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

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

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

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

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

Den simple og effektive løsning for pleje- og sundhedssektoren

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

Valideret af :  Hygiene-Institut 
 des Ruhrgebiets

mailto:tws@tandrup.dk
http://www.tandrupwatersolutions.dk
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RegION HOveDstaDeN 
gåR fORaN på 
spildevandsoMrådet
af anne Marie Jakobsen (region 

hovedstaden), Ulf nielsen (dhi) og 

Christine anna hastrUp (dhi)

Region Hovedstaden prioriterer at være 
på forkant, når det gælder miljø og bæ
redygtighed. For Region Hovedstaden 
er økonomisk ansvarlighed og bæredyg
tighed to sider af samme sag. Nøglebe
grebet er bæredygtig produktivitet, og 
der er fokus på at optimere driften og 
undgå ressourcespild.

En række undersøgelser viser, at der 
er flere miljøproblemer forbundet med 
udledning af spildevand fra hospitalerne 
end hidtil antaget, og Miljøministeren 
har derfor opfordret alle involverede 
parter til at finde løsninger på proble
met.

Region Hovedstaden har taget opfor
dringen op og – i takt med at den nye 
viden er dukket op – valgt at være på 
forkant og intensiveret indsatsen. Gen
nem de sidste år er der således arbejdet 
systematisk med at undersøge pro
blemets omfang samt med at finde på 
løsningsmetoder – lige fra substitution 
og begrænsning ved driftsoptimering til 
lokale rensemetoder på hospitalet.

Gennem nye, systematiske metoder 
har regionen identificeret, hvilke miljø
problematiske stoffer, herunder læge
midler, der udledes med spildevandet, 
og som er potentielt miljøskadelige. 
Sideløbende er der blevet arbejdet med 
nye lokale rensemetoder og etableret et 
pilotprojekt. Det giver et godt grundlag 
for at målrette indsatsen og for at udar
bejde nye, tidssvarende spildevandstil
ladelser.

Et af regionens tiltag har været at 
etablere en ERFA gruppe om spilde
vand. Gruppen består af tekniske chefer 
og miljøkoordinatorer fra mange af 
Regionens hospitaler og mødes fem til 
seks gange årligt. På møderne er der 
fokus på arbejdet med spildevand samt 

formidling af viden og erfaringer hospi
talerne imellem. Regionen har via ERFA
gruppen igangsat flere udviklings og 
innovationsprojekter.

Gennem det seneste år har regionen, 
sammen med rådgivnings og forsk
ningsorganisationen DHI, udarbejdet 
kortlægninger af lægemiddelafledninger 
til spildevand for regionens hospitaler. 
På baggrund af registreret lægemiddel
forbrug og – salg viser kortlægningerne, 
hvilke lægemiddelstoffer der bliver 
afledt til kloak fra de enkelte hospitaler. 
Kortlægningerne identificerer samtidig 
andelen af lægemiddelstoffer, der afle
des fra de enkelte hospitaler i forhold til 
primærsektoren/oplandet og dermed, 
hvilke lægemiddelstoffer hospitalerne er 
punktkilde til, dvs. udgør mere end 2% 
af den samlede tilledning til renseanlæg
get. For eksempel er hospitalerne punkt
kilde til afledning af kontrastmidler, da 
disse næsten udelukkende anvendes på 
hospitaler, hvorimod hospitalerne ikke 
er punktkilder til det smertestillende 
stof paracetamol (fx Panodil), da dette 
er hyppigere anvendt i primærsektoren/
oplandet.

Udover at belyse afledte mængder af 
lægemiddelstoffer, indikerer kortlægnin
gerne også de lægemiddelstoffer, som 
kan udgøre en miljørisiko i vandmiljøet. 
Hospitaler afleder spildevand til offentlig 
kloak, som renses på kommunale rense
anlæg inden udledning til vandområder. 
Mens moderne renseanlæg er designet 
til effektivt at fjerne næringsstoffer som 
kvælstof og fosfor, er de i mindre grad i 
stand til at fjerne miljøfremmede stoffer 
og lægemidler. Dette betyder, at nogle 
lægemidler passerer renseanlæggene 
og ender i vandmiljøet. I kortlægnin
gerne foretaget af Region Hovedstaden 
er et lægemiddel identificeret som po
tentielt miljøkritisk, når den beregnede 
koncentration i vandområdet ud for det 
lokale renseanlæg overstiger nuleffekt 
grænsen for lægemidlet. Nuleffekt 

grænsen er den højeste koncentration 
et lægemiddel kan have i vandmiljøet 
uden at have en effekt på vandlevende 
organismer. Samtidig identificeres for 
hvert hospital de lægemiddelstoffer, 
som udgør en potentiel miljørisiko i 
vandområdet ud for det kommunale 
renseanlæg. De identificerede miljøkri
tiske lægemiddelstoffer på regionens 
hospitaler omfatter blandt andet anti
biotika, cytostatika, hjerte/kredsløbs 
medicin og stoffer, der påvirker central
nervesystemet.

Regionens kortlægninger viser, at an
tallet og typen af potentielt miljøkritiske 
lægemiddelstoffer varierer fra hospital 
til hospital, afhængig af hospitalets stør
relse, behandlingsområder osv. således, 
at der kan være betydelig forskel mel
lem omfanget af de miljøkritiske afled
ninger fra regionens mindste og største 
hospitaler. Nogle af de udpegede mil
jøkritiske lægemiddelstoffer er tilknyt
tet specifikke afdelinger, mens andre 
anvendes mere bredt. For eksempel kan 
forbruget af antiandrogene stoffer som 
bicalutamid og flutamid, som anvendes 
til behandling af prostatakræft, tilknyttes 
onkologiske afdelinger, mens forbru
get af antibiotika ikke kan afgrænses 
til specifikke afdelinger, da antibiotika 
bliver anvendt på næsten alle hospitals
afdelinger til behandling af forskellige 
infektioner.

Udover lægemiddelkortlægningen 
har regionen i sin Strategi og handlings-
plan for bæredygtig udvikling 2012 
– 2015 et mål om, at alle hospitaler skal 
ansøge om tidssvarende tilslutningstil
ladelser til offentlig kloak hos kommu
nerne. Alle regionens hospitaler tilbydes 
derfor at deltage i en workshoprække 
ved siden af spildevandsERFA grup
pen. I gennem workshoprækken udar
bejdes en fælles skabelon, og hospita
lerne bliver trin for trin guidet gennem 
udarbejdelsen af en spildevandsteknisk 
beskrivelse. Den spildevandstekniske 
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beskrivelse er en kortlægning af hvert 
hospitals spildevandsforhold, produk
tion af spildevand, kloakforhold samt en 
karakterisering af spildevandet. Flere af 
hospitalerne har utidssvarende tilslut
ningstilladelser, mens hovedparten af 
hospitalerne slet ikke har en tilslutnings
tilladelse.

Region Hovedstaden ser samtidig 
udarbejdelsen af spildevandstekniske 
beskrivelser som en god lejlighed til at 
miljø og økonomioptimere hospita
lerne på vand og kemikalieområdet. 
Regionen vil benytte processen med ud
arbejdelsen af de spildevandstekniske 
beskrivelser til detaljeret at gennemgå 
de vandforbrugende processer, kemi
kalieforbrug, udledninger osv. På bag
grund af gennemgangen vil regionen få 
mulighed for at implementere tiltag, der 
gør hospitalerne til grønnere virksom
heder. Gennemgang af hospitalernes 
vandforbrugende processer og kemika
lieforbrug kan også belyse muligheder 

for forbedret arbejdsmiljø fx via substi
tution af sundhedsskadelige kemikalier 
og muligheder for driftsbesparelser ved 
indførelse af vandbesparende tiltag.

Region Hovedstaden deltager lige
ledes i et projekt, sammen med blandt 
andre Grundfos og DHI, hvor lokal 
spildevandsrensning på Herlev Hospital 
afprøves i fuld skala. Renseanlægget 
på Herlev Hospital består af en mem
bran bioreaktor (MBR) efterfulgt af 
flere efterpoleringstrin. Indtil videre er 
renseteknologien kun afprøvet på ho
spitalsspildevand på pilotskalaniveau. 
Fuldskala anlægget på Herlev Hospital 
forventes at give et bedre billede af, 
hvor effektivt teknologien er på et fun
gerende hospital – både mht. fjernelse 
af kritiske stoffer og på økonomien. Pro
jektet vil endvidere gøre det muligt at 
optimere renseteknologien yderligere, 
så rensning bliver en mere tilgængelig 
løsning for andre hospitaler i fremtiden.

Prøvetagning af spildevand på Rigshospitalet til  
forsøg med rensning af hospitalsspildevand.



RIgsHOspItaLet fåR eN Ny 
NORDfLøj på lavenergi
Grontmij er rådgivende ingeniør på Rigshospitalets nye Nordfløj, der bliver en 52.500 m2 stor og ti etager 
høj ‘slange’ af en bygning, der vil sno sig mellem det nuværende Rigshospital og Fælledparken. Zigzag
formen betyder både, at der bliver korte transportafstande imellem afdelingerne, og at der sikres optimal 
dagsbelysning i bygningen fra begge sider.

af koMMUnikationskonsUlent

freJa børsting Christiansen

DAGSlyS ER oMDREjNINGS
PUNKT FoR DESIGN

optimal udnyttelse af dagslyset var et af 
de områder, som bygherren havde stor 
fokus på i udvælgelsen af vinderprojek
tet, fordi det gavner både patienter og 
personale – gennem såkaldt helende 
arkitektur. Samtidigt var det et krav, at 
bygningen skulle overholde lavenergi
klasse 2015.

Forudsætningen for at opfylde det 
skrappe energikrav er at afbalancere 
ønsket om rigeligt dagslys med minimal 
opvarmning fra solen. Derfor udarbej
dede Grontmij tidligt i tilbudsfasen en 
beregningsmodel, som kæder solpåvirk
ning af facaderne sammen med dagslys, 

rumfunktioner og bygningens samlede 
energiforbrug. På baggrund af bereg
ningerne og et tæt samspil mellem arki
tekter og ingeniører blev resultatet en 
zigzagformet bygning med en varieret 
facade, der lader dagslyset trænge langt 
ind i rummene.

”Ved at give bygningen en zigzag
form kan vi udnytte dagslyset mak
simalt. På den måde kan vi spare på 
energiforbruget til kunstig belysning. 
Beregningerne viste også, hvor der var 
behov for fleksibel solafskærmning, og 
hvor den kunne undlades. Dermed kan 
vi også spare på energiforbruget til kø
ling om sommeren, og anlægs og drifts
omkostninger reduceres”, siger ingeniør 
jonas Vendel jensen fra Grontmij.

