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gummigulves 
bæreDygtIgHeD
Bæredygtighed er at tilfredsstille de nuværende 
behov ud fra et miljømæssigt, socialt, etisk 
og økonomisk syn, uden at fratage fremtidige 
generationer de samme muligheder.

af palle sunddal

Bæredygtighed handler ikke kun om miljø og energibespa-
relse, men i lige så høj grad om økonomisk bæredygtighed, 
hvor ressourceforbruget minimeres via energioptimerede 
løsninger, der reducerer udgifterne i bygningsdriften, og ikke 
mindst social bæredygtighed, der handler om kvaliteten af det 
liv de fysiske rammer tilbyder.

ET GOdT INdEKLIMA HAr OGSå NOGET AT 
GørE MEd GuLVENE

det har længe været et hovedmål at implementere miljøhen-
syn og sundt indeklima i vores firmafilosofi. Så langt tilbage 
som 1996, var vi den første gulvproducent, der indgik i Eu’s 
frivillige miljøstyrings- og kontrolsystem EMAS. 

det økologiske koncept er i mellemtiden vokset til et andet 
niveau, hvor fokus i dag er på integrerede overvejelser om-
kring valg af produkter, ud fra bæredygtighed.

Her er nora systems også pionerer. Vi er den første produ-
cent i gulvbranchen, der har været igennem omfattende ana-
lyser, og er i år 2011 tildelt ISO 14025-tilføjelsen til EPd (Miljø 
deklarationen).

udviklingen har medført mere lufttætte bygninger for at 
spare på varmeenergien. det gør, at luftudskiftningen med 
udendørs luft, er ca. 10 gange lavere end tidligere, og da vi 
tilbringer ca. 90 % af vores tid indendørs, på job og hjemme, er 
den forurening af luften, som byggeprodukterne afgiver, vigti-
gere end nogen sinde.

det medfører, at vi som producenter ikke kun skal tænke på 
ressourceforbruget og miljøpåvirkningen under produktionen 
og i produktets livscyklus, men også, at produktet har den la-
vest mulige emission af forurenende stoffer. Først da opfyldes 
betingelserne for et sundt indeklima med ren luft.

Vi har fra et tidligt tidspunkt arbejdet på at forbedre vores 
produkter indenfor dette område, og er tildelt Blue Angel Eco-
label for lav emission. 

Med twister systemet kan vores gulve nu rengøres kun med 
rent vand, og dette bidrager – udover miljøgevinsten – også til 
mindre forurening af indendørs luft.

råMATErIALEr

nora® gummigulve er lavet af den bedste kvalitet af natur- og 
industrigummi. En af de enestående fordele ved gummi, er 
evnen til at modstå ekstreme belastninger.

En anden komponent i nora® gummigulve er udvalgte og 
miljømæssige, neutrale farvepigmenter. Vi lægger meget vægt 
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f irmainformation

på, at vores farvepigmenter ikke indeholder nogen som 
helst former for tungmetaller eller andre giftige forbindel-
ser. 

En anden bestanddel i nora® gummigulve er naturlige 
forekomne mineraler som siliceous kalk. nora® gummi-
gulve indeholder ikke PVC, phthalater, halogener (klorid 
forbindelser) eller aldehyder.

FrEMSTILLING

nora® gummigulve er fremstillet i ”State-of-the-art” pro-
duktionsfaciliteter i Weinheim, Tyskland. I produktionen 
arbejdes der konstant på at minimere ressourceforbruget. 
Kølevandet recirkuleres, elektrisk kraft og damp ledes 
ind i energiproduktionen, ud fra de bedste miljømæssige 
kompatible principper, og med en ekstrem høj grad af ef-
fektivitet.

Produktionen er tilpasset de strengeste internationale 
krav, og nora systems er certificeret med miljøstyrings og 
kontrolsystemet EMAS, suppleret med ISO 9001 (kvalitets 
styring) og ISO 14001 (miljøbestemt styringssystem). 

Al vor emballage er underlagt kravene fra: European re-
cycling Programe.

BruG/drIFT

Når man betragter hele Life Cyclus af et nora® gummi-
gulv, bliver det klart, at det ikke kun er de miljømæssige 
aspekter, men også de økonomiske, der er optimeret.

Med udgangspunkt i høj kvalitet, er nora® gummigulve 
i særklasse holdbare og modstandsdygtige overfor hårdt 
brug og slid. Selv efter årtier af brug i hårdt belastede om-
råder, ser de stadig ud som næsten nye gulve. denne eks-
traordinære lange levetid bidrager til at sikre investeringen i 
gulvet, og er med til at spare på ressourcerne.

nora® gummigulve har også mange fordele i forbin-
delse med vask og vedligeholdelse. der kræves ingen be-
sværlig og dyr coating af overfladen, og vask udføres kun 
med rent vand og en twister pad. (ingen sæbestoffer eller 
kemikalier).

rECYCLING

nora systems lever op til de højeste internationale krav i 
forbindelse med recycling.

Vi genbruger alle rester fra produktionen og modtager 
afskæringsrester fra nylagte gulve.

(genbrug af f.eks bildæk indgår ikke i produktionen, da 
disse har høj emission af aldersbestandige kemikalier).

LIFE CYCLE COST’S

Et nora® gummigulv vil altid være en god investering mil-
jømæssigt, men i høj grad også økonomisk.

det, som gulvet er dyrere i anskaffelse, er hurtigt tjent 
hjem i forbindelse med den daglige rengøring, og når vi 
kommer til, at vores konkurrenters gulve skal recoates (ny 
overflade), er et nora® gummigulv meget billigere, og 
her medregnes ikke besværet og omkostningerne, udover 
recoatningen. (hvis der ønskes en udførlig ”Life Time Cost 
Analyse” af gulvene til dit projekt, så kontakt nora systems).

nora systems e-mail:  palle.sunddal@nora.com
4343 9393 mobil:  2323 1340

Certifikationer
Som pionerer i gulvbranchen sætter nora systems 
standarden, når det drejer sig om bæredygtighed og 
sundt indeklima, og vi er en af initiativtagerne til f.eks. 
dGNB (German Sustainable Building Council), og var 
den første virksomhed i gulvbranchen med en EPd 
(Miljø deklaration).

Den blå engel. den blå engel er ver-
dens første og mest kendte miljølabel, 
der sætter standarden for miljøvenlige 
produkter. Basisforudsætningerne 
for at kunne bruge denne label er: lav 
emission – ingen halogener (klorfor-
bindelser) – ingen aldehyder.

nora systems var den første i gulvbranchen, der op-
nåede denne miljølabel.

Bre rating. Et certifikationssystem for 
miljøprofil i forbindelse med bygge-
produkter.

nora systems er ratet A+ i forbin-
delse med ”Green Guide Specifica-
tion” til sundhedsvæsenet, skoler og 
kommercielle bygninger.

EMAS. Et frivilligt miljøstyrings- og 
kontrolsystem, under Eu’s miljøsty-
ringssystem, som kræver en omfat-
tende dokumenteret processtyring. 
EMAS er mere vidtrækkende end ISO 
14001. 

ISO 14001. Et miljøstyringssystem, 
som skal hjælpe virksomheder med at 
minimere deres miljøpåvirkninger, og 
forbedre disse.

Green Gard. Et certificeringssystem til 
forbedring af indendørs luftkvalitet, 
igennem brug af lavemissions produk-
ter. I 2005 publicerede Green Gard 

standarder for luftkvaliteten i børnehaver og skoler, 
med meget strenge kriterier for produktemission.

DGNB. Et tysk klassifikationssystem for bæredygtigt 
byggeri. nora systems var en af grundlæggerne af 
dette system. dGNB fokuserer på planlægningen, kva-
liteten og driften af bygninger. det primære mål er, at 
der udvikles kvalitet indenfor alle områder. Bygninger 
skal være bæredygtige – økonomisk effektive – res-
sourcevenlige og have lave driftsomkostninger. På lang 
sigt garanterer dette høj værdi.

CA 01350. En standard fra Californien for lavemissions 
materialer. Men også en guideline for kvaliteten af: 
indendørs luftkvalitet – effektiv brug af energi /mate-
rialer / vand – klassifikation af rengøringsmidler – land-
skabsdesign og bygnings placering.

mailto:palle.sunddal@nora.com
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HOspItaLets fugtprObLemer
Løses veD et enkelt snuptag
Affugtere fra Munters A/S er berømte for deres høje effektivitet, lave energiforbrug og enkle installation, 
men mange hospitaler er ikke klare over at de eksisterer 

af Journalist, ib erik Christensen

En høj luftfugtighed kan være årsag 
til fejl i elektronisk udstyr ligesom fugt 
kan skabe grobund for vækst af mug og 
skimmel selv i kølerum, men mange ho-
spitaler er ikke bevidste om konsekven-
serne af fugten.

Munters A/S i Farum fremstiller og le-
verer effektive og miljøvenlige affugtere 
og systemer i alle størrelser. de kører 
stadig på et patenteret princip der blev 
udviklet tilbage i 1950erne af fabrikkens 
grundlægger, svenskeren Carl Munters.

Virksomheden leverer affugtere til 
hospitaler, medicinalindustrier som 
Novo Nordisk og Ferrosan for at sikre 
elektronisk udstyr mod svigt, sikre hy-
giejnen i kølerum, tørre genstande og 
udstyr samt holde processer kørende.

det danske sommervejr skaber fugt 
alle vegne og et tilsvarende påtræn-
gende behov for at få nedsat luftfugtig-
heden overalt. Virksomheden oplever 
derfor stor efterspørgsel på de legenda-
riske affugtere.

Men mange er ikke klare over, at den 
svenske opfindelse kan affugte meget 
enkelt, effektivt og billigt. 

AFFuGTErE SIKrEr 
ELEKTrONISK udSTYr

Alle steder med elektronik er der en 
risiko for fejl i elektronikken ved en høj 
luftfugtighed. det kan være i udstyr som 
store scannere, strålekanoner og teknik 
rum og medføre kostbare stop og store 
gener for både personale og patienter.

Fugt kan ændre ledningers isolations-
evne, skabe krybestrømme, iltning og 
korrosion, der fører til funktionsfejl og 
nedbrud især i sommerhalvåret, hvor 
fugtigheden er højest. det optimale for 
elektronik er 30-40 pct. relativ fugtighed 
(rF).

Om sommeren er det ikke unormalt, 
at luften når op på 60-70 pct. rF. det 

kan skyldes at hospitalets ventilations-
anlæg ikke har fulgt med den løbende 
udbygning og er underdimensioneret.

En affugter sikrer, at der på intet 
tidspunkt kommer over 40 pct. rF i tek-
nikrummet bag strålekanoner og i rum 
med skannere. Affugtning af operations-
stuer sikrer, at eksempelvis laserudstyr 
altid arbejder optimalt.

