skal derfor ikke megen rengøring til før 
gulvet er fuldstændig rent. 

Tarketts vinyl er bl.a. godkendt til ren-
rum.

Langt hovedparten af Tarketts ho-
vedprodukter af gulvbelægninger kræ-
ver ligesom vinyl ingen plejemidler på 
overfladen, så hospitalerne sparer både 
penge på rengøringskontoen og miljøet 
for udslip af krasse stoffer til omgivel-
serne fra sådanne midler.

God trinstøjsdæmpning

Vinyl yder en god stødabsorbering og 
vælges en akustisk udgave som er sup-
pleret af et blødt 2 mm underlag af skum-
plast, dæmpes trinstøjen yderligere og 
ståkomforten øges. På en operationsstue 

er det af væsentlig betydning med en be-
lægning og fodtøj der yder personalet en 
god stå og gangkomfort.

Vinyl og linoleum ligger tæt på hinan-
den i lydreduktionen. En normal belæg-
ning i linoleum dæmper lyd med 5-6 dB, 
men vælges en akustisk version dæmpes 
lyden med 15-18 dB, hvilket er en ret 
stor støjreduktion, kun overgået af tæp-
per der ligger oppe på en trinstøjsdæmp-
ning på 20-25 dB.

Desuden er vinylgulvene antistatiske, 
så personalet ikke risikerer at få stød el-
ler sætte apparatur midlertidigt ud af spil. 
Vinylgulve bliver fuldlimet på underlaget 
og svejses sammen.

Tarkett i front miljømæssigt

– Vi arbejder langsigtet med bære
dygtig udvikling, og vi er stolte 
over vores beslutning
om, at vi fra begyndelsen af 2014 lø-
bende skifter til ftalatfrie blødgørere 
i alle vores produktionsenheder. Alle 
vores homogene vinylgulve har været 
ftalatfrie siden 2011.

Den ftalatfrie blødgører som vi frem-
over vil arbejde med er kendt fra føde-
vareindustrien og er uden mistanke for 
skadelige effekter, siger Jørgen Baden, 
Teknisk Chef hos Tarkett.

Vinyl giver et sikkert arbejdsmiljø på 
gangarealer, hvor reglerne for skridsik-
kerhed skal overholdes i henhold til CE-
mærkningen. Gulvet skal hverken være 
for glat eller ru. I vådrum og storkøkke-
ner kan Tarkett levere vinyl med skrid-

hæmmende egenskaber, så risikoen for 
fald minimeres.

Alt spild som Tarkett har fra produk-
tion, montage og skader, bliver gen-
brugt. Typisk består 25 pct. af et vinyl-
gulv af regenerat. 

Orienteringsmuligheder i gulvet

Næsten alle ønsker om farver og møn-
stre og designs kan opfyldes med vinyl. 
Den homogene vinyl har en svagt pixi-
leret overflade, mens den anden gruppe 
vinyler, de heterogene, kan imitere træ, 
sten etc. Designmæssigt er der således 
masser af muligheder.

På sygehusene foretrækker man ty-
pisk ensfarvede belægninger på gang-
arealer og værelser og farver til markere 
rutegange, afdelingszoner og andre ori-
enteringsmuligheder eller kunstværker. 
Jørgen Baden ser en klar trend:

– Vi oplever en klar tendens til give 
gulvene mere spændende kontraster og 
liv. Mens man tidligere typisk valgte grå, 
arbejder man meget mere med desig-
net og er blevet mere modig til at bruge 
farver og lade kulørerne spille sammen 
afhængigt af, hvor fantasifuld arkitekten 
er.

– I Europa vælges vinylgulve i stort 
omfang. Vi synes vinyl er et fantastisk 
produkt, fordi det er slidstærkt og rengø-
ringsvenligt. Tarkett har mange serier og 
farver at vælge i mellem der giver mulig-
hed for et kæmpe udvalg af designs og 
mønstre, slutter Jørgen Baden.
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Skræddersyede lofter til de nye 
sygehuse opfylder alle behov
Den fynske fabrik er klar til at demonstrere over for sygehusene, at den kan skræddersy sine hygiejniske, 
vedligeholdsfrie og funktionelle loftsystemer så de præcist passer til sygehusenes individuelle behov for 
hurtig, let og fleksibel adgang til installationerne med den bedste totaløkonomi

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

Teknikerne på hospitalerne får et kæm-
pestort behov for at skaffe sig hurtig, let 
og fleksibel adgang til at servicere de 
mange tekniske installationer over lof-
terne i de mange nye sygehusprojekter. 
Det behov har den fynske fabrik DAMPA 
alle muligheder for at dække.

DAMPA har i mange år produceret ro-
buste, fleksible, hygiejniske og vedlige-

holdsfrie metallofter i et flot design, der 
holder driftsudgifterne på et minimum. 
De er lidt dyrere i indkøb end de billigste 
loftsystemer, men merprisen er ifølge fa-
brikken tjent ind i løbet af få år.

Til trods for at virksomhedens lofter 
sidder på næsten alle danske hospitaler 
og foretrækkes af mange teknikere og 
arkitekter, oplever fabrikken, at det er 
meget vanskeligt, at komme til at levere 
lofter til de nye sygehusprojekter.