Beregningsmodellen har gjort det 
muligt at reducere energiforbruget, så 
byggeriet lever op til lavenergiklasse 
2015, samtidig med, at der skabes gode 
dagslysforhold og uden at gå på kom
promis med et godt indeklima.

AllE FUNKTIoNER 
GENNEMTæNKT FRA STARTEN
Alle samarbejdsparterne på Rigshospi
talets nye Nordfløj satte sig sammen 
meget tidligt i idéfasen, så design, 
arkitektur, funktionalitet, drift m.m. blev 
tænkt sammen fra starten.

”Det er en stor fordel, at vi har så tæt 
et samarbejde mellem parterne. Vores 
forslag løser en meget stor og kompli
ceret opgave, hvor der er taget højde 
for alle de opgaver, et sådant byggeri 
skal løse. Det vil sige funktionalitet på 
et meget højt teknisk plan, samtidig 
med at det skal være rart at færdes i for 
både ansatte, patienter og pårørende”, 
siger chefrådgiver john Christensen fra 
Grontmij.
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BæREDyGTIGHED HElE VEjEN 
RUNDT

Ud over at den nye Nordfløj opfylder 
lavenergiklasse 2015, er hospitalsbyg
ningen designet til at opnå en høj grad 
af bæredygtighed. I forbindelse med 
bygningens planlægning, tages der ikke 
kun hensyn til energiforbrug og miljø
påvirkning. Der fokuseres også på bl.a. 
indeklima, arbejdsmiljø, forsyning, ma
terialer og drift efter endt opførelse.

”Et godt eksempel er ventilations
anlæggene i Nordfløjen, der består af 
lavenergi ventilatorer med en høj gen
vindingsgrad, der sikrer et lavt energi
forbrug. Samtidigt styres ventilationsan
læggene efter Co2målere, der sørger 
for at ventilationen reduceres til det 
mindst mulige uden at gå på kompromis 
med indeklimaet, og dermed sikres 
komfort og sundhed for personale og 
patienter,” siger john Christensen.

”Der er også medtaget grønne tage 
på Nordfløjen. Disse grønne tage har 
flere positive effekter. Samtidigt med 
at beplantningen medvirker til at tilba
geholde vand på området under store 
regnskyl, så kloakkerne ikke overbela
stes, virker de grønne tage som ekstra 
isolering på bygningen,” fortsætter john 
Christensen.

Rent akitektonisk er de grønne tage 
også med til at skabe en sammenhæng 
mellem det eksisterende Rigshospital og 
Fælledparken.

MATERIAlER

Der vil være fokus på at benytte mate
rialer til hospitalsbyggeriet, der er certifi
cerede og opfylder gældende miljøkrav. 
Det sker for at sikre, at produktionen af 
materialerne er foregået på den mest 
bæredygtige måde, og at de ikke udgør 
nogen risici for brugerne af hospitalet.

BRED HoSPITAlSERFARING

”Det er det andet supersygehus, vi 
vinder. Vi er allerede i fuld gang med 
arbejdet på Gødstrup Hospital. Med 
disse to prestigebyggerier inden for sy
gehusområdet giver det os en væsentlig 
reference til vores videre arbejde inden 
for sygehusbyggeri både i Danmark 
og i udlandet. Samtidig har vi lige nu 
opgaver på Køge Hospital, Hvidovre 
Hospital, Aleris Hamlet privathospital og 
Glostrup Sygehus”, siger afdelingschef 
Per Frølund Thomsen fra Grontmij.

grontmij skal stå for udvidelsen af 
Rigshospitalet i samarbejde med 
aarhus arkitekterne, der er total-
rådgiver, 3XN, landskabsarkitekterne 
Kristine jensens tegnestue og de tyske 
hospitalsspecialister Nickl & partner 
architekten ag.

Ud over en ny nordfløj, der blandt 
andet skal rumme det såkaldte Ho-
vedortocenters senge og operations-
stuer, indebærer projektet, at der skal 
opføres et patienthotel med 75 senge 
og et parkeringshus med 650 pladser, 
der senere kan udvides til 1.000 plad-
ser. alt i alt bliver det til 76.000 nye 
kvadratmeter.

projektet er til i alt 1,85 milliarder kr.
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KEN A/S åRSRAPPoRT 2011/12

Bestyrelsen for KEN A/S har på et be
styrelsesmøde den 28. august 2012 
behandlet og godkendt årsrapporten for 
perioden 1. maj 2011 til 30. april 2012. 
årsrapporten blev herefter godkendt på 
selskabets generalforsamling.

Regnskabsåret 2011/2012 har været 
præget af følgende væsentlige forhold:
•  Nettoomsætningen for KEN kon

cernen har i regnskabsåret 2011/12 
udgjort 282 mio. kr. mod 285 mio. 
kr. året før. Resultat før skat blev på 
10 mio. kr. mod 13 mio. kr. året før. 
Bestyrelsen betegner resultatet som 
tilfredsstillende.

•  Salget af hospitalsprodukter var på 
flere markeder påvirket af den øko
nomiske krise og resulterede i et fald 
i omsætningen på 10%, men på det 
vigtige japanske marked blev der rea
liseret en fremgang på 30%.

•  Serviceforretningen har opnået en 
vækst på 10 %, bl.a. som følge af etab
lering af egen køle/fryseafdeling kom

bineret med vækst indenfor de øvrige 
serviceaktiviteter.

•  Salget af produkter og serviceydelser 
til hospitalsmarkedet i Danmark har 
opnået en fremgang på 30%.

•  I forbindelse med levering af et 
større anlæg indenfor Food & Pharma 
markedet er der anvendt betydelige 
ressourcer på indførelse af GMP stan
darder i udviklings og produktions
processerne. Der forventes på denne 
baggrund fremover en stigende 
omsætning på denne type produkter 
indenfor fødevare og farmaceutisk 
industri.

•  Salget til storkøkkenmarkedet i Dan
mark er fortsat påvirket af de vanske
lige markedsvilkår, men koncernen 
har trods dette formået at udbygge sin 
markedsposition.

•  I produktionsområdet er der gennem
ført optimeringer af kvalitet, proces
ser og procedurer. Samtidigt er der 
igangsat nye initiativer til optimering 
af alle elementer i selskabets samlede 
værdikæde.

For KEN koncernen kan følgende hoved- og nøgletal fremhæves:

Mio.DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

HOVEDTAL
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Finansiering, netto
Resultat før skat
 
Balancesum
Egenkapital
Gennemsnitligt antal ansatte
 
NØGLETAL
Bruttomargin i %
overskudsgrad i %
Egenkapitalforrentning i %
Soliditetsgrad i %
Nettoomsætning pr. ansat i t.kr.

 

281,5
67,3
10,0

– 0,2
9,9

 
175,5

80,0
226

 
 

23,9
3,6

12,8
45,6

1.245,4

 
284,5

70,1
13,6

– 0,6
13,0

 
164,0

73,9
233

 
 

24,6
4,8

18,7
45,1

1.220,8

 
269,7

65,2
10,5

0,0
10,5

 
153,8

65,5
222

 
 

24,2
3,9

16,9
42,6

1.214,8

 
265,5

46,1
– 3,7
– 2,4
– 6,0

 
165,0

58,3
234

 
 

17,4
– 1,4
– 9,8
34,8

1.134,6

 
291,8

55,3
– 0,4
– 0,1
– 0,5

 
159,8

63,8
256

 
 

19,0
– 0,1
– 0,8
39,9

1.139,8
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Duelco Sengestuepaneler

Intet kommer af sig selv!

Hos Duelco tilskønner vi med-
arbejderne til at tænke skævt. 

Som sengestuepanelet med 
den “vinklede” kobling, der 
gør det lettere at tilslutte 
slanger.

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8

9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5

6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

EXCELLENT solutions

MEDICO solutions HOUSING solutions

SAFETY solutions CABEL solutions

Engagement x viden x kreativitet... 
= ExcEllEnt SolutionS

 

 

Yderligere information:
Carsten Monrad: 72 15 78 21
Jørn Dietrich: 72 15 78 42

Hjortekærsvej 99 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 72 15 77 00 • forcetechnology.com

FORCE Technology tager temperaturen på:

• Risikovurdering – installationer og anlæg
• Energimærkning og driftsoptimering
• Energirigtig projektering
• Kvalitetssikring og validering
• Klimaregnskaber – Carbon Footprint

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 

● 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

UDVIKlING

KEN A/S har også i 2011/12 anvendt betydelige ressourcer 
på udvikling af nye produkter. Der er i årets løb bl.a. lanceret 
en ny type instrumentvaskemaskine primært til anvendelse i 
sterilcentraler på større hospitaler. Udviklingsaktiviteterne vil 
fremover fortsat blive styrket for at sikre og udvikle koncer
nens afsætnings og indtjeningsmæssige position.

Spørgsmål til pressemeddelelsen kan rettes til administre
rende direktør Per juul Nielsen på telefon +45 63 63 12 02 el
ler +45 40 37 21 50.

mailto:Info.dk@gardnerdenver.com
http://www.gardnerdenver.dk
mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
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aIR-cONsULt Og pLUsIce aps LeveReR:

KvaLItetssIKRet is og 
vand tIL HOspItaLeRNe
Adm. direktør i AirConsult og PlusIce, john Christensen, glæder sig over at have bygget Danmarks  
første fødevaregodkendte ISo 22000 isterningfabrik

af JoUrnalist, Cand.sCient. birger pedersen

Kvalitetssikring – og dermed garanti 
for, at der er kontrol over bakterier el
ler anden forurening i de leverancer af 
isterninger eller i de ismaskiner/drik
kevandskølere, som firmaet i en årrække 
har leveret til danske hospitaler – er 
et nøgleord for familien Christensen i 
lynge og Ebeltoft.

Derfor glæder det også farmand john, 
der er firmaernes adm. direktør, at fami
liens to søsterselskaber – AirConsult og 
PlusIce – nu begge er topcertificerede 
efter alle kunstens regler.

AirConsult, som står for salg og leve
ring af ismaskinerne og drikkevandskø
lere, har en ISo 90012008 certificering, 
mens PlusIce, som står for produktio
nen af isterninger, netop er blevet ISo 
22000certificeret.

”Sammen med mine sønner Tommy, 
som er salgsdirektør i AirConsult og 
lars, der er salgschef i isterningeafde
lingen, har vi bygget Danmarks første 
fødevaregodkendte ISo 22000ister
ningfabrik,” fortæller 70årige john 
Christensen.