Varierer luftfugtigheden for meget, 
går det ud over præcisionen i udstyr, der 
arbejder med meget små tolerancer. Mr 
og CT skannere på Gentofte Hospital 
fik således foreskrevet affugtning for at 
sikre driften. 

uNdGå MuG OG SKIMMEL I 
KøLEruMMET

Kølerum er et andet område, hvor høj 
luftfugtighed kan skabe grobund for en 
potentiel hygiejnerisiko fra mug, skim-
mel og bakterier trods de lave tempera-
turer. En affugter sikrer et tørt, hygiej-
nisk kølerum.

det kan næsten eliminere behovet for 
afrimning, der typisk er et problem, når 
der er megen trafik ind og ud. det bliver 
samtidig lettere at holde en ensartet 
temperatur. Munters har leveret affug-
tere til et nyt kølerum til rigshospitalets 
blodbank og 28 kølerum på Panum Insti-
tuttet for at holde en høj hygiejne.

der er også behov for affugtere ved 
autoklaverne, så dampen fjernes hur-
tigst muligt efter kørslen. Munters har 
netop leveret et større anlæg i forbin-
delse med sterilisation af operationsud-
styr i autoklaver på Gentofte hospital.

ET STYKKE SVENSK 
INduSTrIHISTOrIE 

Munters er verdens største leverandør 
af sorptionsaffugtning. Affugterne sty-
res af hygrostater og sikrer en ensartet, 

lav og konstant luftfugtighed inde året 
rundt uanset luftfugtigheden ude og 
temperaturen.

Munters affugtere tilfører stort set 
ikke varme til rummet de står i modsat 
kondensaffugtning. Princippet blev pa-
tenteret af Carl Munters i 1955 efter at 
han havde udviklet en effektiv affugter 
til det svenske forsvars uopvarmede 
depoter.

I affugterne sidder en langsomt rote-
rende Sorptionsrotor med et stort antal 
kanaler og overfladeareal der effektivt 
optager fugt. Når indeluften blæses 
gennem affugteren, opsuges fugten af 
rotoren og blæses straks ud som tør luft. 
Et andet sted i affugteren føres en varm 
luftstrøm modsatte vej gennem rotoren, 
så den opsamlede fugt fordamper og 
kan ventileres ud, så rotoren kan optage 
ny fugt. 

rotoren består af en glasfiberstruktur 
belagt med et bakterostatisk, hygrosko-
pisk materiale, der kan være silicagel 
eller lithiumklorid, så den kan opsuge 
vand svarende til knap 40 pct. af sin 
egenvægt. 

da der hverken er kølemiddel eller 
kompressor, men blot en eller to venti-
latorer samt en drivmotor, er energifor-
bruget minimalt. Princippet er på mange 
måder overlegent i forhold til kondense-
ring og virker også i fryserum ved minus 
25 grader.

ENKELT, SMIdIGT OG 
EFFEKTIVT

danmarks store stålbroer affugtes 
indvendigt med Munters affugtere og 
bevares knastørre, så korrosion undgås. 
det gælder broerne over Storebælt, 
Farø og øresund. danmark er fore-
gangsland for affugtning af broer.

Munters har leveret et stort antal 
installationer til forsvaret, industrien, 
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offshore, vandværker, museer skoler, 
børnehaver og mange andre steder. 
Alle løsninger er bygget op om samme 
princip.

Affugterne findes i størrelser fra 
skotøjsæsker til større systemer, de kan 
stå andetsteds end det rum, der skal 
affugtes. det kræver blot en kanal til 
udsugning af fugtig luft og en kanal til 
indblæsning af tør luft. det er en enkel 
metode, der kræver få installationer og 
gavner meget. 

SPECIELT KONCEPT TIL 
TørrEruM 

Munters har udviklet et specielt kon-
cept, som kan fjerne ekstra store mæng-
der vand og fugt på meget kort tid. Ved 
at kombinere en sorptionsaffugter med 
en eller flere ventilatorer, der skaber 
luftstrømme og øger fordampningen, 
skabes optimale tørrebetingelser i va-
skerier og tørrerum. 

Metoden er meget energibesparende 
sammenlignet med traditionelle me-
toder som opvarmning og ventilation. 
derfor ser Munters klart fordele i at 
hospitalerne installerer virksomhedens 
koncept til affugtning af vaske- og tør-
rerum. 

– Men eksempelvis i tørrerum på 
hospitaler er affugtere tilsyneladende 
helt uopdagede selv om vi har en super 
løsning, siger Hans-Henrik Thomsen 
fra Munters A/S. Søger man ordet ”tør-
rerum” på google.dk dukker Munters 
løsninger ellers frem som nr. 1.

det er en artikel om, at Lærkeskolen 
i Egedal Kommune har sparet hele 85 
pct. på energien blot ved at skifte fra 
tørreskabe til Munters affugtere.

sorptionsaffugtningen foregår uden 
køleflade, men ved at luften, der skal 
affugtes passerer gennem en rotor, 
imprægneret med et højeffektivt, 
fugtabsorberende emne, som f.eks. 
silicagel. Den fugt, som rotoren har 
absorberet fjernes fra denne i en 
regenereringszone, hvor en mindre 
luftstrøm opvarmet til ca. 110°C 
fjerner fugtigheden som vådluft, der 
blæses ud i det fri.

Stærke el-løsninger

Hospital Drift & Teknologi - 3-2006

Hospital 2006

1

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

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

Friis Hansens Vej 9
7100 Vejle
Tlf. 7585 8022
www.ub-let.dk
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ken a/s kLar meD stOre 
NyHeDer på meDICa-messeN
den fynske virksomhed ser frem til at kunne afsløre flere nye produkter på november-udstillingen i 
Tyskland. Virksomheden kan desuden nu levere den absolut førende lav-temperaturs-sterilisator, V-Pro 
Plus, til markedet 

af Journalist, Cand. sCient. birger pedersen

den fynske virksomhed KEN A/S med 
domicil i Broby ser i den grad frem til at 
kunne afsløre flere helt nye produkter; 
når den store Medica-Messe løber af 
stabelen i dagene 16.-19. november i 
tyske düsseldorf.

”Vi er selvfølgelig med på udstillin-
gen, som hvert år tiltrækker tusindvis af 
potentielle kunder inden for hospitals-, 
plejehjems- og laboratoriesektoren,” for-
tæller Martin Marum, som er distrikts-
chef for danmark øst.

”Vi gør det, som det vil være de fleste 
bekendt, inden for instrumenter, vaske-
maskiner, autoklaver, store kabinets- og 
vognvaskere samt bækkenvaskere, hvor 
vi er en af verdens førende virksomhe-
der. Og jeg kan garantere, at vi har løftet 
overliggeren med helt nye maskiner 
inden for KEN-produkter.

Jeg vil og må ikke løfte sløret for, hvad 
det er vi kommer med, men der er tale 
om flere nyheder, og vi glæder os virke-
lig til at vise vores nye produkter frem 
for hele den danske hospitalssektor,” 
siger den 37-årige distriktschef.

V-PrO PLuS AuTOKLAVEN

Martin Marum vil derimod godt afsløre, 
at KEN A/S nu i en månedstid har været 
på markedet med den Steris-produce-
rede V-Pro Plus Lavtemperatursauto-
klave.

”det er det absolut førende produkt på 
markedet. der er tale om en lav-tempe-
raturs-sterilisator, der ganske enkelt slår 
alle mikrober ihjel, og som også har den 
fordel, at den ikke sviner miljøet. den er 
vi meget stolte over at kunne levere nu.”

det, der blandt andet gør V-Pro Plus 
unik, er følgende:

der er som skrevet tale om en lav-
temperatur-autoklave, som leverer en 
effektiv sterilisering af varmefølsomme 
kirurgiske instrumenter og andet gods.

Systemet bruger fordampet brint-
overilte (hydrogen peroxid, VHP) som 
giver en kontrolleret sterilisering af 
emnerne. 

”Og systemet må endelig ikke for-
veksles med en Plasma lavtemperatur-
autoklave, da der ikke bliver tilført 
en kemisk ingrediens til at nedbryde 
brintoverilten. Vores system bruger 
et grundstof, som hedder paladium, 
hvilket bevirker, at der ikke vil være 
andre restkemikalier end en lille smule 
vand svarende til en teskefuld efter 
hver proces,” fortæller Brian Mølmer 
Pedersen, der er distriktschef for Vest-
danmark.

V-Pro Plus findes som et-låget eller 
to-låget.

Systemet er meget let at bruge. der 
findes to programmer, det korte på 
kun 28 minutter for instrumenter uden 
hulheder, mens det andet er et program 

Distriktschef, Danmark øst,  
Martin Marum
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på 55 minutter for instrumenter med 
hulheder.

det er let installere, og man skal i 
princippet kun tilføre strøm, ligesom 
der ikke skal tages specielle hensyn til 
ventilation.

Kammeret er kvadratisk med to glide-
hylder og har en volumen på 136 liter, 
hvor man kan optimere produktiviteten. 
Man kan lægge emnerne i kammeret 
uden at tænke på, om de berører si-
derne..

KEN A/S leverer desuden forbrugs-
stoffer til V-Pro Plus, disse er utrolig 
nemt at skifte. derudover kan vi levere 
indikatorer samt andet materiel tilrettet 
den enkelte kunde.

Og KEN A/S’s Serviceorganisation 
står desuden parat i kulissen med hurtig 
og god service.

FuLd PAKKE

”desuden har vi i de seneste år arbejdet 
intenst med en fuld pakke, så vi nu er 
i stand til at levere ”hele paletten” til 
sterilcentraler. Vi har således rustfrit 
stålinventar, ultralydsbehandlere, instru-
mentvaskere, autoklaver og transport-
systemer.

Ligeledes er vi gået ind med en ser-
viceorganisation med en samlet kvali-
tetssikring, der omhandler akut service, 
forebyggende service samt validering, 
så vi nu også tilbyder kunderne hele, to-
talløsninger,” oplyser Martin Marum.

 Patenteret rotorvarmeveksler 
         til Hospitalssektoren

* Læs mere på clco.dk

SEMCO rotorvarmeveksler monteres i Fläkt-
Woods EU ventilationsaggregater designet til 
Hospitalsmiljøer og kan leveres med HEPA-filter.  

SEMCO rotor har 
25% større friareal 
end traditionel type

Traditionel coated 
rotor oplagrer 

forurening

 Patenteret løsning med 3 ångstrøm coating af rotor-

overflade forhindrer* overførsel af forurenede stoffer 

fra udsugning til indblæsning - her i blandt lugtpartikler, 

bakterier, vira, gasser m.fl.

 Coated overflade sikrer høj latent kapacitet og effektiv 

genvinding. Giver en unik korrosionsbeskyttelse.

 Coatning af rotoren sker før rotorhjulet formes, hvilket 

bevirker at alle overflader behandles.

 Uafhængig forskning og laboratorietest samt fælles 

ph.d.-arbejde med det norske Institute of Technology - 

har ført til ASHRAE godkendelse.