Loftsystemerne bliver vraget på grund 
af prisen, men adm. dir Michael Nykjær 

fra DAMPA mener det er grotesk, at man 
til alle sygehusene ensidigt fokuserer på 
de billigste produkter uden også at se på 
driftsudgifterne bagefter:

– Det er helt galt, dét, der er ved at 
ske. Vi fornemmer, når vi er ude, at ar-
kitekterne og driftsfolkene ønsker lofter 
fra os, fordi vi har den rigtige og billigste 
løsning totaløkonomisk. Det er ærgerligt, 
at man så vælger udenlandske produkter 
med lav anskaffelsespris, men med en 
væsentlig dårligere totaløkonomi.

Vi er i dialog med blandt andet OUH 
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OUH Akutmodtagelsen – DAMPA Kassette Clipin

og det nye OUH for at skræddersy vore 
loftsystemer, så de præcist tilgodeser alle 
deres nye krav om let adgang til installati-
onerne, så de kan åbnes som låger uden 
at genere ude på hospitalsgangene.

Vi må se, at komme ind på hospitaler-
nes nethinde igen, således alle er velvi-
dende om, at vi stadig eksisterer, siger 
direktør Michael Nykjær, der håber at 
også danske produktionsvirksomheder 
kommer ind i billedet, som leverandører 
af kvalitets byggematerialer med lave 
totalomkostninger til de nye sygehuse, 
således at dette kan bidrage til at skabe 
vækst og produktionsarbejdspladser i 
Danmark.

Et ideelt loftsystem

DAMPA i Tommerup er Danmarks eneste 
producent af metallofter. Virksomheden 
og dens produkter er blevet indbegrebet 
af et praktisk, holdbart sygehusloft med 
gode hygiejniske og akustiske egenska-
ber.

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 in-
stallationer.

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 
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hook on- løsning, som DAMPA har leve-
ret. Det er et specielt servicevenligt loft 
med hængslede loftplader, der kan åb-
nes og hænge lodret ned, så teknikerne 
sikres den bedst mulige adgang til instal-
lationer uden brug af værktøj.

Støjdæmpet design til well being

Akustiske lofter i metal, hvor pladerne 
er perforeret og udformet til at give op-
timale akustiske egenskaber med lave 
efterklangstider og høj standard af hy-
giejne kan sikre patienterne de bedste 
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. 
Tages 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 vaske 
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 instal-
lationer.

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 leverer 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 
antibakteriel fuge dér, hvor der er krav til 
produktion i renrum. De fleste hospitaler 
foretrækker de lette aluminiumsplader.

Klimaanlæg integreret i loftet

DAMPA er ved at udviklet en række ind-
bygningskomponenter til integration i 
loftpladerne der er med til, at give rum 
monteret med DAMPA lofter betegnel-
sen ”Well being”. Dette er ud over høje 
egenskaber omkring akustik og hygiejne 
integration, trækfri ventilation, komfort-
køling og varme. Dette sikrer rene, funk-
tionelle linjer og forenklet installation, 
der samtidig bidrager til godt indeklima 
på hospitalet.

Loftsystemerne er også fleksible, så de 
enkelte lokaler hurtigt kan ændre funk-
tion. En sengestue kan ændre funktion 
til kontor. Regionerne efterspørger løs-
ninger, der hurtigere kan helbrede pa-
tienterne og få flere patienter igennem 
behandlingssystemet. Nye hospitaler 
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. I 2012 fik 
DAMPA ny ejer, da virksomheden blev 
købt af danske Metalcolour A/S. Dette 
har medført at kursen er blevet ændret, 
således at vi imødekommer markedets 
behov via dialog og markedsundersø-
gelser, som bl. a. har resulteret i fokus 
på udvikling af lofter med integrerede 
installationer. 

Billigst i det lange løb

DAMPA vil præsentere sine hygiejniske, 
akustiske, integrerede og servicevenlige 
lofter på FSTAs udstilling i Kolding se-
nere i år, lofter der også kan leveres til 
deciderede renrum, hvor der køres med 
et overtryk som følge af de høje hygiej-
nekrav.

Slagelse Sygehus har valgt 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 billi-
gere i indkøb.

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.

Kølekassette

Medicinerhuset Aalborg 
Sygehus Syd –  
Kassette Clipin
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Hospitalerne vælger behagelige 
gulve med lave emissioner
Mange hospitaler vælger bæredygtige gummigulve fra nora systems ud fra den indbyggede ergonomi, de 
lave driftsomkostninger, men også fordi de har et lavt niveau af emissioner

aF joURNalist iB eRiK ChRisteNseN

Det er nogle af årsagerne til, at nora sy-
stems, der har produceret gummigulve i 
mere end 60 år, er blevet en stor leveran-
dør til hospitaler i hele verdenen.

nora® gummigulve startede for blot 
fire år siden med at tilbyde danske ho-
spitaler gummigulve, og i mellemtiden 
er det gået stærkt. Interessen er vokset 
støt, hvilket ifølge Palle Sunddal, nora 
systems, skyldes øget fokus på de gode 
egenskaber, der er indbygget i gummi-
gulvene.

Palle Sunddal oplever, at en af de 
egenskaber, der i stigende grad lægges 
vægt på, er de lave emissioner af luft-
forurenende stoffer. Da gummigulvenes 
emissioner ligger i bund, falder et valg 
mellem flere gulvmaterialer ofte ud til 
gummigulvets fordel.

– Hospitalerne er glade for gummi-
gulve, fordi der ingen krav er til vedli-
geholdelse. De skal eksempelvis ikke 
coates -have fornyet overfladen- for at 
fastholde egenskaberne, og der er in-

gen risiko for, at egenskaber eller levetid 
forringes ved fejlbehandling med f.eks. 
skrappe rengøringsmidler, siger han.