”Vi kan derfor sikre faste leverancer 
af fødevaregodkendte isterninger i 2 og 
10 kg poser, hvor man er sikker på, at 
hygiejnen er helt i top. Der bliver taget 
løbende vand og isterningprøver af 
det akkrediterede laboratorium Eurofins 
Miljø, der lever fuldt op til kravene i DS/
EN ISo/IEC 9001.

Isterningfabrikken er således førende, 
når det gælder hygiejne og sikker hånd
tering af fødevarer og produktion af is
terninger. De rigtige produktionsfacilite
ter, der kræves fra fødevaredirektoratet 
med vaskbare fliser på vægge og klinker 
på alle gulvene, er overholdt. Alt på 
fabrikken overholder fødevarereglerne, 

også hvad angår de materialer, der kom
mer i berøring med isterningerne. Det 
gælder også isterningposer og termo
bokse mm. Alt bliver produceret uden at 
isterningerne berøres af menneskehæn
der og er fuldautomatisk med dosering,” 
fortæller john Christensen. 

ISTERNINGER I PoSER TIl 
HoSPITAlET
Fordelen ved poseløsningen er, at 
hospitalet kan slippe for indkøb af is
terningmaskiner, ligesom der ikke skal 
afsættes ressourcer til reparationer og 
service af isterningmaskinerne for at 
holde dem rene og hygiejniske.

Med denne løsning kan PlusIce sikre, 
at hospitalet altid får rene isterninger 
leveret i fødevaregodkendt emballage. 
Isterningerne kan leveres på palle til ho
spitalets frostrum.

Hospitalet skal derefter sørge for 
en fast daglig distribution rundt til alle 
afdelingerne med 2 eller 10 kg poserne. 
PlusIce skræddersyr en løsning, som 
kan passe til hospitalets ønsker, og kan 
bl.a. levere isterninger i let håndterbare 
papkasser på 6x2 kg, som efterlever kra
vene om max. løft af emballage.

PlusIce har også udviklet en smart lille 
termoboks med plads til 2x2 kg poser. 
Termoboksen kan bruges til opbevaring 
af isterninger i de forskellige afdelinger 
samt anvendes, når der skal distribueres 
isterninger rundt på hospitalet 

ISo 22000

Kravene til fødevaresikkerhed vokser. 
Forbrugere og myndigheder stiller i 
stigende grad krav om, at de fødevarer, 
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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

- 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

Lead Auditor Bureau Veritas Certification Joan Rohde Pedersen overrækker ISO 
22000 fødevare certifikatet til PlusIce ApS. Fra venstre: Tommy Christensen, Audi-
tor Joan Rohde Pedersen & Lars Christensen & John Christensen PlusIce ApS.

som vi alle spiser, skal være af høj kvali
tet og med en høj sikkerhed. opstår der 
problemer, skal fejlkilden hurtigt findes 
og udbedres. Kravene er i første om
gang primært rettet mod detailhandlen, 
men derfra spreder de sig gennem hele 
fødevarekæden til forædlingsindustrien, 
primærproducenter og transportører. 

Med ISo 22000 har hele fødevare
kæden fået en fælles standard, som kan 
anvendes på tværs af brancher og lan
degrænser.

Med denne ISo 22000 standard, der 
har et globalt afsæt og en branchemæs
sig fleksibilitet, øges potentialet for en 
effektiv fødevaresikkerhed i hele føde
varekæden 

Med et certificeret ISo 22000system 
opbygges således tillid til produkter og 
virksomhed, og samtidig dokumenteres 
virksomhedens styringssystemer opbyg
get efter de internationalt anerkendte 
HACCPprincipper (Hazard Analysis 
and Critical Control Point), ligesom der 
sikres sporbarhed et skridt frem og et 
tilbage i fødevarekæden

Der er udarbejdet en meget nøje 
fabriksbeskrivelse af PlusIce´ nye fabrik, 
som giver firmaet en meget høj hygi

ejnisk standard og troværdighed som 
samarbejdspartner: 

•  Hasard plan
•  Beskrivelse af virksomhedens flow 

diagram
•  Risiko analyser 
•  Egenkontrol af isterningerne 
•  Beredskabsplan 

”Med vores ISo 22000 godkendelse i 
PlusIce ApS er vi kommet med i det fine 
selskab i sammenslutningen af Europæi
ske isterningfabrikanter med ISo god
kendelser,” fastslår john Christensen.

http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk
mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com
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nyt serviCekonCept 
sIKReR pRODUKtIvItet Og 
fLeKsIbILItet
Den stigende fokus på produktivitet, men også kvalitetssikring og risikominimering i sundhedssektoren, 
stiller stadig større krav til det medikotekniske udstyr – og med det, den service som bør følge med. For at 
imødekomme dette behov, i kombination med et generelt ønske fra kunderne om en mere fleksibel tilgang 
til service, introducerer olympus Danmark A/S nu et nyt modulbaseret servicekoncept. 

Servicekontrakter på medikoteknisk 
udstyr har normalt én ting til fælles. De 
er baseret på prædefinerede standard
formularer og derfor ikke tilpasset det 
enkelte sygehus eller den enkelte afde
lings individuelle behov.

Nu præsenterer olympus Danmark 
A/S et nyt modulbaseret servicekon
cept, der er helt anderledes. Service
konceptet giver mulighed for at skræd
dersy servicekontrakten, så den lige 
præcis passer til de individuelle behov 
som kunden måtte have. Dette skal i 
sidste ende give kunden den mest opti
male serviceløsning.

Det nye servicekoncept består af flere 
forskellige moduler, der kan til og fra
vælges efter behov og ønsker. Koncep
tet tager udgangspunkt i hele olympus’ 
produktprogram lige fra enkelte fibe
rendoskoper til hele integrerede ope
rationsstuer. Aftalen kan genforhandles 
årligt eller kan fastlægges over en læn
gere periode. Slut med standardiserede 
servicekontrakter med overdimensione
rede tekniske vedligeholdspakker.

Der findes i alt otte forskellige mo
duler, der hver især består af flere un
dermoduler. Sammen med olympus´ 
serviceafdeling vælges de moduler 

og undermoduler, der er relevante for 
kunden, og dette skaber grundlaget 
for den samlede serviceaftale. Ønskes 
der kun et enkelt modul, f.eks. modulet 
”Forebyggende vedligehold”, så er det 
også muligt. Prisen for den samlede ser
viceaftale afgøres af antal moduler samt 
mængden af udstyr, der er indeholdt i 
den konkrete aftale.

MoDUlERNE ER FØlGENDE:

•  Servicebesøg og reparationer
•  Produkt og teknisk træning
•  opdateringer og opgraderinger
•  Forebyggende vedligehold
•  Servicecenter og specialistsupport
• Fjernbetjent support
• Validering og certificering
• Særlige ønsker og behov

SERVICEBESØG oG 
REPARATIoNER
Dette modul indeholder akutte service
besøg, onsite afhentning af udstyr, ud
skiftning/ombytning/opgraderingspro
grammer, låneudstyr og korrigerende 
vedligehold.

Fordelene er:
•  Maksimal oppetid for udstyret
•  Behovsorienteret reaktionstid
•  originale olympus reservedele, som 

sikrer pålidelighed og lang holdbar
hed

•  Skræddersyede afhentningsmulighe
der tilpasset det specifikke behov

•  Bred vifte af velholdt låneudstyr
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PRoDUKT oG TEKNISK 
TRæNING

Dette modul indeholder eksperttræning 
med en olympus specialist, skræd
dersyet træning efter behov, praktisk 
handson træning samt levering af træ
ningsmanualer. Alt sammen tilrettelagt 
relevante medarbejdere inden for det 
specifikke speciale.

Fordelene er:
•  Korrekt håndtering af udstyret
•  Øget effektivitet
•  Maksimal driftstid og reduktion af om

kostninger
•  opbygning af praktisk viden

oPDATERINGER oG 
oPGRADERINGER
Dette modul indeholder de seneste 
softwarestandarder samt de seneste 
sikkerheds og teknologistandarder.

Fordelene er:
•  Forbedret klinisk ydeevne
•  Maksimal kvalitet
•  Adgang til de seneste innovationer
•  Minimale driftsstop

FoREByGGENDE 
VEDlIGEHolD
Dette modul indeholder forebyggende 
servicebesøg to gange årligt og derved 
mulighed for at opdage og udbedre 
eventuelle mindre defekter, før de 
kræver større og omfattende repara
tioner. Eftersynene vil blive planlagt, så 
de passer ind i kundens planer og der 
fremsendes efterfølgende en detaljeret 
servicerapport med komplet information 
om, hvilke forebyggende vedligeholdel
sesaktiviteter, der er udført.

Fordelene er:
•  Maksimeret MTBF (middeltid mellem 

fejl) og reducerede omkostninger, da 
de mindre defekter opdages inden de 
udvikler sig til større skader.

•  Mindsker risikoen for fejl på udstyret 
under selve procedurerne

•  Bevarer udstyrets pålidelighed og 
kvalitet

•  opretholder hygiejnisk sikkerhed

SERVICECENTER oG 
SPECIAlISTSUPPoRT
Dette modul indeholder hotline til 
olympus eksperter, lokale teams støttet 
af internationale eksperter, bekvemme 

åbningstider i servicecentret og mulig
hed for udvidet servicetid.

Fordelene er:
•  Hurtig og kvalificeret support
•  Fleksibel lokal support

FjERNBETjENT SUPPoRT

Dette modul giver olympus´ teknikere 
fjernbetjent adgang og mulighed for 
hurtigt at diagnosticere og udføre fejl
finding, hurtig og enkel optimering af 
reparationstid og en detaljeret rapporte
ring. Alt sammen via sikre netværksfor
bindelser.

Fordelene er:
•  Maksimerer udstyrets oppetid
•  Hurtigt, omkostningsbesparende og 

enkelt
•  Minimal reaktionstid

VAlIDERING oG 
CERTIFICERING
Dette modul indeholder periodisk vali
dering (revalidering) i henhold til DS/EN 
ISo 15883, validering foretaget af eks
perter i kombination med vedligehold, 
teknisk serviceeftersyn og detaljeret 
valideringsrapport.

Fordelene er:
•  Pålideligt og driftsikkert system
•  overholdelse af DS/EN ISo15883 

normer
•  Konsulentbistand af uafhængige hygi

ejneeksperter
•  Dokumenterede arbejdsprocesser
•  Detaljeret dokumentation af overhol

delse af normer og specifikationer

SæRlIGE ØNSKER oG BEHoV

Skulle ovenstående servicemoduler ikke 
passe perfekt til jeres behov, kan de 
individuelle behov drøftes og en skræd
dersyet løsning kan aftales.