 Mange referencer med mere end 20 års drift.



vi gØr mere  
fOr sIkkerHeDeN
Vejle Sygehus – Altro Suprema II

På et af de mest trafikerede områder på 
Vejle Sygehus har man netop udskiftet 
det eksisterende gulv, der efter mange 
års brug var blevet slidt. På netop dette 
område er det afgørende, at der ligger et 
gulv, som har en høj slidstyrke og sam-
tidig er nemt at rengøre. der er dagligt 
stor trafik på området, hvor der både kø-
rer trucks, cykler og senge samt et væld 
af patienter, pårørende og personale, 
der skal til hhv. røntgen og have adgang 
til linned- og omklædningsrum, og det 
medfører naturligvis, at gulvet bliver ud-
sat for snavs og skidt fra både fodtøj og 
køretøjer. 

”da vi blev præsenteret for det nye 
Altro suprema II blev vi meget begej-

strede, ikke mindst da vi hørte om den 
nye Pur teknologi, som gør, at gulvet 
afviser snavs og samtidig er særdeles 
modstandsdygtigt overfor pletter og 
kemikalier. Særligt rengøringsevnen er 
vigtig for os, idet dette område er så tra-
fikeret men samtidig skal kunne fremstå 
præsentabelt”, siger Jutta Jensen, Byg-
geteknisk driftschef, Teknisk afdeling på 
Vejle Sygehus. 

En anden betydningsfuld faktor i 
forbindelse med valget af det nye gulv 
til Vejle Sygehus var Altro’s bæredyg-
tighedsprofil. Vejle Sygehus er et grønt 
sygehus, der arbejder aktivt og seriøst 
med at mindske miljøpåvirkningerne ifht. 
omgivelserne. 

Altro’s markante bæredygtighedsprofil 
er derfor et ekstra plus for Vejle Sygehus, 
når der skal vælges nye gulve. 

”der er ingen tvivl om at rengørings-
venligheden har været det vigtigste for 
os i valget af gulv til netop dette område. 
Men når det så er sagt, så vil vi altid til-
stræbe, at vælge produkter, som også 
har en grøn profil, og her har Altro jo en 
virkelig stærk profil”, siger Jutta Jensen. 

I de trafikerede område på Vejle 
Sygehus har man valgt at lægge Altro 
Suprema II. de øvrige områder på Vejle 
Sygehus hvor der ligger sikkerhedsgulve, 
har man bl.a. valgt Altro Classic X25 og 
VM20 Walkway. 

produktinformation
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sILeNtIa skærmsystem, 
nye farver og laminat
Fantasi på skærm

I mere end 20 år har Silentia produce-
ret og videreudviklet sit koncept med 
hygiejniske og letanvendelige patient 
skærme til sundhedsvæsenet. Produk-
tion og udvikling sker i Sverige og derfra 
sendes skærmene ud i store dele af 
verden.

Silentia skærmsystem kendetegnes 
ved mange valgmuligheder i anvendel-
sen. Skærmene findes i forskellige læng-
der og højder, samt mange montagemu-
ligheder. Selv når det gælder udseendet 
er valgmulighederne store. udover de 
10 forskellige standardfarver tilbydes nu 
også Print Collection, som er trykte mo-
tiver på en hvid baggrund. Motiverne 
i Print Collection er valgt for at sætte 
gang i fantasien hos børn og give dem 
noget rart at tænke på, og på den måde 
gøre besøget på hospitalet til en bedre 
oplevelse. En anden nyhed er daylight, 

som har et frostet/materet udseende 
og som slipper lys igennen uden at gå 
på kompromis med patientens privatliv. 
daylight-panelerne er meget solide mod 
slag og stød og kan tåle at skylles med 
vand. 

Blandt standardfarverne findes 
både ensfarvede laminat (Hvid, Forest, 
Ocean, Savannah, Tropical) træmønster 
(Birk, Valnød) og andre mønstre (Papy-
rus, Lime, Mandarin).

 
SILENTIA SKærMSYSTEM

Silentia skærmsystem, fleksibelt med 
mange forskellige muligheder. 
Se www.silentia.dk eller ring på telefon 
39 90 85 85.

Silentia foldeskærme udvalg af laminat 
og farver

produktinformation

Silentia foldeskærme med Print Collection laminat

Teknik i trygge hænder

Næstved afd.:
Morsøvej 3
4700 Næstved
Tel.  +45 5650 3777
Fax +45 5650 2777

Hovedkontor:
Erhvervsvej 18
2600 Glostrup
Tel.  +45 4343 3777
Fax +45 4343 4777

ENCO A/S I SO 9001
KVALITET

www.enco.dk

VVS
El-automatik
Sprinkler
Service og vedligehold
Teknikentreprise

ENCO udfører tekniske installationer 
og leverer såvel komplette teknikentre-
priser som fagentrepriser inden for El, 
VVS, sprinkler, ventilation samt service 
til det offentlige og til erhvervskunder. 
Vi er ISO 9001 kvalitetscertificeret.

Klik ind på www.enco.dk og læs mere 
om vores referencer m.m.

http://www.silentia.dk
http://www.enco.dk
http://www.enco.dk


aleCtia køber kONsuLeNt- 
Og LOgIstIkfIrmaet logisys
rådgivningsvirksomheden ALECTIA styrker logistikområdet med opkøbet af den danske 
konsulentvirksomhed LOGISYS. Logistikfirmaet har i 25 år rådgivet de fleste danske fødevareproducenter 
med at gøre distributionen til detailhandlen til en væsentlig konkurrenceparameter, når det gælder kampen 
om hyldeplads. 

Med 25 års erfaring er den danske kon-
sulentvirksomhed LOGISYS en fortruk-
ken rådgiver inden for optimering af 
logistik- og emballeringsløsninger inden 
for dagligvarer, fødevarer, bryggerier, 
byggevarer, medicinal og sundhed, 
industri og det offentlige. Stort set alle 
fødevare- og byggevareproducenter 
herhjemme har gennem årene trukket 
på LOGISYS’ viden om kundefokuseret 
og intelligent logistik. 

ALECTIA er en af danmarks førende 
rådgivningsvirksomheder, og LOGISYS 
er det niende strategiske opkøb siden 
2005. Adm. direktør i ALECTIA Jens 
Moberg siger: 

”LOGISYS er en spændende og 
fagligt yderst kompetent konsulentvirk-
somhed, der kan styrke os på logistik og 
business consulting-området. LOGISYS’ 

kunder er primært fødevare- og byg-
gevareproducenter, og i de sidste par 
år har de udviklet fremtidens strategi 
for vareforsyning på flere hospitaler. 
ALECTIA står stærk i disse brancher i 
forvejen, så vi kan uden tvivl i fælles-
skab udnytte synergierne, skabe endnu 
bedre løsninger for vores kunder og 
vækste yderligere.”

YdErLIGErE INFOrMATIONEr

Adm. direktør i ALECTIA,  
Jens Moberg, mail jemo@alectia.com og 
tlf. 40 90 41 05. 

Managing director i LOGISYS,  
Claus Fabricius, mail cf@logisys.dk og 
tlf. 23 71 10 50.
  

om logisys

med 25 års erfaring inden for optimering af logistik og emballeringsløsninger er 
konsulentvirksomheden LOgIsys en fortrukken rådgiver inden for dagligvarer, 
fødevarer, bryggerier, byggevarer, medicinal og sundhed, industri og det offentlige.
LOgIsys optimerer, effektiviserer og udvikler logistik- og markedssiden og 
skaber synergi derimellem. gennem løsninger for at optimere processer, organi-
sation, systemer og med nødvendige værktøjer hjælper LOgIsys til med at øge 
produktiviteten og styrke konkurrencekraften på kort og lang sigt. 
Læs mere på www.logisys.dk

om aleCtia 

med næsten 100 års historie er aLeCtIa en af Danmarks førende rådgivnings-
virksomheder. aLeCtIa er specialiseret i en række brancher og sektorer og 
løser opgaver inden for byggeri og anlæg, hospitaler, farmaceutisk industri, bryg-
gerier, mejerier, fødevarer, arbejdsmiljø samt vand, energi og miljø. 
Læs mere på www.alectia.com

orienter ing

mailto:jemo@alectia.com
mailto:cf@logisys.dk
http://www.logisys.dk
http://www.alectia.com


SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • Fax: 72 62 31 00 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

Optimal hygiejne & fleksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia foldeskærme er svaret på 
de krav, som stilles til afskærm-
ning indenfor sygeplejen.

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

EasyClean™ 
Let at rengøre

EasyReturn™  
Let at folde sammen og trække ud

EasyClick™

Mobil eller fast monteret

● 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

  Vi laver løsninger som giver ren luft til hospitaler, 

laboratorier, fødevareindustrien, IT-rum, skoler, 

 arbejdspladser og meget andet.

  Bakterier, vira, skimmelsporer er nogle af de kerne-

områder som vi beskæftiger os med indenfor ren 

luft.

  Vores højtudviklede teknologier er primært baseret 

på UV teknologi, uden ozon, hvor løsningen er sam-

mensat ud fra det konkrete behov i den enkelte op-

gave.

  Vi udarbejder luftrapporter der bl.a. indeholder fugt, 

temperatur mv.

? ?

se mere på www.a-skadeservice.dk

Vil du ha’ ren luft
og samtidig sænke 

 energiforbruget

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk
http://www.a-skadeservice.dk


OptImér LOgIstIkkeN
Og spar maNge peNge
Swisslog arbejder som en af verdens største leverandører af logistiske løsninger på at optimere de nye, 
danske sygehuse og der kan virkelig spares store summer ved at effektivisere, fastslår Filip Lindgren fra 
koncernens skandinaviske hovedkontor 

af Journalist, ib erik Christensen

St. Olavs universitetshospital i Trond-
heim er et skandinavisk forbillede for et 
logistisk optimeret supersygehus, der 
også kan blive til virkelighed på de nye 
store danske hospitalsprojekter. det står 
ikke tilbage for industriens automation 
og effektivisering.

Bag implementeringen af den strøm-
linede logistik på St. Olavs universi-
tetshospital står et af de helt tunge sel-
skaber, Swisslog, der har kunder i over 
50 lande i Europa, Asien, Nordamerika 
og Australien, men er mest kendt her-
hjemme for sine store logistiske løsnin-
ger i Skandinavien. 

Gruppens ansigt udadtil overfor de 
danske hospitaler er den 35-årige salgs- 
og marketingansvarlige leder Filip Lind-
gren der arbejder fra Swisslogs skandi-
naviske kontor placeret i byen Partille 
nord for Gøteborg.

Koncernen har to ben at stå på, 
hvoraf det ene ben er divisionen Swiss-
log Healthcare Solutions, der kan tilbyde 
hospitalerne totale pakkeløsninger med 

alt inden for logistiske systemer som et 
skandinavisk supersygehus kan få brug 
for. 