Materialet i et nora® gummigulv er 
fuldstændigt homogent hele vejen igen-
nem belægningen. Gulvene bliver vulka-
niseret under et tryk på op til 1100 tons, 
hvorved overfladen og materialet bliver 
så tæt, at der ikke er behov for at coate 
gulvene.

Den tætte overflade betyder også, at 
gulvene er resistente overfor blod, jod, 
urin og desinfektionsmidler, blandt an-
det til hænder. Disse væsker efterlader 
ikke pletter eller ubehagelig lugt. Gul-
vene skal kun vaskes som led i den al-
mindelige rengøring.

Afviser spildte væsker

– Vores gulve er monteret på adskillige 
plejehjem og flere er på vej. Her er det en 
fordel, at gummigulvene er meget resi-
stente og ikke tager imod lugten fra urin, 
som ellers kan være et stort problem på 
institutionerne.

Da gulvoverfladen ikke er coatet, kan 

man vaske gulvene maskinelt med dia-
mond pads og rent vand, så man undgår 
den fedtfilm, som sæbe efterlader. Bak-
terierne har dermed ikke fedtstoffer at 
leve af, så bakterieforekomsten reduce-
res med op til 80 pct., viser en undersø-
gelse foretaget af det svenske miljøforsk-
ningsagentur.

Diamond pads er desuden gode som 
problemløsere, hvor der ellers kun va-
skes manuelt. Kommer der en plet, der 
er lidt vanskelig at fjerne, eller er gulvet 
blevet småridset, løses dette let med dia-
mond pads.

Når der vaskes manuelt med mikro-
fibermopper, er rengøringspersonalet 
godt tilfredse med vore gulve. Fordi frik-
tionen mellem moppe og gulv er lav, er 
det mere skånsomt for albuer og led end 
rengøring af andre vaskbare gulve, siger 
Palle Sunddal.

DGNB certificering

nora systems er medstifter af DGNB i 
Tyskland, der certificerer bygninger med 
guld, sølv og bronze, ud fra alle bære-
dygtigheds aspekter. I Danmark har man 
valgt DGNB bygningscertificeringen 
med ganske få tilpasninger efter danske 
vilkår for bygningskategorier.

nora gummigulve vil indgå i en DGNB 
bygningsklassificering med en positiv 
påvirkning på det samlede resultat, væl-
ges der et nora® gummigulv, kan det 
være med til at hæve klassificeringen.

Miljø

– Vore gulve er på grund af de lave emis-
sioner klassificeret efter RAL UZ 120 
(elastiske gulve) ved Blue Angel, der er 
verdens første og største til at miljøcer-
tificere bl.a gulve, ud fra de skrappeste 
krav til emissioner.

Vores EPD (Miljø Produkt Deklara-
tion) er i henhold til den nyeste ISO stan-
dard 14025, siger Palle Sunddal.

– Vi er, ifølge organisationen Health 
Care Without Harm, et rigtigt godt valg, Dagkirugi Hvidovre Hospital
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når der tænkes på en bæredygtige gulv-
løsning. De har udgivet en publikation, 
som sammenligner gulvmaterialers gif-
tighed, emissioner, ergonomi, desinfek-
tionsbarhed, driftsøkonomi, vaskbarhed, 
samt resistens.

I den sammenligningen kommer nora® 
gummigulve godt ud.

Health Care Without Harm arbejder 
på verdensplan for at opnå en generel 

større bæredygtighed indenfor alle om-
råder af hospitalsdrift.

Skridsikre og vaskbare

Region Midt har haft en standardbe-
skrivelse, der krævede R10 som gulvets 
skridhæmmende effekt i behandlings-
rum, men et sådant gulv er vanskeligere 
at gøre rent på grund af den ujævne 

DKC Horsens

overflade og større friktion, siger Palle 
Sunddal, der tog initiativ til, at regionen 
kunne komme på besøg på nora fabrik-
ken og hospitaler i Tyskland.

R9 er det bedste valg for gummigulve, 
da de stadig har en høj skridsikkerhed 
og samtidig er meget let vaskbare. R9 er 
standard for vore gulve til hospitalerne 
generelt.

Region Midts arbejdsmiljøkonsul-
ter har på foranledning af nora systems 
skrevet anbefalingen om, så vi kan få R9 
ind i behandlingsrum og OP-stuer. Vi har 
foreløbig fået gulve med R9 i skridhæm-
mende effekt ind i projekter på Rigsho-
spitalet, Hvidovre, Horsens, Randers, 
Bornholm, Helsingør og flere er på vej, 
siger han.

Ergonomi og bløde trappetrin

Gummigulve har en god og vedvarende 
trinstøjsdæmpning og dæmper trinlyden 
med fra 6-20 db. Trinstøjsdæmpningen 
holder i hele produktets levetid, da gum-
migulve er meget stabile og ikke ændrer 
egenskaber, på grund af dets meget lave 
emissioner. Gummigulve er også beha-
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gelige at gå og stå på for både personale 
og patienter.

nora systems producerer også special-
produkter som formstøbte trappetrin af 
gummi, der både udmærker sig med høj 
trinstøjsdæmpning (12 db) og er skån-
somme ved faldulykker. nora systems 
har netop leveret trin til de 17 etager helt 
op til helikopterplatformen på Rigshospi-
talet.

Trinene udmærker sig ved ekstrem 
holdbarhed, ingen overflader, der skal 
fornyes (coates) og let vaskbarhed.