Med det nye modulbaserede servi
cekoncept håber olympus Danmark 
på at kunderne fremover vil opnå den 
ønskede fleksibilitet samt bedre mulig
hed for at sikre en målrettet og ensartet 
serviceydelse. Dette vil i sidste ende 
bidrage til den kliniske kvalitet og pro
duktivitet.

Skulle du og din afdeling ønske at 
høre nærmere omkring servicekoncep
tet, kan olympus Danmark kontaktes på 
telefon 44 73 47 75 eller via mail til an
ders.broegger@olympus.dk eller ph@
olympus.dk

mailto:an�ders.broegger@olympus.dk
mailto:an�ders.broegger@olympus.dk
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maNge mULIgHeDeR  
meD Miele
Miele er både leverandør og sparringspartner, når det gælder nye maskiner til  
hospitalernes mange vaske , tørre , opvaske – og desinfektionsopgaver

af JoUrnalist, Cand. sCient.  

birger pedersen

Når et eksisterende hospital skal have 
udført større eller mindre renoveringer, 
følger der ofte udskiftning af maskiner 
med. Uanset om det drejer sig om skyl
lerum på afdelinger, decentrale køk
kener, vaskerier f.eks. på psykiatriske 
afdelinger etc., så vil Miele altid kunne 
bruges som leverandør og sparrings
partner.

”Vi har alt fra 5,5 kilos op til 32 kilos 
vaskerimaskiner. Mange af disse har 
elektroniske styringer, som gør det 
muligt at klare mange forskelligartede 
vaskeopgaver.

Et eksempel er vask af de forskellige 
moppetyper, der anvendes nu om stun
der. I dag bruger man ofte vådvask, hvor 
man tilsætter diverse gulvmidler i selve 
vaskemaskinen. Derved sparer ser
vicemedarbejderen flere unødvendige 
arbejdsprocesser til glæde for både ho
spitalet og for medarbejderen,” fortæller 
produktchef i Miele, Tina Tang jensen.

Alle Miele´s vaskeriprodukter er 
konstrueret med energibesparelser for 
øje, så man nedbringer energiforbruget 
optimalt uden at gå på kompromis med 
vaskeresultatet. Miele søger hele tiden 
nye veje til energibesparelser.

Ny VARMEPUMPETEKNoloGI

Sidste nye udvikling er således Miele´s 
nye varmepumpeteknologi.

”Den fungerer ved, at der under 
afkøling og affugtning af luften frigives 
energi, der senere bruges til opvarm
ning af den kolde, tørre luft.

I modsætning til udluftnings og kon
denstørretumblere bevares energien 
med denne teknik i tørreprocessen, 
hvorved energiforbruget kan reduce
res med ca. 60%. Grundet det lukkede 
kredsløb er der ikke brug for installation 
til aftræk,” forklarer Tina Tang jensen.

På de enkelte afdelinger på hospi
talerne tages det meste service med 
tilbage til centralkøkkenet, men afde
lingskøkkener har fortsat opvaskeopga
ver. Det kan være vandkander til patien
terne, glas, kaffekopper, bestik osv.. Når 
servicet er brugt, sættes det ofte i køk
kenet. Her bliver det som regel placeret 
på bordet eller står og optager plads på 
afrydningsvogne.

FRISKVANDS
oPVASKEMASKINE
Men ved at anvende en professionel 
friskvandsopvaskemaskine, type G 
7859, kan det brugte service med det 
samme sættes ind i en opvaskemaskine. 
Når maskinen er fyldt, startes den. Ef
ter ca. 18 minutter er servicet rent og 
tørt, lige til at sætte på plads, Når det 
ansvarlige personale har tid, tømmer de 
maskinen. Det brugte service fylder ikke 
op i køkkenet, og en friskvandsmaskine 
binder ikke personalet, så der er også 
mandetimer at spare.

Uanset hvilke opgaver, der skal løses, 
er det altid muligt at trække på Miele´s 
egen projektafdeling. ”Vores projektle
dere kan bl.a. lave analyse af de faktiske 
behov. De kan udarbejde driftsbereg
ninger på de bestående produkter i 
sammenligning med de nye løsninger, 
ligesom de kan udarbejde indretnings
forslag med udgangspunkt i de ønskede 
løsninger og de fysiske rammer. På den 
måde giver vi en fyldestgørende beskri
velse af de enkelte dele af projektet.

Alt i alt er Miele altid klar til at være 
behjælpelig med både byggerådgivning 
og installationsvejledning,” siger pro
duktchef Svend Gottlieb.
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SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Silentia foldeskærme er 
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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
Fax: 75 73 90 16
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk
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proJekthåndbogen
– et DIaLOgvæRKtøj tIL styRINg af byggepROjeKteR

af Mikael hygUM thyssen, niras

Hospitalsbyggerier er komplekse af 
natur. Rådgivere og entreprenører skal 
forene krav til klinisk drift og teknologi 
med god arkitektur, konstruktions og 
installationsmæssige hensyn, der ræk
ker langt ud over, hvad der er sædvane 
i f.eks. kontor og boligbyggerier. Et ho
spital kan forstås som en højteknologisk 
fabrik, der er under konstant forandring. 
Hospitalsbyggerierne skal samtidig 
realiseres indenfor en prædefineret bud
getramme. Sideløbende med håndterin
gen af den designmæssige kompleksitet 
i disse meget store byggeopgaver, føl
ger en organisatorisk og styringsmæs
sig opgave, der er mindst lige så udfor
drende. Her kan projekthåndbogen som 
værktøj imødegå denne udfordring.

DEN STyRINGSMæSSIGE 
UDFoRDRING
Hospitalsprojekterne udbydes i kon
kurrence, hvor der skabes nye samar
bejdskonstellationer på kryds og tværs 
af fagligheder, traditioner og geografi. 
Endvidere gennemføres projekterne 
over en lang årrække i et omskifteligt 
politisk system, som ikke nødvendigvis 
er vant til at gennemføre byggeprojekter 
af denne størrelse. Der er derfor – fra 
bygherre side (Staten og Regionerne) 
– brugt mange ressourcer på, overord
net at beskrive krav til økonomistyring, 
afrapportering, risikostyring mv., som 
primært er videregivet i styringsmanua
ler og kontraktdokumenter. Disse doku
menter har en karakter af ”instruktion” 
fra én part til en anden og indeholder 
ikke en aktiv stillingtagen til, hvordan de 
implicerede parter – på et operationelt 
niveau – hensigtsmæssigt kan eller skal 
styre projekterne.

ET TVæRGåENDE VæRKTØj

Projekthåndbogen er derimod et værk
tøj der beskriver og operationaliserer 
samt ser på tværs af de mange styrings
mæssige krav og retningslinjer. Ideelt set 
udarbejdes den i et ligeværdigt samar
bejde mellem projektets parter (i første 
omgang rådgivere og bygherre) og kan 

betegnes som et ikke kontraktuelt, men 
løbende aftalt dokument for styring af 
sagen. Formålet er at opnå en fælles stil
lingtagen, konsensus og beskrivelse af, 
hvordan de styringsmæssige krav bedst 
opfyldes.

Med Projekthåndbogen kan man opnå
•  Horisontal koordinering på tværs af 

aftaleparternes organisationer og evt. 
delprojekter

•  Vertikal koordinering mellem og af
spejling af styringsmanualens krav og 
projektorganisationernes interne for
retningsgange

•  At processer/procedure tilpasses de 
implicerede parter og deres organise
ring, så de skaber mest mulig værdi

•  Større motivation for at efterleve sty
ringsmæssige procedure pga. indfly
delse og ejerskab.

Projekthåndbogen skal forstås som 
en ”proces” og ikke bare et produkt. I 
tilblivelsesfasen, er det især de mange 
drøftelse på tværs af projektets parter, 
som tilfører stor værdi til projektet. Pro
cessen kvalificerer og skaber en større 
bevidsthed omkring de styringsmæssige 
procedure og samtidig bliver det synligt 
på hvilke områder, det er nødvendigt 
med yderligere afklaring.

DET DyNAMISKE DoKUMENT

Hensigten med Projekthåndbogen er at 
skabe overblik, og den skal i højere grad 
ses som en guide frem for en instrukti
onsmanual. Derfor skal det tilstræbes, 
at mængden af tekst minimeres, og i 
stedet skal der anvendes figurer og dia
grammer, som beskriver sammenhænge 
og processer.

Projekthåndbogen kan f.eks. indeholde 
følgende:
1.  Indledning (projektfakta, vision, pro

jektkultur og succeskriterier)
2.  organisation, interessenter og afrap

portering
3.  Generelle forudsætning og rammebe

tingelser
4.  Projektfaser og tidsplan

5.  Styring (Økonomi, tid, kvalitet, risiko 
mv.)

6.  Kommunikation og dokumenthåndte
ring

7.  Konflikthåndtering
8.  Referencer, henvisninger og bilag.

I sin form er Projekthåndbogen et dyna
misk dokument, der løbende tilpasses, 
når nye parter træder ind i samarbejdet, 
eller når det i øvrigt giver mening – 
f.eks. ved faseskift fra projektering til 
udførelse. Samtidig skal Projekthånd
bogen til enhver tid afspejle projektets 
”bestpractice”.

IMPlEMENTERING oG 
UDFoRDRINGER
NIRAS har medvirket ved udarbejdelsen 
af projekthåndbøger i adskillige pro
jekter. Af mere markante byggerier kan 
nævnes Tietgenkollegiet, Nyt oUH og 
Nyt Hospital Herlev. I den forbindelse 
har vi gjort en række erfaringer, både 
hvad angår udfordringer og gevinster 
ved implementeringen af Projekthånd
bogen. To af de væsentligste problema
tikker vi oplever er:
•  Udfordringen ved at formidle pro

jekthåndbogens ”status” i projektet. 
Projekthåndbogen har i sig selv ikke 
nogen juridisk status til trods for, at 
den beskriver krav og retningslinjer

•  At få nytilkomne parter til at tage ejer
skab for Projekthåndbogen. Den er 
tænkt som et fælles dokument, men 
udfordringen er, at den er udarbejdet 
i en tidligere fase af de parter, der var 
toneangivende på det tidspunkt.

Derudover er udarbejdelsen af Projekt
håndbogen forbundet med et ressour
ceforbrug, som umiddelbart kan være 
svært at retfærdiggøre, medmindre pro
jektet har en vis størrelse. Den direkte 
værdi af Projekthåndbogen kan være 
svær at dokumentere, selvom argumen
terne for dens tilstedeværelse er talrige.