Swisslog er, ifølge Filip Lindgren, den 
eneste totalleverandør internationalt 
med et så bredt og komplet program, 
der dækker alle behov for intern trans-
port og logistik. Filip Lindgren siger om 
de danske sygehusplaner: 

– Jeg oplever en stærkt voksende 
interesse for at optimere den interne 
logistik i de nye hospitalsprojekter i 
danmark. Mens man tidligere så meget 
kortsigtet og alene på investeringen, 
ændres attituden, så man prioriterer de 
store, langsigtede besparelser højere.

der satses voldsomt på at moderni-
sere og bygge nyt i hospitalssektoren, så 
jeg tilbringer megen tid i danmark med 
at orientere beslutningstagerne om de 
store perspektiver i disse logistiske sy-
stemer for at få indført de mest effektive 
løsninger, siger han.

SWISSLOGS HEALTHCArE 
SOLuTIONS

Gruppens løsninger til hospitalerne 
omfatter en række både effektive og 
teknisk avancerede systemer, der dæk-
ker alt fra luftdreven rørpost til robotter 
og komplet, famaceutisk håndtering og 
distribution af medicin:

Pneumatic Tube systems (PTS) en 
videreudvikling af den traditionelle 
luftpost, men stærkt moderniseret og 
en ideel løsning til ekspresforsendelse 
af blod- og vævsprøver, blodposer, 
lægemidler og tilsvarende mindre trans-
porter. 

Elektriske skinnetransportører Electric 
Track Vehicles (ETV) er conveyorbaner, 
der anvendes til transport af sterile kits, 
operationsudstyr og materialer. 

Automatic Guided Vehicles (AGV) 

er en højteknologisk løsning med små, 
førerløse transportvogne, såkaldte 
transcars, der kan køre ind under, løfte 
og flytte tunge hospitalscontainere med 
mad, tøj, lægemidler, affald. Vognene 
navigerer med laserlys efter omgivel-
serne og kører uden skinner på gulvet. 

AdMS eller Automated drug Ma-
nagement System er en total løsning til 
at automatisere lagerholdning, dosering 
og distribution af lægemidler patient-
specifikt helt ned til den enkelte dose-
ring til en patient. 

Systemet muliggør fuldautomatisk 
distribution fra lægen til patienten og 
omfatter både avanceret udstyr og soft-
ware. Hardwaren består af et automatisk 
lager, der både pakker, lagerfører, pluk-
ker og sammensætter medicineringen. 

STIGENdE BEHOV FOr INTErN 
TrANSPOrT

Skandinaviske hospitaler vokser mere 
i bredden end højden, så sygehus-
arealerne bliver konstant større med et 
tilsvarende større behov for en bedre 
intern logistik. det er meget vigtigt at 
kunne transportere udstyr, prøver og 
materialer hurtigt og effektivt fra A til B.

der er megen tid og store ressourcer 
at spare ved at minimere de manuelle og 
voldsomt tidskrævende transportpro-
cesser. Mange hospitalsledelser indser 
derfor vigtigheden af at effektivisere 
sygehusenes interne håndtering. 

St. Olavs universitetshospital har 
automatiseret kraftigt med Swisslogs 
logistiske systemer og er meget tilfredse 
med systemerne, fastslår Filip Lindgren. 
Hospitalet er blevet en rollemodel for 
nye sygehusprojekter som politikere og 
planlæggere valfarter til for at studere.

En effektiv hospitalslogistik optime-
rer den interne transport og reducerer 

Key Account Manager, Filip Lindgren

orienter ing
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omkostninger, men der er andre fordele 
som øget patientsikkerhed, frigørelse 
af personale til nye opgaver, mens sy-
geplejerskerne får mere tid til at pleje 
patienterne.

OG dET Er EN rIGTIG GOd 
FOrrETNING

Tilbagebetalingstiden på investeringen 
ved et luftdreven rørpostsystem (PTS) 
er i snit kun mellem et og to år, mens de 
førerløse, selvkørende transportvogne 
(AGV) har en gennemsnitlig tilbagebeta-
lingstid på tre til fem år. Medicinerings-
systemet AdMS har tjent sig ind i løbet 
af fem til syv år.

Tallene er gennemsnit og stam-
mer fra erfaringer med mange typer 
installationer. Men allerede fra den 
allerførste dag frigør systemerne perso-
naleressourcer på afdelingerne. AdMS 
reducerer risikoen for fejlmedicinering 
og reducerer dermed antallet af indlæg-
gelsesdage.

– Mange glemmer fortsat at se på, 
hvordan investeringen påvirker hospi-
talet over en længere periode, men jeg 
oplever klart, at attituden ændres fra en 
meget kortsigtet til en mere langsigtet 
betragtning, siger Filip Lindgren.

– Sygehusene mærker, at der er 
mange penge og ressourcer at spare 
ved at automatisere og effektivisere den 
interne logistik. Hospitalernes holdning 
til disse systemer er blevet meget posi-
tiv, så man er parate til at satse og inve-
stere mere i disse løsninger.

Jeg tror også at finanskrisen får be-
slutningstagerne til at erkende, at ef-
fektiv, intern logistik er vigtigere end 
nogensinde. Jo færre ansatte, desto vig-
tigere er det at effektivisere den interne 
håndtering, så man er ganske enkelt 
nødt til at automatisere.

Skandinavien er helt klart i front med 
kompleksitet og størrelse af systemerne 
i forhold til Europa og andre kontinen-
ter, hvor de er mindre og mere enkle. 
I Skandinavien skal de integreres og 
kommunikere med hospitalernes øvrige 
systemer. 

danmark er et meget spændende 
og aktivt marked. der projekteres ikke 
blot nye, store supersygehuse, men 
mange eksisterende moderniseres og 
udbygges, så jeg ser meget frem til at 
samarbejde med dem om logistikken 
fremover, siger Filip Lindgren. 

Indpakket blodprøve 
i en rørpostpatron

Scanning og kontrol 
af lægemiddel



WaterlogiC  styrker sIN
pOsItION på vaNDkøLere
Virksomheden er blevet den foretrunkne leverandør af drikkevandskølere til rigshospitalet

af Journalist, ib erik Christensen

Vand er godt, men mange drikker for 
lidt vand. Skal sårbare patienter på et 
hospital drikke mere vand, bør det være 
helt rent og garanteret fri for sygdoms-
fremkaldende bakterier. det mener en 
af verdens absolut største og førende på 
dette felt.

det er Waterlogic dK, filial af Water-
logic Norge AS, som også påpeger, at 
rent drikkevand fra køler skåner miljøet 
for transport, fremstilling, rensning og 
bortskaffelse af vandflasker. Med en kø-
ler kan drikkevandet tappes direkte fra 
vandinstallationen uden omveje.

Flere har fået øjnene op for fordelene, 
så selskabets markedsposition vokser 
støt. Waterlogics position er styrket ef-
ter at virksomheden nu er blevet er valgt 
som den foretrukne leverandør af drik-
kevandkølere til rigshospitalet.

– Vi har opnået denne attraktive 
status på grund af Waterlogics høje hy-
giejniske standard. det skal ses som en 
konsekvens af, at vi gør rigtigt meget for 

at komme ind på de danske sygehuse. 
Vi har leveret vandkølere til dem i seks 
år og oplever det som en blåstempling 
af produkterne.

det siger afdelingsleder Kristian Wit-
tenkamp, der er ansvarlig for det danske 
marked. Virksomheden er også leve-
randør af drikkevandskølere til århus 
universitetshospital, region Nord, Hil-
lerød Sygehus for blot at nævne nogle 
få kunder. 

Markedet vokser støt for os inden 
for sygehusene. Ingen andre har drik-
kevandskølere med uV-bestråling, som 
vi anser for at være absolut nødvendig, 
da alle drikkevandskølere lider under 
bakterievækst som bør elimineres.

KøLErNE BEKæMPEr 
BAKTErIEr

Waterlogic holder vandet rent helt frem 
til aftapningsstedet. drikkevandkølerne 
er antibakterielt overfladebehandlet og 

udstyret med et aggregat til ultraviolet 
bestråling, som ødelægger bakterie-
cellekernernes dNA. uV-bestråling 
betyder, at vandet er 99,9 pct. rent for 
skadelige mikroorganismer.

Waterlogic er de eneste, der bruger 
antibakteriel overfladebehandling ”Bio-
Cote”, der er en sølvforbindelse ind-
støbt i kølerens plast. Kølerne er også 
udstyret med et filter af aktivt kul, der 
effektivt fjerner rester af klor etc.

Waterlogic er, ifølge Kristian Wit-
tenkamp, nogle af de eneste som kan 
garantere, at kølerne ikke indeholder 
det hormonforstyrrende stof, Bisphenol 
A, der kommer fra plastmaterialet po-
lycarbonat og mistænkes for at være 
kræftfremkaldende.

– de fleste hospitaler har forskellige 
former for drikkevandskølere, men Wa-
terlogics kunder vælger os på grund af 
den høje hygiejne standard som vores 
produkter kan levere.

FrA ISMASKINEr TIL KøLErE

Nogle hospitaler udskifter deres ister-
ningemaskiner med vore drikkevands-
kølere. århus universitetshospital har 
udskiftet de fleste af deres isterninge-
maskiner på denne måde. rensesyste-
met betyder, at drikkevandet altid er 
rent, friskt og koldt. Kølerne er udrustet 
med et system, der automatisk lukker 
for vandet, hvis der opstår en fejl i ren-
sesystemet, så køleren pludselig ikke 
kan levere rent, bakteriefrit drikkevand 
til personale og patienter.

Miljøhensyn er en del af Waterlo-
gics koncept og logiske udvikling af 
drikkevandskølere. Selskabet ønsker 
at undgå miljøbelastende materialer. 
drikkevandskølere er derfor op til 80 
pct. nedbrydelige og bruger ca. 40 pct. 
mindre strøm i forhold til traditionelle 
vandkølere.

Til sygehuse sælges 3 forskellige mo-
deller, der ud over rent, 5 grader koldt Kristian Wittenkamp

f irmaprof il
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vand også kan leveres med kulsyrean-
læg. Køleren WL4 har så stor kapacitet, 
at den kan erstatte en isterningema-
skine. rigshospitalet har købt forskellige 
modeller der dækker varierende behov, 
WL2500, WL2 Firewall til personaleom-
råder og mindre afdelinger samt WL4 til 
store af delinger.

– Vi arbejder for at få endnu flere 
sygehuse til at indse fordelene ved anti-
bakterielle kølere. Vi er meget glade for 
samarbejdet med hospitalerne og er me-
get lydhøre for deres ønsker og behov. 
Hospitalerne hjælper ved løbende at 
teste kølerne og delagtiggøre os i deres 
erfaringer.

GLOBAL AKTIVITET MEd 
SErVICE

Waterlogic Ltd. International er et 
engelsk firma i hvilket Waterlogic dK, 
filial af Waterlogic Norge AS i danmark 
i 2004 blev etableret som en afdeling 
under det skandinaviske hovedsæde i 
Norge. Koncernen er Nordens største 
leverandør af drikkevandskølere og pro-
ducent til 40 lande. 