– Der er ingen metalforkanter, så hvis 
man er uheldig at falde, vil det være 
med færre følgeskader end ved andre 
trappeløsninger. På plejehjem bruges 
trapperne til genoptræning af patienter, 
og her er det en stor fordel med vores 

formstøbte gummitrin i forbindelse med 
faldskader.

Stort udvalg af designs

Designmæssigt har vi en masse at byde 
på. Vort design er tilpasset den nordiske 
smag med lyse og lidt neutrale farver, og 
en svag brydning af overfladen. Farve-
valget er stort og ved projekter på kun 
1.000 m2, producerer vi specialfarver 
uden tillæg til prisen.

Vi har gulve, der er beregnet til at op-
fylde de forskellige krav, der er på hospi-
taler:

Det gælder f.eks. ED-gulve, som er 
elektrisk ledende til f.eks. behandlings-
rum/OP-stuer, der afleder statisk elektri-
citet, eller akustiske gulve, som dæmper 

trinstøj fra 6 og helt op til 20 db. Ingen 
andre elastiske gulve kan dæmpe støjen 
så meget som 20 db, siger Palle Sunddal.

nora systems leverer også gulve, der 
er egnet til ekstra hård belastning, som 
kan være kørsel med pallestabler og 
trucks. Gummigulvene kan tilpasses de 
meget forskellige krav, der kan være på 
de forskellige afdelinger på et hospital.

– Vi kan tilbyde lave driftsomkostnin-
ger fordi vi har en overflade, der ikke 
skal vedligeholdes (coates) på noget 
tidspunkt, siger Palle Sunddal. De nyeste 
projekter er en ordre til Hospitalsenhe-
den Horsens DKC, og et andet aktuelt 
projekt er leverance af gulve til OP-stuer 
på OUH. Så vi er i gang mange steder, 
fastslår Palle Sunddal.

FAGERHULT’s

 Danmarks turneen er slut
Udstillingsbussen har været på en 5 ugers turnee i Danmark. Vi har besøgt hospitaler, regioner og 
rådgivende ingeniører hvor vi alle steder fik en god modtagelse.

Det var Fagerhult, Wexøe og Medical 
Scandinavia der stod bag arrangemen-
tet og målet var, at komme i dialog med 
hospitaler, regioner og rådgivere. I ste-
det for at de skulle komme til os kunne 
vi komme til dem med et hurtigt over-
blik, ny viden og flere produktnyheder. 
Vi blev mødt af mange spændende og 
dygtige personer som gjorde os klogere 
på deres hverdag og vi kunne bidrage 
med information om nye løsninger og 
produkter der måske kunne lette deres 
arbejde.

I udstillingsbussen beskrev vi nogle af ly-
sets positive indvirkninger på eksempel-
vis depression, smerte, arbejdsmiljø osv. 
Præsenterede nye belysningsarmaturer 
med LED, RGB og tunable white. Eksem-
pelvis Multilume serien Flow, Edge og 
Dropped, et anderledes 60x60 armatur.

Vægpanel Aluflex 15 er et panel der gi-
ver en enkel installation og en diskret 
løsning. Al teknik er gemt bagved ”væg-
gen”, ingen synlige slanger og udtag. 

Løsningen er velegnet til både nybyg og 
renoverings opgaver.

En anden nyhed var at Fagerhult nu kan 
levere en topmoderne operationslampe 
med alle de funktioner der er krav om i 
morgendagens operationsstue. Og de 
første ordrer er allerede modtaget.

Se mere på www.fagerhult.dk og her vil 
du også se at vi har fået opdateret desig-
net på vores hjemmeside. Det skulle nu 
være nemmere at finde de ønskede løs-
ninger og informationer.



EXIT ZONE  INTELLIGENTE  LØSNINGER

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

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

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

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

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

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

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

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

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

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

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

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

www.eltime.dk

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

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

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

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

REFERENCER:



Slip for at stå i kø
Tilmeld dig vores nyhedsbrev,
så får du direkte besked, når
vi åbner for den gratis besøgs-
registrering.

Vil du være udstiller?
Besøg hjemmesiden eller ring og 
hør om muligheder på:
6122 5756 · 4015 9151

Arrangør:

Gå ikke glip af Nordeuropas vigtigste mødested, når social- og sundhedssektoren 
sætter fokus på:    

  Rehabilitering
 Indsats og de hjælpemidler som bruges til at støtte borgere og patienter i deres 

recovery-proces i forbindelse med fysiologisk rehabilitering, psykosocial rehabi-
litering og neurologisk rehabilitering samt hverdagsrehabilitering, vedligeholdel-
sestræning mv.

  Teknologi
 Sundhedsteknologier og velfærdsteknologier som øger kvaliteten og trygheden for 

patienter og borgere, øger effektiviteten, letter arbejdsbyrden for personalet samt 
forbedrer arbejdsmiljøet. Herunder også HIT-zonen – den tidligere HIT-messe – 
med IKT-hjælpemidler til brug i skolen, på jobbet og i dagligdagen.

  Aktivt Liv
 Et aktivt liv i alle livets facetter: arbejdsliv, socialt liv og fællesskab, foreningsaktiviteter, 

bredde- og konkurrencesport, ferie og rejser, hobby og fritidsaktiviteter, frilufts- og 
udeliv, dating, kærlighedsliv og sexliv.

  Kost & Trivsel
 Ernæringens vigtige rolle i forhold til rehabilitering, restituering og sundhedsfremme, 

herunder også måltidets betydningsfulde sociale og kulturelle betydning.