Især i de igangværende hospitalspro
jekter har vi oplevet, at bygherrernes 
repræsentanter i de indledende faser 
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har opfattet processen som værdifuld. 
Projekthåndbogen har været kataly
sator for stillingtagen til en lang række 
punkter, der har gjort alle parter mere 
bevidste om, hvordan projekterne skulle 
styres. Endvidere er styringsmanualerne 
blevet bragt i spil og er blevet ”tryk
prøvet” i projekthåndbogens overleve
ring til mere operationelle praksisser i 
projekterne. Herved har ”budskabet” 
om projekthåndbogen flere steder 
forplantet sig til regionerne. Der er 
f.eks. i revisionen af styringsmanualen 
i Region Syddanmark blevet henvist til 
projekthåndbogen for Nyt oUH. Dette 
har ”forankret” den bro, der gerne skulle 
skabes imellem projekternes ”praksis” 
og regionernes forventninger. Projekt
håndbogen kan således opfattes som et 
”dialogværktøj” vedr. styring for projek
tets involverende parter.

Figur 1:  
Projekthåndbogens  

anvendelsesområde

Figur 2: Projekthåndbogen som bindeled, der skaber overblik i forhold til styringsmæssige krav og retningslinjer i projektet
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blind fokUs  på 
seLvHjæLp tRUeR DeN 
øNsKeDe effeKt
Øget selvhjælp er vejen til en effektiv sundheds og plejesektor med økonomiske besparelser for det 
offentlige og mere livskvalitet for patienterne. Men for megen fokus på selvhjælp kan risikere at skabe 
dårligere forhold for både patienter og plejepersonale.

”Vi har de seneste år oplevet en tendens 
til, at fokus på selvhjælp bliver brugt 
som løftestang for at gøre især badevæ
relser på sygehus og plejehjem mindre 
og mindre. Det betyder, at der for ek
sempel ikke længere er plads til køresto
len. Dermed går den ønskede effekt af 
øget selvhjælp tabt,” fortæller salgschef 
Claus lund Albertsen fra hjælpemiddel
producenten Pressalit Care.

Salgschefen fastslår dog samtidig, 
at øget selvhjælp er det eneste sam
fundsmæssige fornuftige. Ved at hjælpe 
mennesker med nedsat funktionsevne 
til i højere grad at klare sig selv vil det 
generelt set reducere offentlige udgifter 
til pleje, forbedre sundhedspersonalets 
arbejdsvilkår og øge patienternes livs
kvalitet.

FoR lIDT PlADS ER UDBREDT

Tendensen til for lidt plads synliggøres 
også i en ny rapport fra Statens Bygge
forskningsinstitut ved Aalborg Universi
tet. Her fremgår det, at nyt byggeri har 
store problemer med at opfylde byg
ningsreglementets krav om tilgængelig
hed. Det gør hverdagen mere besværlig 
for ældre og handicappede. Samtidig 
risikerer staten og kommunerne, at 
bygningerne ikke lever op til Arbejds
tilsynets krav, hvilket skaber uholdbare 
arbejdsvilkår for plejepersonalet.

”Vi ved, at der fremover bliver flere 
ældre, flere med kroniske sygdomme 
og flere overvægtige. Det kan vi ligeså 
godt tage hensyn til, når der renoveres 
eller bygges nyt, så rummene tilgode
ser både patienternes behov og sikrer 
effektive arbejdspladser. Manglende 

plads svækker ikke alene muligheden 
for selvhjælp, men går også ud over ar
bejdssikkerheden og betyder dårligere 
træning af patienterne,” påpeger Claus 
lund Albertsen.

IKKE NoK MED SElVHjælP

Den stigende fokus på selvhjælp ud
springer af de seneste års udvikling, 
hvor øgede krav til såvel kvalitet som 
effektivitet har givet selvhjælp en cen
tral rolle, der skal sikre, at patienterne 
bruger mindst mulig tid på landets sy
gehuse. Men også sygeplejerskerne er 
i den forbindelse opmærksomme på de 
mulige konsekvenser ved blind fokus på 
selvhjælp.

”Udviklingen medfører, at langt flere 
kun vil opholde sig kortvarigt på sygehu
sene og i stedet blive henvist til behand
ling i hjemmet eller ambulant. Det vil alt 
andet lige betyde, at patienterne, der 
skal blive på sygehusene, er dem, som 
er mest plejekrævende og er sværest at 
gøre selvhjulpne. Derfor er det vigtigt, 
at der er de rette arbejdsmiljømæssige 
rammer, som både tilgodeser patienter 
og medarbejdere,” siger kredsformand 
john Christiansen fra DSR, Kreds Syd
danmark.

MUlIGHED FoR 
FREMTIDSSIKRET ByGGERI
Ud over pladsproblematikken peger 
Pressalit Care på, at udviklingen på 
sygehusområdet vil føre til en større 
patientgennemstrømning. Det betyder 
mange forskellige typer af patienter 
med skiftende behov. Derfor er fleksible 

Pressalit Care og salgschef 
Claus Lund Albertsen op-
fordrer til, at bygherrer og 
rådgivere betragter selvhjælp 
mere nuanceret, så der sikres 
optimale rammer for både 
 patienter og personale. 



  

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

“Statement no. 6”

ENERGI-OPTIMISTERNE


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

Opbevaringsskabe:
Vores SONO-FLEX serie passer overalt, hvor der er behov for 
låsbar opbevaring af personlige ejendele. SONO-FLEX kan 
også designes til at smelte ind i miljøet, og kan udformes 
så det bliver iøjnefaldende. Man kan selv vælge højde og 
bredde, og der findes 33 forskellige 
modeller med syv forskellige slags 
døre, samt flere forskellige låse
anordninger og understel.

Individuelt skabsdesign 
tilpasset hospitalsmiljø

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

hjælpemidler og indretningsløsninger et 
andet nøgleord i bestræbelserne på at 
sikre de bedste vilkår for både patienter 
og personale.

”Med mere fleksible løsninger behø
ver vi heller ikke længere at bygge ba
deværelser på størrelse med en balsal. 
Men skærer de offentlige bygherrer til 
gengæld for meget i kvadratmeterne for 
at optimere, risikerer de i sidste ende 
at skulle bygge om for mange millioner. 
Derfor handler det om at udnytte tidens 
mange sygehusbyggerier til at bygge 
rigtigt og fremtidssikret fra starten,” si
ger Claus lund Albertsen.

yDERlIGERE oPlySNINGER:

Salgschef Claus lund Albertsen, 
Pressalit Care, telefon 87 88 86 62, 
mail cal@pressalit.com.

mailto:cal@pressalit.com
mailto:danmark@sonesson.com
http://www.cloriuscontrols.com
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nødafvanding på taget 
KaN gøRe fORsKeLLeN
af: blüCher

De seneste års kombination af somre 
med skybrud og hårde vintre har skabt 
øget fokus på følgerne af regn og smel
tevand. Det er dog primært vand, der 
skyller op gennem kloakkerne nedefra, 
der er løbet med opmærksomheden. 
Men det er også vigtigt at huske, at man 
skal sikre sig mod det vand, der kommer 
ovenfra. Derfor har man hos BlÜCHER 
i Vildbjerg udviklet et komplet tagaf
vandingssystem i rustfrit stål, der både 
er modstandsdygtigt over for tempera
tursvingninger og kan håndtere store 
mængder vand.

SKRå TAGE ER IKKE ET 
PRoBlEM

Bygninger med skrå tage er ikke lige så 
udsatte som bygninger med flade tage i 
forhold til håndtering af vand. Hvis tag
renderne løber over, så skyldes det med 
al sandsynlighed, at de ikke er blevet 
renset. Skybrud vil i sig selv sjældent 
være skyld i, at tagrenderne løber over. 
Hvis det sker regelmæssigt, kan man 
naturligvis overveje at skifte dem ud 
med en større model. Der er derfor ikke 
nogen umiddelbar grund til bekymring i 
forbindelse med skrå tage.

FlADE TAGE BØR HAVE 
NØDAFVANDING

Der bør dog udvises større forsigtighed, 
når det drejer sig om bygninger med 
flade tage som eksempelvis hospitaler 
og sygehuse, specielt i forbindelse med 
nødafvanding. Nødafvanding er et 
sekundært system, der sætter ind, hvis 
tagafvandingssystemet er ude af funk
tion eller ikke kan håndtere vandmæng
den. I de seneste par år har der i Europa 
og Amerika været flere eksempler på 
butikstage, der er kollapset som følge af 
ophobning af regnvand eller sne. Nogle 



Tabellen viser nogle af de vigtigste forskelle på de rørsystemer, der typisk anvendes i opbygningen af et tagafvandingssystem.

Selvfaldssystem med afløb spredt over tagarealet, hvor vand 
ledes fra taget gennem nedløbsrør til et rørsystem under jor-
den.

Vakuumsystem med færre afløb og rør ført horisontalt under 
loftet. Mere vand transporteres gennem rørene ved hjælp af 
de fyldte rør.
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af disse kollapser kunne måske have 
været undgået, hvis der havde været in
stalleret nødafvanding. Tagkonstruktio
nerne bygges ikke til at kunne håndtere 
store mængder vand. Derfor er nødaf
vanding blevet et vigtigt tema inden for 
tagafvanding.

Nødvendigheden af et sekundært 
afvandingssystem opstår i det tilfælde, 
at det primære system er stoppet, fyldt 
eller på anden måde blokeret. Der 
findes på nuværende tidspunkt ikke 
regler for at etablere et nødafvandings
system, som kan fungere uafhængigt 
af det primære tagafvandingssystem. 
Hos BlÜCHER oplever man dog ofte, 
at rådgiverne anbefaler nødafvanding i 
forbindelse med etablering af nye tagaf
vandingssystemer.

ET VAlG MEllEM VAKUUM oG 
SElVFAlD
BlÜCHER udbyder to typer tagafvan
dingssystemer, et selvfaldssystem og et 
vakuumsystem. I selvfaldssystemet for

bindes hvert tagafløb til et rør, og van
det ledes fra taget gennem nedløbsrør 
til et rørsystem under jorden. I vakuum
systemet er der flere tagafløb forbundet 
til hvert rør, og rørene føres horisontalt 
under loftet, hvilket begrænser rørførin
gen under jorden. Rørene er desuden i 
stand til at lede mere væske bort, fordi 
de udnytter hele røret.