Koncernen har også selvstændige 
selskaber i Tyskland, Frankrig, uSA, 
Norge og Sverige og forhandlere i hele 
verden. Waterlogic bygger 300.000 
kølere om året på verdensplan og er det 
selskab i branchen, der af Zenith Ana-
lysebureau er spået den største vækst i 
verden. 

Waterlogic servicerer drikkevandskø-
lere 100 pct. landsdækkende for kun-
derne og kan tilbyde en totaldækkende 
servicekontrakt. Selskabet har en række 
erfarne serviceteknikere kørende og kan 
rykke ud til kunderne inden for mindre 
end otte timer. 

Waterlogic er en vækstvirksomhed, 
der er vokset fra nul kunder i 2004 til 
tusindvis over hele landet og har styrket 
sin markedsposition gennem opkøb af 
flere konkurrerende virksomheder. Sel-

skabet er løbende på jagt efter at udvide 
aktiviteterne.

Et af de seneste eksempler på be-
tydningen af drikkevandskølernes 
effektive bekæmpelse af bakterier var 
forureningen med kolibakterier i store 

dele af den københavnske drikkevands-
forsyning.

Mens vandet var inficeret, berørte 
forureningen ikke forsyningen fra Wa-
terlogics drikkevandskølere.



eN god dialog LIge så 
vIgtIg sOm skærme af 
hØJ kvalitet
Skærmleverandøren Silentia og Odense universitetshospital har succes med at optimere valget og 
installationen af patientskærme på Svendborg Sygehus gennem udstrakt brugerinvolvering

af Journalist, ib erik Christensen Projektet er et af Silentias største pro-
jekter, men det er også et af virksomhe-
dens mest succesrige. det skyldes et 
særdeles godt samarbejde og en åben 
holdning både hos Silentia og OuH 
Odense universitetshospital Svendborg 
Sygehus. Alle er blevet involveret og har 
kunnet sætte deres fingeraftryk.

resultatet har været et stort enga-
gement hos de ansatte og resultatet er 
blevet tilsvarende vellykket. Akutmod-
tagelsen i Svendborg har fået en meget 
velgennemtænkt, praktisk og funktionel 
løsning, der sikrer personalet et godt 
arbejdsmiljø og patienterne en effektiv 
afskærmning.

Projektet er gennemført i et tæt 
samarbejde med OuHs Facility Ma-
nagement afdeling, der styrede hele 
projektet, men hvor personalet også fik 
demonstreret alle muligheder og blev 
inddraget i en meget tæt dialog for at få 
den bedste løsning. 

Silentia og OuH holdt flere møder 
og arrangerede demonstrations- og in-
formationsdag på sygehuset. Sammen 
med de ansatte fandt Silentia og OuH 
efterhånden løsninger, som alle bagefter 
har været meget tilfredse med. resulta-
tet af samarbejdet blev et anderledes og 
toptrimmet projekt.

Ifølge adm. dir Henrik Fribo-Sønder-
gaard, Silentia ApS, ønsker mange syge-
huse de højeste og længste skærme til 
afdelingerne, men det er oftest ikke en 
optimal løsning for personalet i hverda-
gen. Flere lave, korte skærme sikrer et 
bedre overblik, letter den daglige hånd-
tering og yder en bedre afskærmning. 

I Svendborg blev der også valgt min-
dre skærme. derved fik hospitalet råd til 

flere skærme, som ellers manglede i det 
oprindelige oplæg. Arkitekt og rådgi-
vende ingeniør, der ikke har detailkend-
skab til skærme, deltog også sammen 
med bygherren. 

– det var skelsættende at få alle 
brugerne med. det er afgørende, at en 
løsning bliver godt modtaget af med-
arbejderne, så de bliver tilfredse og 
kan anbefale løsningerne, siger Henrik 
Fribo-Søndergaard. 

AFSKærMNING BLIVEr 
OVErSET

Arkitekter og ingeniører har efterføl-
gende sagt, at ”det skulle vi have gjort 
meget før.” der var aspekter, de havde 
overset. Henrik Fribo-Søndergaard 
kunne som leverandør hjælpe dem frem 
til at vælge de bedste valg og undgå 
hovsaløsninger. 

Skærme er langtfra det første, man 
tænker på, når et hospitalsprojekt går 
i luften, men det er et meget vigtigt 
stykke interiør i et hospitalsprojekt. 
det hele skal virke den første gang, det 
tages i brug. derfor opfordrer Henrik 
Fribo-Søndergaard altid til at tale med 
de praktiske brugere:

– Normalt monterer entreprenøren 
eller sygehusene skærmene, så vi blot 
leverer, men på Svendborg Sygehus 
stod vi selv for montagen. 

Når personalet har været med i pro-
cessen, skabes en helt anden positiv 
ibrugtagning. 

Vi blev godt modtaget og har haft 
en helt ideel dialog. det er rart som 
leverandør at følge med fra de første 
tegninger bliver lavet til den sidste 

produktinformation

Silentia foldeskærme monteret på 
kulisseskinne og tilpasset maksimalt 
lysindfald
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skrue sættes i den sidste skærm. Valget 
af skærmenes højde, længde og antal 
hænger nøje sammen med anvendelsen 
af rummet.

det gælder både lysindfaldet, løfte-
udstyr, antallet af patienter, pårørende i 
de enkelte rum. Kommer folk brasende 
ind, skal der kunne afskærmes. det gæl-
der også enkeltstuer, hvor patienterne 
ligger til frit skue, så snart døren åbnes. 
derfor ønsker både de og personalet 
mobile skærme.

det totale projekt omfatter mere end 
40 skærme fra hele sortimentet, der er 
monteret i stuer med 1,2 og 4 senge på 
opvågningen samt i hvile- og undersø-
gelsesrum. Projektet startede i novem-
ber 2010, og der var fra starten også stor 
fokus på, at skærmene var af god kvalitet 
og udformet til at sikre en høj hygiejne. 

dET MENEr OuH OM 
PrOJEKTET

AC Fuldmægtig Lotte Stenkjær Fletcher 
fra Servicecentret på Odense univer-
sitetshospital Svendborg Sygehus er 
ansvarlig for løst inventar og it. Hun 
koordinerede leverancen med repræ-
sentanter for brugerne:

– Selvfølgelig får vi feedback fra an-
dre involverede i anlægssagen, men det 
er altid bedst at spørge brugerne selv 
om behovet, da det er dem, der skal 
arbejde med skærmene i hverdagen. da 
Henrik kom på banen, lavede vi først en 
produktdag, hvor vi satte møbler ind og 
Silentias skærme op. repræsentanter 
fra brugerne blev inviteret ned til en 
snak med leverandørerne. det viste sig 
straks, at nogle fik helt nye ideer. 

En ting er at se skærmene på en 
tegning, men når man hører om deres 
funktion og ser dem stå ude i miljøet, 
viste det sig, at personalets ønsker om 
skærme forandrede sig. Skærmene 
skulle enten være højere, lavere, kortere 
eller længere

Efter at personalet havde set og hørt 
om produkterne og deltaget i endnu en 
gennemgang, var ønskerne til skærme 
delvist ændret. 

det har været et virkeligt produktivt 
samarbejde og positivt forløb med Si-
lentia. Brugerne er meget tilfredse med, 
at de er blevet spurgt og leverandøren 
for at kunne levere en god, praktisk og 
brugbar løsning.

Vi mener at Silentias produkter er af 
en god kvalitet, der indfrier de høje krav 
OuHs hygiejneorganisation stiller. de 
løser vore hygiejneproblemer og sikrer 
patienterne en god afskærmning.

Silentia foldeskærme på opvågningsafsnit der sikrer 
overblik for personalet og privatliv for patienterne.

Her er Silentia folde-
skærm bygget ind mellem 

to patientskabe

yderligere oplysninger om  
silentia foldeskærme kan findes på 
www.silentia.dk eller ved at ringe 
på telefon 39 90 85 85

http://www.silentia.dk


produktinformation

brugertilpasset 
armatur
Mora MMIX Care har lange greb og ergonomisk tilpasset drejestillinger i  
tydelige kontrastfarver og gribevenlige materialer.

Mora MMIX er navnet på en ny og kom-
plet serie i vandhaner fra den svenske 
producent Mora Armatur. Serien består 
af vandhaner til køkken, håndvask, 
bruser og bad. Alt i et tidløst og funk-
tionelt design med fokus på design, høj 
brugskomfort samt fokus på vand- og 
energibesparelser.

den populære serie udvides nu med 
Mora MMIX Care som en naturlig følge 
af den demografiske ændring med sta-
dig flere ældre her i landet.

EKSTrA GrIBEVENLIGE 
1-GrEBS ArMATurEr

Mora MMIX Care omfatter 1-grebs 
armaturer med ekstra lange TPE (Ther-
moplastic Elastomer) belagte greb for 
ekstra let betjening. Produkterne kan 
genkendes med Easy-Open symbolet 
og er en garanti for, at produkterne er 
velegnet til brugere i alle aldre og med 
forskellige forudsætninger og evner til at 
betjene et greb.

Alle 1-grebsarmaturer, både til hånd-
vask og køkken, er forsynet med ESS, 
Energy Saving System, som sikrer koldt 
vand med grebet i midterposition, hvor 
der på et traditionelt armatur kommer 
lige dele varmt og koldt vand. resultatet 
er til at mærke med en energibesparelse 
på op til hele 30 procent. Og samtidig er 
det godt for miljøet og ikke mindst hel-
bredet da det frarådes at drikke lunkent 
vand grundet muligheden for bakterie-
dannelser. 
Mora MMIX Care tilbyder også det po-
pulære Soft Closing System, som sikrer 
mod skadelige tryk og trykstød i rørene. 
Faktisk er serien en af markedets eneste 
armaturserier som til fulde opfylder Byg-

ningsreglementets Br10 samt dansk 
Standard dS 439:2009 bestemmelse 
om, at vandinstallationer skal udformes, 
så der ikke opstår risiko for sprængnin-
ger samt skadelige tryk og trykstød og 
dermed generende støj.

TErMOSTATEN, SOM Er TIL AT 
Få øJE På

det ergonomiske termostatarmatur med 
ekstra brugervenlige greb har forhø-
jede trykknapper for let betjening med 
håndfladen. Sorte gribevenlige TPE be-
lægninger giver hertil en ekstra kontrast 
for synshandicappede og en blødere og 
mere behagelig fornemmelse. Som en 
ekstra kuriositet tilbydes termostaten 
med lime-farvede beklægninger for eks-
tra synlighed.

det trykbalancerede termostatarma-
tur sikrer en ensartet temperatur, uanset 
trykket i rørene. En stor fordel ved især 
etagebyggeri, hvor mange brugere til 
stadighed tapper vand. Skulle vandtil-
førslen helt ophøre på enten varmt eller 
koldt vand, slukker armaturet ligesom 
det maksimalt kan give 52 grader varmt 
vand. En stor sikkerhed i hverdagen, 
ikke mindst på brandsårs- og børne-
afdelinger samt i ældresektoren, hvor 
udsving i temperaturen kan være til stor 
gene.