  Fremtidens Byggeri
 Arkitektur, tilgængelighed, indretning, installationer, inventar, trivsel, bæredygtighed,

arbejdsmiljø og meget mere til sygehusbyggeri, plejehjemsbyggeri, ældreboliger, 
socialpædagogiske bomiljøer og sundhedshuse.

Læs mere på:

www.health-rehab.com

 Besøg messen og oplev en verden af muligheder

Health & Rehab Scandinavia
9. - 11. september 2014 · Bella Center · København

Næste udgivelse af  
hospital, Drift & teknologi 
udkommer den 17. oktober.

Deadline onsdag den  
1. oktober.

DesigN & iNDRetNiNg

Strålebeskyttende skydedøre 
med personsikkert lamineret 
blyglas i fuld størrelse
aF poUl eRiK poRse,  

DiReKtøR i DeleKtoR teCh aps

De første strålebeskyttende automatiske 
skydedøre med personsikkert blyglas i 
hele dørbladets udstrækning er nu mon-
teret på en tandlægeklinik i Danmark.

Dørbladene (12x21M) består af la-
mineret blyglas og floatglas i en metal-
ramme. Det laminerede glas er sam-
mensat af blyglas (SCHOTT RD30) med 
0,5mm blyækvivalent, mat 1,52mm PVB 
(Polyvinyl butyral) og 4mm floatglas. Det 
laminerede glas samlede tykkelse er ca. 
11,5mm. Strålebeskyttende døre med 
RD30, der beskytter svarende til 0,5mm 
bly, kan typisk anvendes hos tandlæger, 
på mammografiklinikker og andre steder, 
hvor der er røntgenapparater med relativ 
lav energi.

RD30 er et blyglas med et mindre ind-
hold af blyoxid, og det er derfor ligeså 
klart som almindeligt glas.

I denne installation er valgt mat folie 
som lamineringsagent, men de lamine-
rede glas fås selvfølgelig også med en 
fuldstændig gennemsigtig eller klar folie, 
der vil tillade større lysgennemtræng-
ning på steder, hvor der ikke samtidig er 
ønske visuel afskærmning.

Tormax Danmark A/S har stået for 
montering af glasset i deres automatiske 
skydedøre.

Samme type personsikre strålebeskyt-
tende skydedøre kan naturligvis også 
udføres med strålebeskyttelse i en hø-
jere blyækvivalent end 0,5mm. Her skal 
så anvendes blyglas type RD50, der vil 
have en lidt mindre tykkelse for det sam-

lede laminat på kun 9,75mm for den la-
veste blyækvivalent på 1,5 mm Pb.

Større dæmpning ved relativ mindre 
tykkelse opnås ved et højere indhold af 
blyoxid i blyglasset. RD50 får derfor en 
let gullig tone. Højere blyækvivalent vil 
gradvis have en lidt større tykkelse.

Grundet produktionsprocessen har 
blyglas, og dermed også laminerede 
produkter hvori der indgår blyglas, 
begrænsninger i maksimal størrelse. 
SCHOTT strålebeskyttende blyglas har 
følgende begrænsninger i størrelse:

Tabel 1:

Svarende til mm bly Maks dimension
0,5 (RD 30) 2350x1650

1,5-2,5 2400x1100
3,0-3,5 2000x1000
5,0-6,0 1500x800

SCHOTT RD30 strålebeskyttende glas 
kan også leveres hærdet. Hærdningen 
gør glasset væsentligt stærkere end 
almindeligt blyglas og er samtidig sik-
kerhedsglas, der ved brud går i ufarlige 
mindre brudstykker.

Der er stort set lige så mange mulig-
heder for anvendelse af blyglas som for 
almindeligt glas, – dog ikke med hensyn 
til størrelse (se tabel 1).

Blyglas strålebeskyttende evne ud-
trykkes i blyækvivalens, der kan variere 
fra 0,5mm til 6,1mm uden at skulle lami-
neres til flere lag. Blyglas kan også lami-
neres med andre typer af glas for at opnå 
brandsikring, lyd- og lysdæmpning eller 
termisk isolering.

Blyglas skal altid være monteret in-

dendørs eller ved termoruder på inder-
siden, da blyglasset ikke tåler påvirkning 
fra vejrliget.

Se mere om brochurer, datablade, råd
givning eller yderligere informationer 
om blyglas:

www.delektor.dk
www.visitek.se

RD 30: Blyækvivalent i mm Pb og maksimal størrelse

Tykkelse Dæmpning svarende til mm Pb ved forskellig spænding på blyglas RD30®:

(d) i mm 50 kV 56 kV 76 kV 80 kV 110 kV 150 kV Vægt kg/m2 Maks mål mm 

6.0 ± 0,25 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 20 2.350x1.650

Tekniske data for blyglas RD 30:

Refraktive indeks ne ved 20oC 1.579
Lystransmission (d=6.0mm) 90.5%
Blyoxid indhold ≥ 22%
Total tungmetal oxid(er) ≥ 23%
Tæthed i g/cm3 ≥ 3.13
Glastykkelse 6.0mm
Lyddæmpning 34dB
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 Indsats og de hjælpemidler som bruges til at støtte borgere og patienter i deres 

recovery-proces i forbindelse med fysiologisk rehabilitering, psykosocial rehabi-
litering og neurologisk rehabilitering samt hverdagsrehabilitering, vedligeholdel-
sestræning mv.

  Teknologi
 Sundhedsteknologier og velfærdsteknologier som øger kvaliteten og trygheden for 

patienter og borgere, øger effektiviteten, letter arbejdsbyrden for personalet samt 
forbedrer arbejdsmiljøet. Herunder også HIT-zonen – den tidligere HIT-messe – 
med IKT-hjælpemidler til brug i skolen, på jobbet og i dagligdagen.