Vakuumsystemet har derfor en fordel 
i forhold til det traditionelle selvfalds
system. Dog er det først i de senere år, 
at vakuumsystemet har vundet indpas 
hos de danske ingeniører. Rørene i et 
vakuumsystem vil blive 100 % fyldte, 
mens selvfaldssystemet kun udnytter 
omkring 30 % af rørene. Vakuumsyste
met skaber derved en væsentligt højere 
flowkapacitet end selvfaldssystemet. 
Der kan desuden være en besparelse 
at hente i vakuumsystemet, da det kun 
kræver omkring det halve antal afløb og 
rør i forhold til selvfaldssystemet. Valget 
af system afhænger dog af bygningens 
konstruktion.

lIllE VæGT, SToR STyRKE

BlÜCHERs tagafvandingssystem kan 
anvendes til alle typer flade tage med 
tagpap eller tagfolie. Udformningen af 
tagafløb og rør i rustfrit stål sikrer, at sy
stemet har samme lave vægt som plastic 
og samme styrke som støbejern. Den 
lave vægt gør det lettere og hurtigere at 
installere, og rørene i rustfrit stål giver 
flere muligheder i planlægningen af 
systemet, da de optager mindre plads 
end eksempelvis plastic og støbejerns
rør. BlÜCHERs tagafvandingssystem 
er desuden brandsikret, og udførelsen i 
rustfrit stål gør produkterne 100 % gen
anvendelige.
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ReNsNINg af DRIKKevaND 
meD WaterlogiC fireWall™
I løbet af 2012 forventer Waterlogic, verdens førende mærke inden for Point of Use drikkevandsautomater/
drikkevandskølere til hospitaler, plejehjem, kontorer etc., at erobre endnu flere markedsandele end 
tilfældet er i dag

 

af JoUrnalist, Cand. sCient. birger pedersen

”Det forventer vi takket være vores 
nye, revolutionerende Firewall™ UV 
rensningsteknologi, som er den enkleste 
og mest omkostningseffektive måde 
at levere renset og velsmagende drik
kevand på, ” siger virksomhedens chef i 
Danmark, Kristian Wittenkamp.

Firmaets danske afdeling holder til 
på Industrivænget i Herning og har 
desuden en afdeling i Herlev. Det har 
8 år på bagen i Danmark, har egne 
teknikere, der monterer og servicerer 
landsdækkende og er eneleverandør på 
bl.a. Rigshospitalet, Region Nord, Hil
lerød Sygehus og mange andre danske 
sygehuse.

I den seneste rapport med titlen 
”2011 Bottled Water Scorecard” udar
bejdet af en USA nonprofit organisation 
og Environmental Working Group, hvis 
mission er at beskytte forbrugere og 
påvirke regeringens politik, fremhæves 
filtreret vand fra hanen som værende en 
bedre og mere økonomisk løsning end 
vand på flaske.

”løsningen er derfor den ganske 
enkle, at du skal installere en Waterlo
gic Firewall™ vandkøler, det er meget 
overkommeligt og resulterer i rent, 
velsmagende vand,” fortæller jeremy 
BenDavid, Chief Executive officer for 
Waterlogic.

”Kulfiltrene i Waterlogicsystemerne 
fjerner nemlig klor og andre urenheder. 
Firewall™ UV renser vandet i det øje
blik, det udleveres. For ganske få øre pr. 
liter vand giver vores kølere en endeløs 
strøm af koldt, ambient, varmt eller 
endog boblende ”danskvand”.

Ingen bakterier eller virus kommer 
ud, og ingen bakterier eller virus kom
mer ind, når der tappes vand. ”

Desuden virker Firewall™
teknologien som en barriere for for

urening af tappestudsen, både indefra 
og mod smitte ind i køleren udefra og 
beskytter mod en række risikofaktorer 
såsom infektion fra menneskelig kontakt 
eller luftbårne mikroorganismer.

Ifølge ”American journal of Public He
alth”, er 30 procent af alle mavetarm
sygdomme vandbårne.

DoBBElT CERTIFICERING

Den nye teknologi er blevet testet og 
certificeret af Water Quality Association. 
Waterlogic maskiner med indbygget 
Firewall™teknologi har således opnået 
en dobbeltcertificering, både den 
strenge NSF (National Sanitation Fou
ndation) 55 klasse A standard for Ultra
violet Mikrobiologisk Vandbehandling 
Systemer og den strenge NSF protokol 
P231 for mikrobiologiske vandrensere.
Samt den danske VAGodkendelse 
3.51/14300

”Uafhængige laboratorietest i Kina, 
Tyskland, Sverige og USA viser des
uden, at selv når mikroorganismer kan 
have forurenet vandforsyningen, kan 
Waterlogicmaskiner med Firewall™ tek
nologi stadig levere rent drikkevand,” 
oplyser Kristian Wittenkamp.

Waterlogic International limited, 
som blev grundlagt i 1992, er blandt 
de førende forhandlere af højkvalitets
vandkølere og rensningssystemer.

Waterlogic har et internationalt salgs
kontor, som ligger i Irland, en logistikaf
deling i london, en nyligt udvidet, 100 
procent selvejet og selvstyret produk
tionsenhed beliggende i Kina foruden 
afdelinger, der tager sig af direkte salg 
og teknisk support i:
• USA
• Frankrig
• Tyskland
• Norge
• Danmark

Waterlogic udgør et stadigt voksende 
verdensomspændende netværk, der 
dækker mere end 40 lande fordelt på 
fem kontinenter.



Fibernet ApS
Lejrvej 31
3500 Værløse

Telefon:  7027 8050 
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www.fibernet.dk

FIBER SIKRER SUNDHEDEN...

Fiberoptik er den eneste praktiske og EMC-mæssigt forsvarlige løsning til de 
danske hospitaler, hvor udfordringen er transmission af store mængder data 
over store afstande, i et miljø med store mængder EMC-støj.

Fibernet er førende i udvikling og design af Fiber-To-The-Office løsninger til de 
nye supersygehuse.

Hurtig installation

Kompakt løsning - splidsning 
af op til 576 fibre

Overbevisende fleksibel 
løsning

Fiberoptisk rack
- super fleksibelt og effektivt

Vi ses på  

FSTA Årskonferencen

fibernet_09_2012.indd   1 17-09-2012   10:10:27

http://www.fibernet.dk
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ken stor køkken 
– NåR Det gæLDeR OptImaL fUNKtIONaLItet
Den århusianske virksomhed satser på individuel rådgivning, energioptimering, kvalitetsprodukter og god 
service, når det gælder leverancer til hospitalernes storkøkkener

af JoUrnalist, Cand. sCient.  

birger pedersen

KEN storkøkkens mission er at sikre 
kunderne optimal funktionalitet i stor
køkkenet via en professionel, individuel 
rådgivning og et bredt program af 
kvalitetsbaserede produkter og service
ydelser.

Virksomhedens ca. 50 medarbejdere 
har til huse i Aarhus, hvor KEN A/S, 
som fra hovedsædet i Broby på Fyn pro
ducerer og distribuerer specieludstyr, 
desinficerende opvaskemaskiner, food 
& pharmamaskiner til den danske og 
internationale hospitalsverden, føde
vareindustri samt cateringmarkedet, er 
hovedaktionær.

En af hjørnestenene i KEN storkøk
ken er at yde en god rådgivning, så 
virksomheden leverer et produkt, der 
sikrer kunderne optimal funktionalitet 
og økonomi.

”Vi har især fokus på kvalitet og total
omkostningerne,” fortæller indkøbs og 
marketingschef jesper Pedersen.

”Energioptimering er således vigtigt i 
en branche, hvor mange af produkterne 
er storforbrugere af el og vand.

Derfor lægger vi vægt på at kunne til
byde en produktportefølje, der er yderst 
driftssikker og –økonomisk. Blandt 
andet er vores KEN opvaskemaskiner 
udviklet, så de leverer det bedste op
vaskeresultat med mindst muligt el og 
vandforbrug. Produkterne ligger nr. 1 
på Dansk Energis spareliste. Vi distribu
erer ligeledes køle og frysemøbler fra 
Gram Commercial og ovne fra Hounö, 
som går for at være nogle af markedets 
mest energivenlige produkter i deres 
segmenter.

GoD SERVICE

Service ser vi i flere perspektiver. Den 
håndgribelige service på vores maski
ner, hvor vi benytter os af KEN storkøk
kenservice, der med sine 40 veluddan
nede teknikere gør det muligt at reagere 
meget hurtigt på akutte udkald, så vi 
garanterer for en høj oppetid i et miljø, 
hvor driftsstop kan have store konse
kvenser. Seneste produkt på stammen 
er service på Køl & Frys. KEN storkøk
kenservice kan derudover også tilbyde 
en bred vifte af forebyggende serviceaf
taler,” oplyser jesper Pedersen.

Da KEN storkøkken næsten udeluk
kende benytter sig af egne teknikere, og 
alle udkald går gennem et frontoffice, 
hvor alle oplysninger om udkaldene 
registreres, kan virksomheden tilbyde 
totalkunder et samlet indblik i service
omkostningerne på de enkelte produk
ter, som kan være en rigtig god støtte 
for beslutningen om, hvornår et produkt 
skal skiftes eller om man skal blive ved 
med at reparere på det for at holde det 
i drift. 

Hos KEN storkøkken er vi overbeviste 
om, at god service gør forskellen, før – 
under – og efter.

Vi har således procedurer, der sikrer 
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•  Høje hygiejne standarder.

•  Maskinerne har stor kapacitet.

•  Egne serviceteknikere.

•  Bisphenol A frie maskiner.

•  Anti bakteriel overfladebehandlig af maskinerne 
(Bio Cote TM, nedsætter bakterievækst med 99,9%).

•  Eneleverandør i Region Nord, Rigshospitalet,  
Århus Universitetshospital m.m).

•  Stor ekspertise indenfor drikkevandskølere.

Waterlogic
er førende leverandør 
på landets sygehuse

Industrivænget 12 · 7400 Herning · Tlf. 70 23 80 55 · www.waterlogic.dk

en god rådgivning, inden kunden be
slutter sig og mens leverancen pågår. 
Men vi stopper ikke der. Det er afgø
rende for os, at kunderne får en optimal 
løsning, som de kan leve med i mange 
år.

Derfor er det helt naturligt for os at 
følge op på leverancerne efter en pe
riode, hvor kunden har arbejdet med 
produkterne, for at se om det hele fun
gerer som det skal – også selvom vi ikke 
har hørt fra kunden og derfor kan gå ud 
fra, at alt er som det skal være. Det gør 
vi gerne, selvom det godt kan virke som 
at opsøge problemerne. Men igen… det 
er afgørende, at KEN storkøkken ople
ves som den leverandør, der også er der 
bagefter,” siger jesper Pedersen.

MIljØ oG TRIVSEl

KEN storkøkkenservice har desuden et 
miljøledelsessystem, der er certificeret 

efter ISo14001 og EMAS forskrifterne. 
Dette sikrer, at virksomheden til stadig
hed følger op på og har handlingsplaner 
for, hvordan den kan forbedre miljøpå
virkningen.