ECOSAFE FOr MILJøET OG 
BruGErEN

Mora Armatur har i alle år prioriteret mil-
jøet højt, og i dag produceres sanitets-
armaturerne under virksomhedens eget 
miljøprogram, EcoSafe. 
Konceptet EcoSafe bygger på miljøbe-

vidsthed i alle led, fra nedsat miljøbelast-
ning på fabrikken og i materialevalget 
til energismarte funktioner, der giver et 
miljøvenligt slutprodukt, der kan gen-
vindes.

For eksempel kan en familie på fire 
personer spare op til 5.339 kroner om 
året bare ved at skifte til Mora MMIX. 
Beregn selv besparelsen med energikal-
kulatoren på www.moraarmatur.dk

Mora MMIX serien er i øvrigt testet 
og godkendt af Svenska reumatikerför-
bundet og er udstyret med forbundets 
kvalitetsstempel. 
Yderligere oplysninger om Mora MMIX 
Care fås på firmaets hjemmeside www.
moraarmatur.dk eller ved at kontakte 
dem på telefon 43 43 13 43.

Easy-Open symbolet er en 
garanti for, at produkterne er 

velegnet til brugere i alle aldre.

Sorte TPE-belagte greb sikrer 
lettere betjening samt en ekstra 
kontrast for synshandicappede.

http://www.moraarmatur.dk
http://www.moraarmatur.dk
http://www.moraarmatur.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

Internetbaseret
energistyring

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

 Overvåger og rapporterer forbrug

 Nemt og overskueligt

 Åbent system med besparelsesgaranti

Sygehuse kan opnå kæmpe  
besparelser på energibudgettet  
med MinEnergi.dk

DORMA teknik – af gode grunde

DORMA KVALITETSTEKNIK
Teknisk information og brochurer: www.dorma.dk

DORMA Danmark A/S · Sindalvej 6-8 · 2610 Rødovre
Tlf.: 4454 3000 · Fax 4454 3001

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

TS 93 i Contur Design
Dørlukker med 
komfortteknik.
Også med over-
flade i rustfri look 

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

Godkendt til flugtveje 
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lagerautomater 
– En ny forsyningsmulighed på sygehusene.

af bygherrerådgiver, eva gierding, niras

I de kommende år skal der bygges nye 
hospitaler rundt i landet. I den forbin-
delse skal der dels spares plads og byg-
ges effektive kvadratmetre, dels er der 
et generelt krav til driftsoptimering. det 
betyder blandt andet, at der i hospitals-
projekterne fokuseres på nye mulighe-
der inden for logistik og varelevering. 
Visionen er at understøtte de kliniske 
funktioner ved at sikre, at de nødven-
dige forsyninger er til stede til tiden, så 
det kliniske personale skal bruge mindst 
mulig tid på at bestille varer og håndtere 
dem – og mest mulig tid på patienten..

Flere hospitaler har set på om lager-
automater kan opfylde nogle af de krav, 
der stilles til en optimal drift. Kort fortalt 
er lagerautomaten en teknologi, hvor 
alle varer modtages og pakkes ud på 
lagret, hvorefter de placeres i lagerauto-
maten. Alle varer kan principielt lægges i 
lagerautomaten. Ved at placerer varerne 
i lagerautomaten, kommer denne i prak-
sis til at fungere som et lager, og kan 
derved overflødiggøre de centrale lag-
rer. Herefter fungerer lagerautomaten 
som en elevator, der kører varen til afde-
lingen på bestilling (se illustrationerne). 
Lagerautomaten kan enten være bygget 
ind i bygningen eller monteres uden på 
bygningen. Plejepersonalet kan bestille 
den ønskede vare på afdelingen enten 
ved en PC ved lagerautomaten eller fra 
en PdA ved patientens seng.

Neden for beskrives lagerautomat-
teknologien mere uddybende herunder 
fordele og ulemper ved at anvende tek-
nologien på hospitalerne.

NuVærENdE SITuATION

På de fleste danske hospitaler leveres 
lagervarerne i dag hovedsagelig fra 
centrale lagre til de enkelte afdelinger 
(lagervarer er linned, steril- og depot-
varer). Antallet af leveringer pr. uge 
varierer i forhold til afdelingens type 
(operationsafdeling, sengeafdeling, 
ambulatorium). Lagermedarbejderne og 

plejepersonalet bruger mange ressour-
cer på varehåndtering.

Medarbejderne på lagrene bruger 
ressourcer på at behandle varebestil-
linger fra afdelingen, modtage varer fra 
leverandøren, registrere varer, lægge 
varerne på plads på lageret, pakke varer 
på bure og køre dem ud til afdelingerne. 
Bagefter bruges ressourcer på at hente 
og bortskaffe pap og emballage på afde-
lingerne, som varerne har været pakket 
ind i. Alt i alt er det en proces, som tager 
lang tid, er ressourcekrævende og bela-
ster arbejdsmiljøet med tunge og mange 
løft. Hertil kommer, at elevatorerne 
belastes af transport, ofte med den 
konsekvens, at der er lange ventetider 
på elevatorerne for øvrige nødvendige 
transporter.

Plejepersonalet bruger dagligt res-
sourcer på at bestille, modtage og 
lægge varer på plads – tid som går fra 
patienterne. Analyser fra flere hospitaler 
viser, at den tid plejepersonalet bruger 
på disse opgaver svarer til et stort antal 
fuldtidsstillinger på hvert hospital.

Afdelingerne bestiller varer til de 
lokale depoter på afdelingerne. det 
sker, at antallet af varer og forbrug ikke 
passer sammen, og det medfører tab, 
når varerne ligger for lang tid, bliver 
for gamle og må kasseres. Pladsen til 
opbevaring på de fleste/alle afdelinger 
er meget trang, og der bruges et større 
antal m2 til depoter og affald på hver 
afdeling. Med varerne følger ofte et be-
tydelig omfang af affald i form af pap og 
anden emballage, som plejepersonalet 
skal bruge tid på at håndtere og folde 
sammen.

LAGErAuTOMATEr

Flere danske hospitaler har anvendt el-
ler anvender Paternosteranlæg. disse 
adskiller sig blandt andet fra lagerauto-
materne ved kun at dreje rundt i vertikal 
retning, hvor lagerautomaterne både 
kører op og ned og ud og ind (både ver-

Bygherrerådgiver, Eva Gierding

lagerautomaten:

reducerer antallet af håndteringer af 
varer, da varer ikke skal bringes ud, og 
plejepersonalet ikke skal bruge tid på 
bestilling og på pladslægning – frigører 
varme hænder
•		Sikrer,	at	de	nødvendige	varer	er	

til stede, når de skal bruges (just in 
time princippet) – også om natten

•		Mindsker	belastningen	på	elevato-
rer og transporter

•		Reducerer	pladsen	til	depotrum
•		Undgår	pap	og	emballage	på	afde-

lingerne, udpakning sker på lagrene
•		Reducerer	svind,	da	der	kun	bestil-

les efter behov og varer derfor ikke 
bliver for gamle i depoterne

•		Skaber	et	bedre	fysisk	arbejdsmiljø,	
da tunge løft og løftehøjder reduce-
res.
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tikalt og horisontalt). Paternosteranlæg-
get kan betjene én bruger ad gangen, 
hvor lagerautomaten kan betjene flere 
ad gangen på flere etager og kan byg-
ges i ubegrænset højde.

VArEr

der er mange varer, der er velegnet til 
lagerautomater, eksempelvis:

• Linned
• Forbrugsartikler
• Sterilartikler
• Engangsartikler
• Medicin og væsker
• Hjælpemidler
• Medicinsk udstyr

Afhængig af hvilke varer, der skal pla-
ceres i lagerautomaten, skal der tages 
højde for forhold som hygiejne, sikker-
hed, lufttryk og lignende.

Vareforbruget registreres ved hjælp 
af stregkode, hvilket betyder at lagret al-
tid kan følge med i forbruget af varer og 
sikre, at der fyldt op på hylderne.

Systemet sikrer desuden sporbarhed, 
således at varen altid kan spores tilbage 
til den afdeling, hvor den har været i 
brug. 

rESSOurCEr

Ved indførelse af lagerautomater er vur-
deringen, at plejepersonalet vil få frigjort 
ressourcer, da bestilling af varer sker ”on 
demand”, varen er altid til stede (også 
om natten), og der skal ikke bruges tid 
på at lægge varer på plads. de største 

risici er, hvis ventetiden bliver for lang 
ved automaten, hvis den enten kører for 
langsomt eller ikke kan håndtere et antal 
samtidige bestillinger – og naturligvis 
den evige dark horse: IT systemet går 
ned! 

I forhold til lagermedarbejderne / 
portørerne vil de ikke skulle lægge varer 
på plads i reoler og hylder på lagret, 
men varen skal pakkes ud, registreres 
og lægges ind i lagerautomaten. det må 
antages, at disse håndteringer er stort 
set de samme. Medarbejderne vil dog 
kunne opfatte det som en ulempe, at 
de skal pakke varerne ud af yderembal-
lagen, før varerne placeres i automaten, 
da udpakningen kan være besværlig.

Endvidere skal medarbejderne regi-
strere varerne i højere grad end i dag. 
det kan opfattes som en udfordring 
for nogle at håndtere IT systemerne i 
denne grad. der vil være et behov for 
opgradering og uddannelse af lager-
medarbejderne (logistikuddannelse 
samt sidemandsoplæring) således, at 
gruppen opnår øgede kompetencer i 
lagerstyring og bliver i stand til at hånd-
tere teknologien.

Fordelene er, at varerne ikke skal 
håndteres så mange gange som nu 
(modtage, lægge på reol, plukkes fra 
reol, lægge på vogne og køre ud), og 
de tunge løft reduceres. den helt væ-
sentlige forskel er dog, at der ikke skal 
bruges tid på at køre varerne ud til afde-
lingerne.

KONKLuSION

Samlet set indebærer lagerautomaten en 
anden udnyttelse af ressourcerne og en 
mulighed for at bruge de eksisterende 
ressourcer til mere kvalificeret arbejde 
inden for deres fagområder. Frigørelse 
og kvalificering af ressourcerne kan 
betyde en større arbejdsglæde for med-
arbejderne.

Isometri af lagerautomat

Opstalt og isometri 
af lagerautomat

Gardner Denver Denmark A/S · Tlf.: 59444050
Info.dk@gardnerdenver.com · www.gardnerdenver.dk

Alt i Vakuum 
anlæg til 
medicinal 
industrien.