  Aktivt Liv
 Et aktivt liv i alle livets facetter: arbejdsliv, socialt liv og fællesskab, foreningsaktiviteter, 

bredde- og konkurrencesport, ferie og rejser, hobby og fritidsaktiviteter, frilufts- og 
udeliv, dating, kærlighedsliv og sexliv.

  Kost & Trivsel
 Ernæringens vigtige rolle i forhold til rehabilitering, restituering og sundhedsfremme, 

herunder også måltidets betydningsfulde sociale og kulturelle betydning.

  Fremtidens Byggeri
 Arkitektur, tilgængelighed, indretning, installationer, inventar, trivsel, bæredygtighed,

arbejdsmiljø og meget mere til sygehusbyggeri, plejehjemsbyggeri, ældreboliger, 
socialpædagogiske bomiljøer og sundhedshuse.

Læs mere på:

www.health-rehab.com

 Besøg messen og oplev en verden af muligheder

Health & Rehab Scandinavia
9. - 11. september 2014 · Bella Center · København
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Health & Rehab Scandinavia 
vil realisere eksporteventyr i 
sundheds og velfærdsindustrien
Med regeringens ønske om øget eksport på det velfærdsteknologiske område for øje samler Health 
& Rehab Scandinavia, i samarbejde med Eksportrådet, Udenrigsministeriets 25 sundhedseksperter på 
messen, der afholdes i Bella Center d. 9.-11. september 2014.

”Den danske sundhedsindustri og vo
res velfærdsteknologiske løsninger står 
stærkt, også internationalt. Men der er 
et stort uforløst eksportpotentiale. […] 
skal vi realisere eksporteventyret, skal 
der arbejdes mere strategisk, fokuseret 
og langsigtet med området.” Det skriver 
Handels- og udviklingsminister Mogens 
Jensen (S) og bakker op om regeringens 
vækstplan fra juni 2013, som har fokus 
på Danmarks eksportpotentiale på det 
globale marked for sundheds- og vel-
færdsløsninger til gavn for vækst og job-
skabelse i Danmark.

Som led i at realisere regeringens øn-
ske om øget eksport på området samler 
Health & Rehab Scandinavia, i samar-
bejde med Eksportrådet, Udenrigsmini-
steriets 25 sundhedseksperter på mes-
sen i Bella Center d. 9. og 10. september 
2014. Det er første gang, at alle sund-
hedseksperterne samles på en dansk 
fagmesse, og det skaber, ifølge chef for 

Eksportrådet, Susanne Hyldelund, en 
unik platform for dialog med de danske 
virksomheder om konkrete eksportmu-
ligheder.

”Vores medarbejdere bidrager med 
viden om markeder, lokal regulering, 
tendenser og barrierer. Viden som er 
kritisk for en langsigtet og strategisk rea
lisering af områdets eksportpotentiale.”

International Sales & Marketing Ma-
nager hos R82, Mogens Rahbek, bakker 
også op om tiltaget og tilføjer: ”Væksten 
i branchen skal komme fra eksportmar
kederne, men for mange, især små og 
mellemstore virksomheder, kan det være 
svært at komme ud på disse markeder. 
Sundhedseksperterne kender branchen 
i udlandet og kan give den rådgivning og 
støtte, som de danske virksomheder har 
brug for. Med tiltaget kan vi nemmere få 
skabt kontakt til udenlandske kunder.”

Direktør for Dansk Rehab Gruppe, 
Leif Lytken, glæder sig over samarbejdet 

med Eksportrådet og ser flere fordele i 
sundhedseksperternes deltagelse.

”På Health & Rehab Scandinavia kan vi 
præsentere dem for Danmarks samlede 
udbud af teknologiske velfærdsløsnin
ger på én gang, både som produktpræ
sentationer hos den enkelte udstiller, 
men også i form af kontekstbaserede 
1:1 modeller (mock ups). På den måde 
får de hurtigt og nemt et overblik over 
den teknologi og de innovative løsnin
ger, som de danske virksomheder har 
lige nu. Det gør, at både sundhedseks
perterne og virksomhederne nemmere 
kan få et overblik over hvilke specifikke 
markeder og produkter, der bedst mat
cher hinanden.” På messen kan de ud-
stillende virksomheder og organisatio-
ner booke sig ind til et møde med de 25 
sundseksperter. Mødebookingen facili-
teres af Eksportrådet.

www.health-rehab.com

CPH LabMed 2014 samler Diagnostika og Laboratoriesektoren
CPH LabMed har skabt det tværfaglige 
samlingspunkt, der i branchen længe 
har været efterspurgt. Ikke alene er det 
lykkes CPH LabMed at få faglige selska-
ber, med deres årsmøder/kongresser, til 
at gå sammen under ét tag, men det har 
også fået leverandørerne i den danske 
branche til at kalde til samling. Således 
at der blandt udstillerne er adskillige som 
længe ikke har været at finde på større 
messer, og det gælder specielt de diag-
nostiske virksomheder. 

CPH LabMed har allerede fået så stor 
opbakning fra leverandørerne i bran-
chen, at arrangørerne på nuværende 
tidspunkt kan sige, at CPH LabMed 2014 

bliver den største messe, branchen i 
Norden har set i mange år.