”Trivsel hos vores medarbejdere lig
ger ligeledes højt på vores agenda. Vi 
er overbeviste om, at glade, motiverede 
medarbejdere der trives giver vores 
kunder den optimale løsning og ople
velse. Vi har en række personalegoder 
og efteruddanner løbende vores ledere, 
så de er i stand til at motivere og udvikle 
kollegaerne – og så gør det ikke noget, 
at vi også har det sjovt, mens vi service
rer vores kunder,” fastslår den 44årige 
indkøbs og marketingschef.

http://www.waterlogic.dk


fORDeLeNe veD at bRUge 
patientterMinaler 
fRemfOR tRaDItIONeLLe tv
Mange hospitaler og sygehuse vælger i øjeblikket at udskifte de almindelige TV med patientterminaler. 
Terminalerne kan umiddelbart synes væsentligt dyrere end de almindelige fladskærmsTV, som man 
efterhånden kan ”få kastet i nakken”, men fordelene ved patientterminaler betyder sandsynligvis i det 
lange løb, at den totale investering bliver den samme – men med en væsentlig bedre oplevelse hos såvel 
patienter som personale.

af sUsan karMar, Care-Call a/s 

PERSoNAlET KAN 
KoNCENTRERE SIG oM PlEjEN

Vi ved, at personalet på hospitalerne i 
disse år er under stadigt større pres. Alle 
ressourcer skal udnyttes optimalt og 
derfor er det også overordentlig vigtigt, 
at mest mulig tid bliver anvendt til de 
plejemæssige opgaver.

For personalet er der en direkte tids
mæssig gevinst med patientterminaler 
i forhold til de traditionelle TV, da ap
paraterne er så nemme at betjene, at 
patienterne selv kan klare det uden no
gen form for vejledning – dette gælder i 
øvrigt også for ældre mennesker.

DET ”RIGTIGE” PERSoNAlE TIl 
DEN ”RIGTIGE” PATIENT
En bedre udnyttelse af de knappe res
sourcer kan også ske ved, at det er det 
rigtige personale, der bliver forstyrret, 
når patienten har behov for hjælp. Hertil 
kan de individuelle patientterminaler 
være en stor hjælp, idet de kan forsynes 
med entydige kaldeknapper, f.eks. en 
”mad/vand” eller en ”toiletknap”, der 
kalder en SoSU eller en ”pilleknap”, der 
kalder en sygeplejerske. Det hjælper 
plejepersonalet, så de får mulighed for 
en mere aktionsorienteret dagligdag.

NEM RENGØRING SIKRER ET 
HØjT HyGIEjNISK NIVEAU
Den stigende fokus på hygiejne betyder, 

at tiden med almindelige fjernbetjenin
ger, der kan være rene bakteriebomber, 
er ved at være slut. Med patienttermina
lerne er rengøringen ganske nem, idet 
man blot rengør terminalens overflade 
med Virkon.

ARBEjDSMIljØET ER 
FoRBEDRET
Terminalerne så små, at der er mange 
fleksible monteringsmuligheder. De 
kan monteres både på sengebordet, 
på væggen eller i loftet – og både som 

stationære og flytbare. Terminalerne pla
ceres helt henne ved patienten, så med
patienterne ikke generes, når der ses 
TV eller lyttes til radio. Der er desuden 
mulighed for at styre såvel undersøgel
ses som nat og læselys via apparatet, 
der også kan integreres med patientkal
deanlæg. Alt dette giver en lang række 
fordele for personalet og er med til at 
forbedre deres arbejdsmiljø.

Rent pladsmæssigt er det også af stor 
betydning, at apparaterne næsten ikke 
fylder noget og derfor er meget lette at 
placere og ikke står i vejen, når perso
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nalet skal bevæge sig rundt på stuerne. 
Desuden har de forskellige beslag og 
armtyper indbygget tilslutnings kabel, 
så der undgås løse ledninger, som såvel 
patienter som personale kan falde i.

Den frigjorte plads i lokalerne er med 
til at spare yderligere tid for persona
let – tid der kan anvendes bedre til de 
direkte patientrelaterede plejeopgaver 
og som er med til at give medarbejderne 
et bedre arbejdsmiljø med en hverdag, 
hvor der er mere plads til faglige udfor
dringer og udviklingsmuligheder.

PRoGRAMMERINGEN ER 
ENKEl
Indkodningen af apparatet foregår gan
ske let og kan foretages af sygehusets 
eget personale. Programmeringen kan 
foregå enten ved hjælp af en såkaldt 
”læseenhed”, som anvendes af en tekni
ker eller ved hjælp af leverandørens on
line Management System. En skabt pro
grammering med kanallister, lydstyrke, 
baggrund, sprog etc. kan konfigureres 
centralt i løbet af få sekunder og indlæ
ses i et ny TV på under 5 sek.

Personalet kan således selv be
stemme, hvilke TV og radioprogram
mer der skal være mulighed for at vælge 
og hvorledes informationsteksterne skal 
se ud.

Via programmeringen kan personalet 
desuden styre, hvorvidt der må distri
bueres lyd via højttaler i apparatet. Hvis 
dette vælges kan det også programme

res, hvor høj en lydstyrke der må kunne 
vælges af patienten.

Man kan desuden vælge at have for
skellige konfigurationer afhængigt af pa
tientens behov, hvilket eksempelvis kan 
være relevant på en børneafdeling.

PATIENTERNE SIKRES 
KoNTAKTEN TIl SIT SoCIAlE 
NETVæRK
Patienternes adgang til verden udenfor 
hospitalet i form af sociale medier som 
mail, Facebook, Twitter eller lignende er 
en faktor, der kan hjælpe i helbredelsen. 
At bibeholde kontakten til sit netværk 
fremmer lysten og energien til at blive 
rask og derfor er adgangen til disse 
tjenester et af de krav, et moderne sund
hedsvæsen bliver mødt med.

Hvis hospitalets holdning er, at alle 
patienter skal have samme muligheder, 
er den bedste løsning at installere pa
tientterminaler ved sengene. De kan 
leveres, så patienten får mulighed for 
både at se TV, høre radio og anvende in
ternettet via den trykfølsomme skærm, 
som man kan navigere direkte på.

INFoRMATIoN oM 
PATIENTENS SyGDoM 
FoRBEDRES
Patientterminalen er et perfekt medie til 
at levere en mere målrettet information 
om patienternes sygdom. Nutidens 
patienter kræver mere information til

passet egen situation og vejledninger til 
genoptræning, kost m.m. kan distribu
eres afdelingsvis via patienternes per
sonlige terminal. Kort, klar og målrettet 
information er at foretrække og gives 
denne information visuelt, er der meget 
større chance for at budskabet modta
ges korrekt og huskes.

I en hospitalsseng har man desuden 
ønsker om og behov for at modtage 
praktiske informationer om daglig
dagen på afdelingen (eksempelvis 
spise og besøgstider, kioskmuligheder 
m.m.), alt sammen informationer der 
med fordel kan distribueres via patient
terminaler.

GEVINSTER MED 
PATIENTTERMINAlER
Med en moderne og tilpasset løsning 
med patientterminaler, opnår hospitalet 
en lang række forbedringsmuligheder i 
relation til effektivitet, kommunikation 
og patientunderholdning. Der er såle
des gevinster til alle: Patienter, perso
nale, sygehusvæsen, miljøet og dermed 
i virkeligheden i sidste ende hele sam
fundet.
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information og demonstration.

Vask desinfektion og tørring i én arbejdsgang

18 DIN kurve pr. vask

Sliding doors

Stor kapacitet på få m2

Procesovervågning for altid korrekt vask og desinfektion

Legionella bekæmpes effektivt  
og sikkert med desinfektion

•	 	Oxyperm	Pro	fjerner	bak	terier	og	andre	
mikroorganismer	i	det	varme	brugsvand

•	 Anlægget	er	kompakt	og	nemt	at	betjene

•	 Påvirker	ikke	vandets	smag	og	lugt

www.kruger.dk/da/industri
Tlf. 43 45 16 76

Service | Value | Responsibility

Krüger Aquacare leverer produkter,  
løsninger og service til vand be handling, 
rensning og legionella bekæmpelse
•	 Syn	af	varmtvandssystemer
•	 UV-anlæg
•	 Kemisk	desinfektion
•	 Rens	og	afsyring

http://www.ken.dk
http://www.kruger.dk/da/industri
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intelligent varsling 
øgeR patIeNtsIKKeRHeDeN
Frederiksberg Hospital sætter nye standarder for patientsikkerhed med en komplet Prisma Medicalløsning 
fra Schneider Electric.

Med en Prisma Medical-løsning be-
høver operationspersonalet på Frede-
riksberg Hospital ikke bekymre sig om 
strømsvigt. 

En monitor gør det nemt for operations-
personalet at overvåge strøm, luftfug-
tighed og tryk på operationsstuen, så 
der hele tiden er styr på de livsvigtige 
værdier. 

Det utænkelige kan ske. Strømsvigt, fejl
strømme og udsving i kritiske faktorer 
som temperatur og overtryk kan få fatale 
følger under en operation. Men på ope
rationsstue 10 på Frederiksberg Hospital 
bekymrer man sig ikke længere om 
det. Her kan læger og sygeplejersker 
fokusere 100 % på den operation, de er i 
gang med. Det sørger Danmarks første, 
komplette Prisma Medicalløsning for.

Stue 10 er bygget som et led i en 
udvidelse af Frederiksberg Hospitals 
operationskapacitet, og der er flere, som 
har gransket markedet og Sikkerheds
styrelsens anbefalinger for at finde frem 
til den helt rigtige løsning. Ingeniør Niels 
Mønsted Knudsen og maskinmester 
Preben Hansen, som begge er fra Tek
nisk Tjeneste, lagde sammen med instal
lationsvirksomheden Kemp & lauritzen 
panden i folder for at finde den bedste 
løsning. Valget faldt på en intelligent 
løsning fra Schneider Electric.

– Fokus har fra start til slut været at 
skabe den højest mulige patientsikker
hed. Det er ganske enkelt det vigtigste 
for os. Derfor har vi valgt en løsning, 
som ikke bare lever op til Sikkerhedssty
relsens anbefaling, men faktisk er foran 
på flere punkter. Vi har også besluttet, 
at det er den løsning, vi vil anvende ved 
fremtidige udvidelser, forklarer Preben 
Hansen fra Teknisk Tjeneste på Frede
riksberg Hospital.

INTEllIGENT oVERVåGNING

løsningen på Frederiksberg Hospital 
består af tre hoveddele: En Schneider 
Electric Prisma Medicaltavle med ind
bygget ITtransformer, UPS nødstrøms
anlæg og integration med Frederiksberg 
Hospitals eksisterende CTSanlæg.