Salg og service  
i hele Danmark 

mailto:Info.dk@gardnerdenver.com
http://www.gardnerdenver.dk


orienter ing

sCHNeIDer eLeCtrIC vINDer 
’european energy serviCe 
aWard 2011’
Med ESCO-projektet i Middelfart kommune, der omfatter alle 97 kommunale bygninger, har Schneider 
Electric netop vundet European Energy Service Award 2011. Prisen uddeles af European Energy Service 
Initiativ i samarbejde med Berliner Energieagentur GmbH, og den blev overrakt på ICLEIs Europæiske 
Kongres den 13. september i Bruxelles.

”European Energy Service Initiative – 
EESI” fremmer bredt gennemførelsen af   
ESCO og bidrager således væsentligt til 
etableringen af energieffektiviserings-
tiltag i Europa. EESI gør brug af eksiste-
rende standarder og værktøjer til ESCO 
og andre energitjenester, der er udviklet 
og afprøvet med succes i tidligere Eu-
projekter. 

Om prisen: ”european energy 
Service award hædrer organisatio-
ner, virksomheder, kommuner eller 
personer, der har vist særlige og 
enestående resultater i at fremme 
udbredelsen af innovative energief-
fektiviseringstiltag samt gennemført 
konkrete projekter. ’Best practice’ 
eksempler hædres med henblik på 
at øge markedet for energieffektivi-
sering.” 

Schneider Electric vandt for ESCO-
projektet med Middelfart Kommune, der 
giver store fordele for både brugerne af 
de kommunale bygninger, kommunens 
økonomi og miljøet. Samtlige 97 kom-
munale bygninger er siden efteråret 2008 
blevet renoveret med fokus på energibe-
sparelser og allerede i 2010 er Middelfart 
Kommunes samlede energiforbrug faldet 
med ca. 20 %. ESCO-modellen går ud på 
at investeringerne til renovering, af de 
kommunale bygninger, tilbagebetales 
via de årlige besparelser på energireg-
ningen. Schneider Electric kompenserer 
kommunen økonomisk, hvis den garan-
terede årlige besparelse ikke opnås.

Forretningsområdedirektør Morten 
dahl, Energy Solutions, Schneider 
Electric, er stolt af den europæiske pris. 
”Taget i betragtning af at danmark, i for-
hold til andre europæiske lande, er kom-
met forholdsvist sent i gang med ESCO, 
er vi meget stolte af, at projektet har et 

sådant omfang og ambitionsniveau, at 
det får europæisk bevågenhed.”

ICLEI – Local Governments for 
Sustainability er en international sam-
menslutning af såvel lokale regerings-
medlemmer som nationale og regionale 
statslige organisationer, der er engage-
ret i bæredygtig udvikling. Sammenslut-
ningen tæller mere end 1220 medlem-
mer fordelt på 70 forskellige lande og 
repræsenterer således mere end 570 
mio. mennesker. 

Middelfart er allerede rollemodel i Eu 
Middelfart Kommunes energiprojekt er 
allerede optaget i kataloget over Euro-
pas bedste energiløsninger. 

det er sket som led i Eu-kommissio-
nens Eu-kampagne fra 2009, med det 
formål at få de centrale beslutningstag-
ere over hele Europa til at se fordelene i 
at øge investeringer i vedvarende energi 
og bæredygtige energiløsninger. Eu-
kommissionen ønsker hermed at sende 
et stærkt signal om støtte til alle områ-
dets partnere, der vil skabe merværdi 
ved at dele deres viden og erfaring med 
andre. 

Læs mere på http://www.sustenergy.org

FOr YdErLIGErE 
INFOrMATION

Morten dahl, Forretningsområdedirek-
tør, Energy Solutions, Buildings Business 
i Schneider Electric, tlf. 8820 4060, 
morten.dahl@schneider-electric.com

Jeppe rasmussen, Vice President, 
 Buildings Business i Schneider Electric,
tlf. 8820 4060, jeppe.rasmussen@
schneider-electric.com

Morten Dahl, Forretningsområdedirek-
tør Energy Solutions i Schneider Electric 
(til højre) og Jørgen Knudsen, Plan- og 
Bygningsafdelingen, Middelfart Kom-
mune med European Energy Service 
Award 2011.

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

● Sikrer optimale og kontrol-
lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

http://www.sustenergy.org
mailto:morten.dahl@schneider-electric.com
http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk


Runde fødselsdage
09-10-2011 70 Jørgen Strand Pensionist
17-10-2011 60 Leif Eising Olsen OUH Svendborg Sygehus
04-12-2011 50 Micael Jensen Atlectia A/S
12-12-2011 60 Poul Hjort Psyk.Hosp.Nykøbing Sj.
16-01-2012 70 Jørgen Byskov Eriksen Pensionist
21-01-2012 60 Carsten Høj Jørgensen Pensionist

Jubilæum
01-10-2011 25 år Sune rasmussen  Thorshavn Sygehus
01-01-2012 25 år Thorkild Vandborg  regionshospitalet Herning
01-02-2012 25 år Erik Petersen  Psyk. Midt. Augustenborg
01-02-2012 25 år Sten Brun  Københavns Fængsler/VestrefØ
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• Lyskilder

• Armaturer

•	Gitre

• LED

• Batterier

• Sikringer

 Råder over mere  

 end 5.000 artikler

Eksperter i: 

Der er lys. Og Der er OsrAM.

Tlf. 43 45 35 44 · www.dbslys.dk

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

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

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

TORMAX DANMARK A/S

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

jylland
Hjortsvangen 36
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Tlf.: 75 73 90 66
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Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk
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ny hØJeffektiv roterende 
veksler  – Også tIL pHarma/
meDICaL prOJekter
ClimateConsult har som repræsentant for FläktWoods udvidet deres vekslerprogram med en ny og meget 
spændende type roterende veksler, TE3 rotorhjul, som benytter sig af 3 ångstrømteknologien.

af Journalist, ib erik Christensen

Med viden om, at et godt indeklima 
skaber en sund og produktiv tilvæ-
relse, leverer ClimateConsult som en 
videnbaseret virksomhed professionel 
ingeniør-rådgivning og produkter inden 
for komfort-/industriventilation, køle-/
varme-løsninger, brand-/røgsikring af 
ventilationsanlæg samt ventilationssy-
stemer i parkeringsanlæg, hospitalssek-
toren og farmaceutisk industri. 

der fokuseres på energioptimale 
behovsstyrede systemløsninger, hvor 
der allerede tidligt i designfasen tages 
højde for bygningens ønskede anven-
delse, fleksibilitet, design samt LCC hvor 
anlægs- og driftsomkostninger tages i 
betragtning.

ClimateConsult vælger frit produkt-
sammensætning fra de ISO-certificerede 
partnere / producenter således, at der 

altid vælges en optimal systemløsning til 
det pågældende projekt. 

Ved projekter hvor en kompleks 
systemløsning skal eftervises under 
projekteringen, tilbyder ClimateConsult 
CFd-beregninger samt fuldskalaforsøg i 
vores partneres laboratorie-faciliteter.

Vores mission er, at vi gennem et gen-
sidigt og troværdigt samarbejde, skaber 
HVAC-løsninger, der sikrer menneskers 
sundhed og velbefindende i alle typer 
bygninger. Ligeledes fokuseres stærkt 
på energioptimale systemløsninger til 
fordel for LCC og miljøet.

det er vores vision, at vi gennem pro-
fessionelle og engagerede medarbej-
dere bliver den først valgte rådgivende 
leverandør og samarbejdspartner inden-
for HVAC-sektoren, når det drejer sig 
om komplekse systemløsninger.

PrOduKTPOrTEFøLJE

ClimateConsult har opbygget strukturen 
i virksomheden i fire segmenter, der 
hver i sær repræsenterer hvert sit vigtige 
område i et ventilationssystem. de 4 
segmenter er COMFOrT, AIr HANd-
LING, CArPArK og FIrE. 

det nyeste produkt i selskabets store 
produktportefølje, er en roterende veks-
ler, der ikke kun kan benyttes til den al-
mindelige komfortventilation, men også 
kan benyttes i applikationer man ikke før 
har set roterende veksler blive brugt i.

Troels Mortensen, der er afdelings-
chef for kontoret i øst og samtidig har 
ansvaret for pharma-medical, et nyt, 
lovende forretningsområde hos Climate 
Consult, siger sådan om projekteringen 
af ventilationsaggregater til hospitaler:

– der er generelt højere krav til pro-
jekteringen af ventilationsaggregater 

til luftbehandling på hospitaler, hvorfor 
man tidligere fortrinsvis har brugt aggre-
gater med enten væskekoblede flader 
eller krydsveksler. Fordelen ved disse to 
vekslertyper er, at den forurenede ud-
sugningsluft ikke, eller kun i ringe grad, 
blandes med den friske indblæsningsluft 
– en driftssituation der tidligere har væ-
ret svær at kunne garanterer med rote-
rende vekslere. det ærgerlige ved dette 
forhold er, at den roterende veksler har 
en markant bedre virkningsgrad end de 
to andre vekslertyper, og derved som 
udgangspunkt også er en mere energi-
rigtig løsning.

Ligeledes siger Troels Mortensen om 
energioptimeringen på landets syge-
huse: 

– Når vi tager ud til de forskellige 
hospitaler og er med i projektfasen, ser 
vi at der generelt er virkelig meget at 
optimere på. Nye bygningsreglementer 
skærper konstant kravene i lovgivnin-
gen, såvel til virkningsgraderne og ef-
fektiviteten på de enkelte komponenter 
i systemerne, men også til det samlede 
energiforbrug for de tekniske instal-
lationer.

Generelt er der stort behov for ener-
gieffektive løsninger, og præcis på dette 
område har ClimateConsult sine spids-
kompetencer. 

de mange hospitaler hvor der er 
anvendt aggregater med enten væske-
koblede flader eller krydsveksler, kan 
muligvis optimere deres aggregater til 
en virkningsgrad på mellem 65%-70%. 

Anlæg med væskekoblede flader 
kræver oftest en del tillægsudstyr i 
form af ”shunts” til fladerne, og foruden 
genvindingsfladen er der typisk både 
varme- og køleflade i anlægget. 

Anlæg med krydsveksler er meget 

Afdelingsleder, Troels Mortensen, 
Afdeling Øst
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store, og bruger forholdsvis mange kva-
dratmeter af teknikrummet.

ClimateConsult har løsningen til 
dette, nemlig hele to systemer der dæk-
ker alle behov for projektering af ventila-
tionsaggregater til hospitalker, påpeger 
Troels Mortensen:

•  ECONET med væskekoblede batterier 
og virkningsgrad på op til 75%

•  Eu med roterende veksler type TE3 
med virkningsgrad på op til 85%

ECONET-aggregatet er et produkt der 
blev udviklet for omkring 15 år siden, og 
der er installeret mere end 200 systemer 
her i danmark, og mere en 2500 syste-
mer i verden.

Eu-aggregatet med en TE3-roterende 
veksler er derimod et helt nyt produkt 
her i Europa.