Svensk/Dansk messe-
samarbejde på LabMed 2014

Den Svenske brancheforening, Swedish 
Labtech, besluttede tidligere på året 
at gå i samarbejde med CPH LabMed. 
Beslutningen blev taget i lyset af, at 
man ikke har en tilsvarende fagmesse 
i Sverige, og at man derfor gerne så, at 
CPH LabMed bliver mere skandinavisk, 
til glæde for svenske udstillere og ikke 
mindst de svenske besøgende.

Grundlaget for at skabe en 
skandinavisk messe er lagt …

I vores bestræbelserne på at føre mes-
sen op på et skandinavisk niveau, er vi 
glade for samarbejdet med Swedish 
Labtech. Og man kan faktisk godt sige, 
at der er store svenske interesser i CPH 
LabMed.

CHP LabMed 2014 foregår den 7.-9. ok-
tober i Lokomotivværkstedet.

Se mere på www.cphlabmed.dk
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Ny lovgivning for 
kølemidler i EU
Historie og baggrund

Den 31. maj 2002 har Den Europæiske 
Union ratificeret Kyoto-protokollen, hvis 
formål er at beskytte jordens klima. De 
lande, der tiltræder traktaten forpligter 
sig dermed til at begrænse og senere 
reducere udledningen af kuldioxid, kul-
tveilte eller CO2 og fem andre grupper af 
drivhusgasser.

Nogle fluorholdige drivhusgasser (F-
gasser) har en meget højere påvirkning 
af den globale opvarmning (GWP) end 
CO2 og derfor er F-gasser omfattet af 
Kyoto-protokollen og en reduktion af ud-
ledning af disse gasser er derfor en nød-
vendighed for at nå EU-målene i henhold 
til protokollen.

Forordning nr. 842 fra 2006 om visse 
fluorholdige drivhusgasser er Den Euro-
pæiske Unions første forsøg på at redu-
cere drivhusgasemissioner. Revisionen 
af denne endte ud i en ny forordning, der 
trådte i kraft den 9. juni 2014 som forord-
ning (EU) nr. 517/2014 gældende fra 1. 
januar 2015. Denne nye F-gasforordning 
kan betragtes som grundloven vedrø-
rende fremtidig brug af HFC-kølemidler, 
og har som mål at beskytte miljøet ved 
at reducere emissionerne af flourholdige 
drivhusgasser, og samtidig nedbringe 
produktion og import af F-gasser i EU. 
Det er værd at bemærke, at denne nye 
forordning er en ”minimums forord-
ning”, forstået på den måde, at den tilla-
der medlemsstaterne at gå videre end di-
rektivet siger. Der vil derfor kunne være 
særregler i Danmark (herunder andre 
begrænsninger) som ikke gælder i andre 
lande. Det forventes at den Danske lov-
givning vil blive ændret, også med virk-
ning fra 1. januar 2015.

Hvilke regler gælder?

Ifølge den nye forordning skal EU lan-
dene reducere udledningen af   drivhus-
gasser med 80-95% af det gennemsnit-
lige forbrug i perioden 2009 til 2012 
inden 2050. Denne reduktion er et 
forsøg på at begrænse den globale op-

varmning til en temperaturstigning på 
kun 2°C og dermed forhindre yderligere 
uønskede klimaforandringer.

For at nå dette mål er der vedtaget en 
række nye restriktioner og krav:
•	 	Fra 2017 må nyt køle-, luftkonditio-

nerings- og varmepumpeudstyr ikke 
være påfyldt F-gasser før det installe-
res hos slutbrugeren. Det betyder, at 
udstyret fremover skal påfyldes køle-
middel, hvor det skal anvendes, af per-
soner, som er autoriseret til opgaven.

•	 	Et andet nyt princip er, at det fremover 
er GWP (Global Warming Potential) 
der bruges som mål for kølemiddel-
mængde (udslip af 1 kg CO2 = 1 GWP). 
Ved at bruge drivhuseffekten som mål, 
forsøger man at undgå brug af de vær-
ste klimasyndere. Fra den 1. januar 
2020 vil det derfor være ”…forbudt at 
anvende fluorholdige drivhusgasser 
eller blandinger, der indeholder fluor-
holdige drivhusgasser med et globalt 
opvarmningspotentiale på 2 500 eller 
mere, til at servicere eller vedligeholde 
køleanlæg med en fyldning svarende 
til 5 tons CO2 eller derover.”

•	 	Fremover skal alle operatører af ud-
styr, der indeholder F-gasser endvi-
dere træffe alle nødvendige forholds-
regler for at forhindre utilsigtet udslip/
udsivning af disse gasser. Bevidst ud-
slip af f-gasser i atmosfæren er forbudt 

Der indføres derfor lækage kontrol og 
når en læk i udstyret er blevet repare-
ret, skal den ansvarlige operatør sikre, 
at udstyret er tjekket af en certificeret 
person, senest en måned efter repa-
rationen hvilket er en forsættelse af 
reglerne fra 2006, men med CO2 ækvi-
valent beregningerne som udgangs-
punkt i stedet for kg.

•	 	Operatørerne (ejer) af udstyr, der in-
deholder en vis mængde F-gasser, skal 
samtidig sikre, at udstyret kontrolleres 
for utætheder af en certificeret person, 
dette krav gælder for alle:
– Stationære køleanlæg
–  Stationære klimaanlæg/aircondition 

anlæg og
– Stationære varmepumper.

Indtil den 31. december 2016 er udstyr, 
der indeholder mindre end 3 kg f-gasser 
og hermetisk lukket udstyr, som indehol-
der mindre end 6 kg fluorholdige driv-
husgasser, ikke underkastet denne læka-
gekontrol.

Mærkning og information

Produkter og udstyr, som indeholder f-
gasser må fremover kun markedsføres, 
hvis de er mærket med oplysninger om 
F-gas indhold. Det gælder:
• Køle- og fryseudstyr

Køle-
middel

GWP iflg. IPCC  
(FNs klimapanel)

Max. fyldning  
på nye anlæg

Efter 2020

Max fyldnings størrelse 
ved service
Efter 2020

R32 675  7,4 kg 59,3 kg
R125 3500 Forbudt 11,4 kg
R134a 1430 3,5 kg 28 kg
R152a 124 10 kg 322,6 kg
R143a 4470 Forbudt 8,9 kg
R404a 3922 Forbudt 10,2 kg
R407A 2107  2,4 kg 19 kg
R407C 1774  2,8 kg 22,5 kg
R410A 2088 2,4 kg 19,2 kg
R417A 2346 2,1 kg 17 kg
R507A 3985 Forbudt 10 kg



• Diagnostik
• Forskning
• Bioteknologi
• Kvalitetskontrol
• Laboratorieudstyr
• Fagkonferencer

CPH LabMed
Danmarks nye fagmesse for laboratorieteknik

Lokomotivværkstedet    7. - 9. oktober 2014

cphlabmed.dk

+
DEKS-Brugermøde 

og LSB’s Årskongres 
8. – 9. oktober
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• Air-condition udstyr og
• Varmepumper

Begrænsning af anvendelse

Fra den 1. januar 2020 er det forbudt 
at anvende flourholdige drivhusgasser 
med et globalt opvarmningspotential på 
2500 eller derover til at servicere eller 
vedligeholde køleanlæg eller udstyr med 
en fyldningsstørrelse på 40 ton CO2-
ækvivalenter eller derover.

Fra 1. januar 2020 er nye stationære 
køleanlæg, der indeholder f-gasser med 
en GWP på 2.500 eller derover forbudt, 
bortset fra udstyr designet til at køle pro-
dukter til temperaturer under -50°C.

Kølemidler med over 2500 GWP må 
ikke anvendes efter 2020 på anlæg, der 
har en fyldning på 5000 GWP eller mere. 
Det giver følgende max fyldning ved de 
mest anvendte kølemidler (se tabel).

Konsekvensen af dette vil derfor være, 
at et antal anlæg efter 2020 skal ændres 
til et andet kølemiddel.

Max fyldning for HFC kølemiddel i 
Danmark er 10 kg, (har været gældende 
lov fra 1. januar 2007).

Kvotesystem og registrering

Fra 1. januar 2017 må køle-, luftkonditio-
nerings- og varmepumpeanlæg påfyldt 
f-gasser, ikke markedsføres, medmindre 
de f-gasser, der er påfyldt udstyret, er re-
gistreret i det nye kvotesystem!

Fra 2015 vil EU sætte et loft på den 
HFC-mængde der udbydes, og fra 2016 
vil udbuddet af HFC blive nedsat (målt 
på CO2-ækvivalenter, hvorfor kølemidler 
med høje GWP’er nok skæres mest og 
først). Det gøres for at ”tvinge” produ-
center af produkter og udstyr til at skifte 
til alternative teknologier med naturlige 
kølemidler, hvor det er muligt. Derfor 
må der fra 2016 forventes højere og 
højere priser på de mindre og mindre 
HFC-mængder der vil være i omløb på 
markedet.

Senest den 1. januar 2015 skal Kom-
missionen oprette og sikre driften af   et 
elektronisk register for kvoter for F-gas-
ser på markedet. Registrering i dette re-
gister er obligatorisk for ALLE importører 
af præ-påfyldt udstyr.

Kommissionen har videre gjort det 
klart, at hvis industrien ikke møder de 
ønskede krav til reduktion i forbruget, så 
skal CO2 besparelser i andre dele af indu-
strien holde for med energibesparelser, 
hvilket kan blive meget dyrt.

Johnson Controls har mange års er-
faring indenfor brug af naturlige køle-
midler, så har du et køleanlæg der er 
underlagt de nye restriktioner, så har vi 
en fremtidssikret løsning til dig. Johnson 
Controls er samtidig certificeret, så alle 
regler for lækagekontrol, detektionssy-
stemer, uddannet personale og mærk-
ning af køleanlæg indenfor de nye regler 
under F-gas forordningen, selvfølgelig 
overholdes.



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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

aUtoKlaVeR

KøliNg

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 
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Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk
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● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

sKylleRUmsUDstyR aRBejDsmiljøsKylleRUmsseRViCe

iNDRetNiNg



Ren vandbehandling
til hospitaler

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

VaNDBehaNDliNg

VeNtilatioN BelysNiNg it-RåDgiVNiNg

sKylleRUmsUDstyR

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

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

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

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

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

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

IT-rådgivning

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

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk



Her er noget beroligende uden bivirkninger

Igen i år uddeler TrygFonden krammebamser til børn på hospitaler og  
specialklinikker. Børnene får bamsen inden de bedøves. Og den venter på  
dem, når de vågner op. Bamsen bliver en ven midt i det ukendte og læger  
og sygeplejersker kan bruge den til at skabe  positive samtaler. En række 
afdelinger oplever, at der er mindre behov for beroligende medicin, når 
børnene får en bamse. Siden 2007 har TrygFonden uddelt 400.000 bamser. 
Følg bamserne på  Instagram  #krammebamse og #trygfonden 

TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
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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