I flere lande indfører hospitalerne de 
effektive, roterende vekslere til de min-
dre kritiske områder, men flere danske 
hospitaler anser roterende vekslere for 
problematiske. de frygter at få overført 
farlige smittekim fra den forurenede ud-
sugningsluft til indblæsningen.

denne holdning er dog så småt be-
gyndt at ændre sig her i danmark, og 
der er flere og flere hospitaler, der i om-
råder der ikke umiddelbart karakterise-
res som kritiske, begynder at projekterer 
med aggregater indeholdt roterende 
veksler. det nye universitetshospital i 
århus er dog ved at ændre denne skep-
sis. ClimateConsult har allerede på nu-
værende tidspunkt leveret omkring 20 
roterende vekslere til hospitalet. 

Nu giver ClimateConsult så bare 
mulighed for, at alle aggregaterne på et 
hospital, kan benytte sig af aggregater 
med den bedst mulige genvindingsgrad, 

og derved på de mest energioptimale 
aggregatløsninger der findes. 

der ligger store besparelser og venter 
ved at anvende nye, effektive rotorer til 
varmegenvinding på hospitalernes ven-
tilationssystemer. det giver hospitalerne 
mulighed for i højere grad at kalkulere 
med livscyklus omkostninger, påpeger 
Troels Mortensen.

overfladebehandlet roterende 
veksler med fleksibel anvendelses-
muligheder:
TE3 rotorhjulet består af en roterende 
veksler, der gennem en række processer 
overfladebehandles med en belægning, 
der bevirker en række fordele. 

Overfladen består af en massiv 
mængde af kvadratiske krystaller, der 
over hele overfladen hver indeholder 
millioner af porrer.  Hver porre har en 
størrelse på 3 ångstrøm (1 ångstrøm = 
10-10 meter). 

Netop størrelsen på porrerne i over-
fladen er en del af forklaringen for dette 
systems gode egenskaber. Til sammen-
ligning har den mindste viruspartikel 3 
microns (altså 3000 ångstrøm).

der er altså ikke nogen partikler, der 
kan overføres via rotoren fra den forure-
nede udsugningsluft til indblæsnings-
luften, og derved tilbage til rummene. 
der er lavet utallige uafhængige forsøg 
og test på overførsel af eksempelvis gas-
ser, røg, bakterier, virus osv., og alle test 
viser samme resultat, nemlig at overførs-
len fra udsugning til indblæsning finder 
sted i så lille en koncentration (op til 
0,045%), at man godt kan betegne det 
som ”ingen overførelse af luft”. Betjener 
anlægget nogle specielt kritiske applika-
tioner, er der mulighed for at installerer 
HEPA-filter i indblæsningen, hvorved af-

hængigt af HEPA-filtertype overførelsen 
minimeres til stort set 0%. der er dog 
kun én løsning der kan garanterer 0% 
overførelse i alle situationer, og det er 
ECONET-systemet, altså en væskekob-
let løsning. 

Eneste partikel der kan overføres via 
rotoren er et vandpartikel, der for de 
mindste partikler er 2,8 ångstrøm. 

Troels Mortensen anbefaler, at man 
går ind på ClimateConsults hjemmeside, 
www.clco.dk, hvor der på forsiden er et 
link til artikel han har skrevet om 3 ång-
strøm teknologien, og TE3-rotorhjulet.

øKONOMISKE 
BETrAGTNINGEr

Interessen for varmegenvindingssyste-
mer er stor, og der er også en stigende 
indsigt i vigtigheden af gode energief-
fektive systemer, men oftest strander de 
gode intentioner i økonomiske bindin-
ger og begrænsninger.

Troels Mortensen fortæller, at man i 
ClimateConsult tit oplever en projekt-
fase men høje tanker om de bedste 
systemer, men når man kommer til selve 
installationsfasen, sker det tit, at man 
skal igennem en sparerunde, og her 
står ventilationssystemerne desværre tit 
forrest i køen. Troels Mortensen forsæt-
ter, når vi i ClimateConsult snakker med 
den rådgivende ingeniører eller med 
entreprenøren, er beskeden oftest til 
os, at man arbejder med to budgetter, et 
installationsbudget og et driftsbudget, 
og at opgaven i opførelsesfasen er at 
overholde installationsbudgettet.

ClimateConsult arbejder hårdt på at 
ændre denne opfattelse og holdning, og 
vil gerne have byggeriets partere til at 
tænke mere totaløkonomisk. Et ventilati-

http://www.clco.dk


onsaggregat har en levetid på minimum 
20 år, så det er jo ekstremt vigtigt at 
driftomkostningerne i en periode ud i 
fremtiden tages med i betragtningen, 
når man skal vælge en systemløsning.

ClimateConsult fokuserer derfor 
utrolig meget på LCC (LifeCicleCost), 
og tilbyder sådanne beregninger til de 
enkelte projekter. Troels Mortensen si-
ger, når vi laver disse LCC-beregninger, 
er det mere reglen end undtagelsen, at 
eksempelvis ECONET-aggregatet efter 
mindre end 5 år, er billigere set ud fra et 
totaløkonomisk syn, i forhold til et ag-
gregat med traditionelle væskekoblede 

flader. dette billede bliver endnu mere 
tydeligt, når vi stiller et aggregat med 
TE3-roterende veksler op imod et ag-
gregat med traditionel væskekoblede 
flader. 

INd TIdLIGST MuLIGT

For ClimateConsult gælder det om at 
komme ind i nye projekter så tidligt som 
muligt for at påvirke processen optimalt 
med selskabets erfaring og kompe-
tence. Selskabet leverer komplette 
systemløsninger med stort set alle kom-
ponenter fra indtagsristen, gennem ven-

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

•   Opsætning af kontoplan

•   Finansbogholderi, anlægs kartotek, 
afskrivninger, periodiseringer m.v.

•   Debitor- og kreditorbogholderi

•   Fakturering og opfølgning på debitorer 

•   Styring og betalinger af kreditorer 

•   Afstemninger 

•   Indberetning til offentlige myndigheder 

•   Momsregnskab 

•   Løn og personaleadministration

•   Klargøring til årsregnskab samt 
gennemgang med revisor

For nærmere information,  
kontakt Scanpublisher A/S  
på tlf. 39 90 80 00 eller  
e-mail: tbv@scanpublisher.dk
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Fordi forebyggelse er 
bedre end reparation 

tilationsaggregatet ud i kanalsystemet 
hvor reguleringsspjæld fordeler og styre 
luften til armaturet i gulv, væg eller loft.

En af de store fordele ved at sam-
arbejde med ClimateConsult er ud 
over ekspertisen, at man kun behøver 
henvende sig et enkelt sted for at få ad 
gang til kompetencer indenfor de fire 
segmenter, både hvad angår de tekniske 
kompetencer men også mulighederne 
for altid at finde en løsning på et konkret 
projekt, påpeger Troels Mortensen.

http://www.cotedor.dk
http://www.kone.dk
http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx
mailto:tbv@scanpublisher.dk
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Tryghed

i mere end

én forstand!

• Patientkaldeanlæg

• Patientunderholdning

• Personsikringsanlæg

• Personsøgning

• Trådløs telefoni

Nydamsvej 49
DK-8362 Hørning

 Tlf.: +45 87 89 90 00
 Fax: +45 87 89 90 05

E-mail: salg@care-call.dk
www.care-call.dk

 

c a r e - c a l l

arbeJdsmilJØ

indretning

hygieJnekaldeanlÆg

kaldeanlÆg

kØling

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

Tlf: 70 10 66 11
Fax: 70 10 66 10

vandbehandling el-transportere

VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner
HOH	Water	Technology	A/S
Tlf.:	43	600	500	•	Fax:	43	600	900
hoh@hoh.dk	•	www.hoh.dk
www.vandbutikken.dk	

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

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

mailto:salg@care-call.dk
http://www.care-call.dk
http://www.diversey.dk
mailto:hoh@hoh.dk
http://www.hoh.dk
http://www.vandbutikken.dk


svagstrØms-anlÆg

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

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

rådgivningmediCinske gasser
og udstyr

paneler skyllerumsudstyr

Hospitalsservice
Desinficerende 
opvaskopvask

Autoklaver
Kvalitetssikrings-
koncept

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

kommunikation

AIR LIQUIDE DANMARK A/S
Godsbanegade 2 · 8700 Horsens
Tlf. 76 25 25 25 · Fax 76 25 25 35

Høje Taastrupvej 42 · 2630 Taastrup
Tlf. 43 55 50 50 · Fax 43 55 50 60

E-mail:  info.denmark@airliquide.com
Homepage: http:\\www.airliquide.dk

Danmarks
førende leverandør

af medicinske
gasser og udstyr

Vejlevej 13-15

milJØudstyr

glasfiber i ekstreme miljøer

Miljørigtig opbevaring

Olie, kemikalier, gift, syrer eller baser?

Tlf. 62 24 21 96 · www.fiberteam.dk

hygieJne

Én stærk partner
i hospitalshygiejne

• Centraldoseringsystemer
• Professionel rådgivning
• CE mærkede midler til - 
• Sterilcentraler, 
• Skyllerum
• OP
• Endoskopi

Ecolab Healthcare
division

Carl Jacobsensvej 29 · 2500 Valby
Telefon 3615 8585  Fax 3615 8548               

dk@ecolab.com  www.ecolab.dk

skyllerumsudstyr

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
http://www.ken.dk
mailto:info.denmark@airliquide.com
http://www.airliquide.dk
mailto:dk@ecolab.com
http://www.ecolab.dk
http://www.fiberteam.dk
http://www.boege.dk


180 x 262

MediCare Standard
Standardpleje

Til områder med 
lav infektionsrisiko
indgangspartier, kontorer, 
venteværelser

MediCare Plus
Hygiejnisk pleje

Til områder med 
middel infektionsrisiko
skadestuer, korridorer, 
røntgenafdelinger

MediCare Air
Lufttæt pleje

Til områder med høj 
infektionsrisiko med behov 
for regulering af lufttryk
operationsstuer, opvågningsstuer, 
intensivafdelinger

MediCare
3 nye loftløsninger 

til sundhedsområdet

Rockfons MediCare sortiment er specielt udviklet til anvendelse inden 
for sundhedsområdet. Produktsortimentet kombinerer optimal akustik 
med gode hygiejniske overfladeegenskaber samt høj brandsikkerhed.

Kontakt os på tlf. 46 56 21 22 for mere information eller læs mere på 
www.rockfon.dk/medicare, hvor du også kan bestille vores nye 
brochure “Sundhed og Pleje”.

http://www.rockfon.dk/medicare


Bare Kald - så er vi der!

Lindpro sikrer trivsel og tryghed med 
pålidelige kaldeanlæg

•	 Fremtidssikrede sikkerhedsløsninger
•	 Pålidelig servicepartner
•	 Individuel sparring
•	 Optimalt arbejdsmiljø for personale

Lindpro a/s
Tlf.: 89 32 99 44
www.lindpro.dk
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