– Der er tale om et intelligent system, 
som overvåger elforsyningen, tempera
turen og hvorvidt det udstyr, der bliver 
tilsluttet, er fejlbehæftet. Via en bruger

flade på stuen kan operationspersonalet 
med et enkelt blik på skærmen kontrol
lere, at strøm, temperatur, luftfugtighed 
og overtryk i lokalet er i orden. CTS
løsningen rummer også mulighed for 
at monitorere trykket på de medicinske 
gasser, forklarer Steen Falk, der er seg
mentchef for Health Care i Schneider 
Electric Danmark.

Den nye løsning sikrer, at forsynin
gen er isoleret i forhold til sygehusets 
øvrige installation, så der ikke kommer 
fremmed spænding ind i systemet på 
operationsstuen, hvilket i værste fald 
kan forstyrre apparaturet på operations
stuen. Det er ikke kun stue 10, der er 
blevet mere sikker. Nødstrømsanlægget 
er også med til at skabe bedre patient
sikkerhed.

DEN VITAlE STRØM

En konstant strømforsyning er vital for 
en moderne operationsstue. Derfor spil
ler nødstrømsanlægget en vigtig rolle i 
hospitalets elinstallation. Frederiksberg 
Hospital har fire indbyrdes, uafhængige 
nødstrømsanlæg med dieselgenerato
rer, hvor de to er dedikerede til operati
onsstuerne. Stue 10 har sin egen tilgang 
af strøm, og takket være UPSanlægget 
er patientsikkerheden nu blevet endnu 
bedre.

– UPSanlægget er en online UPS, 
der er aktiv hele tiden, og den bruger 
ikke tid på omkobling ved strømsvigt, 
eller hvis alt andet slår fra. Det betyder, 
at personalet kan fortsætte og afslutte 
en igangværende operation uden pro
blemer, hvis det utænkelige skulle ske: 
At hospitalet bliver ramt af en strømaf
brydelse, mens begge nødstrømsanlæg 
også sætter ud, siger Steen Falk.

UPSanlæg sikrer kritisk strømforsy
ning og køling til mange virksomheder 
og ikke mindst hospitaler, hvor pålidelig
hed til systemerne er essentielt.

orienter ing



SAMARBEjDET SIKRER SIKKERHEDEN

Pålideligheden har også været til stede i samarbejdet om 
at skabe en patientsikkerhed i top. Salgsingeniør Finn Al
lan Nielsen fra Kemp & lauritzen kalder samarbejdet med 
Frederiksberg Hospital og Schneider Electric for et eksem
pel til efterfølgelse:

– Vi har haft et virkelig godt samarbejde, hvor vi har ud
fordret hinanden og fået skabt en løsning, der formentlig 
er den første af sin slags i Danmark. jeg er helt overbevist 
om, at det her er den helt rigtige måde at gøre tingene på, 
og at Frederiksberg Hospital nu sætter nye standarder på 
området, siger han.

Preben Hansen og Finn Allan Nielsen vil dele erfarin
gerne med Prisma Medicalløsningen til operationsstue 
10 med andre hospitaler. Det sker blandt andet via For
eningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD) samt 
Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur (FSTA).

lØSNINGEN GIVER:

•  Høj patientsikkerhed.
•  Beskyttelse mod fejlstrømme.
•  Ingen risiko for strømudfald.
•  overvågning og styring af temperatur, overtryk og luft

fugtighed.
•  Arbejdsro til operationspersonalet.

Fjern luftbårne bakterier 
og vira fra luften

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

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

Støjsvag og 
helt ozonfri

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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

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

· Ingen serviceaftaler.

· Flexcool® er VA-godkendt.

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

· Bruger kun naturligt køle-
   middel - uden miljøbelastning.

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

innovativ velfærdsteknologi

+45 3131 3499

se vores hJeMMeside

www.hospitaldrift.dk

http://www.hospitaldrift.dk
http://www.vacumex.dk
http://www.fl
mailto:info@kuvatek.dk
http://www.kuvatek.dk
http://www.fl
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aalborg sygehUs  s IKReR 
sIg mOD DRIftsstOp på 
vaNDaNLæg
Netop nu installerer Krüger Aquacare et nyt dobbelt vandanlæg på Klinisk Biokemisk Afdeling på  
Aalborg Sygehus. Anlægget øger driftssikkerheden markant, men teknologien har også andre fordele.

af tine berg

Sådan ser et dobbelt vandanlæg 
fra ELGA Labwater ud.

”Risikoen for driftsstop bliver betydeligt 
mindre, når vores nye dobbelte vand
anlæg fra ElGA labwater er installeret.” 
Det forudser medicotekniker Hans Peter 
Holmby, som til daglig har ansvaret for 
drift af vandanlæg på Aalborg Sygehus 
og medvirkede ved beslutningen om at 
indkøbe det nye anlæg.

Typisk benytter analyseafdelinger på 
danske sygehuse løsninger med ét van
danlæg, som er tilpasset den enkelte af
delings totale forbrug af ultrarent vand. 
På større enheder vil det sige 10001500 
liter pr. døgn. Det er løsninger, som 
store dele af tiden fungerer fint, men til 
gengæld er sårbare ved driftsstop, ikke 
mindst når det sker uventet som følge af 
tekniske fejl.

Nogle sygehuse har derfor valgt at 
understøtte anlægget med manuel 
backup. Det giver en vis tid til repara
tion, men kræver særlig uddannelse at 
håndtere og fjerner ikke behovet for 
kostbart teknisk beredskab eller den ge
nerelle utryghed hos det vagthavende 
personale, som driftsstop medfører.

Standser vandanlægget bliver måske 
livsvigtige prøver forsinket og skal i vær
ste fald tages om.



                                  www.kone.dk                           denmark@kone.com                          telefon  35878000 

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. 

Eksempel på vandanlæg med parallelt loop til klinisk analysemaskine

Her er de to vandanlæg koblet til analysemaskinerne

STyRKER PATIENTSIKKERHED 
oG ØKoNoMI

Det er præcis disse problemer, som 
Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg 
Sygehus og Krüger Aqaucare sætter ind 
overfor med det nye anlæg fra ElGA 
labwater.

Installationen omfatter således ikke ét 
men to vandanlæg med en kapacitet på 
hver 200 l/t. Anlæggene er tilsluttet to 
350 liters reservoirer i parallelt loop, som 
forsyner tre analyselinjer med i alt fire 
tappesteder.

Sætter det ene anlæg ud som følge 
af tekniske fejl, eller er det midlertidigt 
standset i forbindelse med service, tager 
det andet anlæg over. Pointen er, at de 
kliniske analysemaskiner kan fortsætte 
arbejdet uhindret.

Det letter personalets daglige arbejde 
og sparer penge til vagtberedskab og 
servicebesøg. Sidst men ikke mindst 
mindsker det risikoen for forsinkelser i 
behandlingen og forkorter patienternes 
ophold på sygehuset.

Salgsingeniør Mette linding Nielsen, 
Krüger Aquacare står for leverancen. 
Hun siger:

”Indtil videre har vi solgt lignende in
stallationer til blandt andet sygehusene i 
Silkeborg og Køge, og flere ordrer er på 
vej. Anlægget i Aalborg er det største og 
giver os værdifulde erfaringer, som også 
kommer andre kunder til gode.”

analyseafdelingen ved aalborg 
sygehus analyser dagligt indholdet af 
1500-2500 prøverør og bruger i sam-
me tidsrum op til 3000 liter ultrarent 
vand. Det nye dobbelte vandanlæg fra 
Krüger aquacare er færdiginstalleret 
pr. oktober 2012.

http://www.kone.dk
mailto:denmark@kone.com
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Nye aRmatUReR spaReR 
vaND Og vaRme tIL 
energiklasse a
FM Mattsson har udviklet fremtidens håndvaskarmaturer, som får topkarakterer i den nye 
energiklassificering.

Nu kan der spares endnu mere vand 
og energi i det daglige med en ny type 
håndvaskarmaturer.

FM Mattsson 9000E II er så bespa
rende i brug, at de er placerede i de 
højeste klasser, A og B, efter den nye 
energiklassificering af armaturer, der er 
indført i Sverige. Den går fra klasse A til 
G, som det kendes fra bl.a. hvidevarer 
og biler. Den nye energiklassificering, 
der foretages af Energimyndigheten 
på baggrund af laboratorietests og 
certificeringsregler, omfatter også ma
terialevalget og selve fremstillingen af 
armaturet på fabrikken. Den skal foregå 
på en miljøvenlig og energibesparende 
måde – og så skal materialerne kunne 
genanvendes. Kort sagt: En samlet ”fra
vuggetilgrav” vurdering, som vil glæde 
miljøbevidste forbrugere.

MINDRE VAND –MEGET 
MINDRE ENERGI
En af de vandbesparende fordele ved 
de nye armaturer er EcoFlow, som 
blander vandstrålen med luft. Dette 
reducerer forbruget markant sammen 

med andre sparefunktioner. F.eks. kan 
der max. tappes 5 liter vand i minuttet 
med armaturet i energiklasse A og 6 liter 
i energiklasse B. Samtidig har armaturet 
et variabelt temperaturspær. Samlet 
set betyder det, at en husstand kan 
reducere sit vandforbrug markant – og 
denne gevinst mærkes endnu tydeligere 
på energiregningen, fordi der primært 
spares varmt vand.

Hvor meget vand og energi, der kan 
spares i praksis, kan man få svar på on
line ved at bruge Energikalkulatoren på  
www.fmmattsson.dk F.eks kan en hus
stand på 4 personer i gennemsnit spare 
30% på vand og energiforbruget, sva
rende til ca. 3.200 kr. pr. år med armatu
rer i 9000E II serien.

Armaturerne i 9000E II serien fås hos 
byggemarkeder, vvsinstallatører og 
vvsgrossister.

NæRMERE oPlySNINGER

ostnor Danmark A/S på tlf. 43 43 13 43 
og på www.fmmattsson.dk.

A

A ≤ 1,6

> 1,6 ≤ 2,2

> 2,2 ≤ 2,8

> 2,8 ≤ 3,4

> 3,4 ≤ 4,0

> 4,0 ≤ 4,6

> 4,6

B
C
D
E
F
G

A

ENERGI
Klassning för
tappva  enarmatur enligt SS 820000

 1,6
kWh

Tvättst     ällsblandare FM Mattsson 9000E: 8060-7000, 8060-7010
Strålsamlare: 1003862
Ce  fi katnummer: 1070 

Energiprestanda
Energy Performance

3 bar

4 L

53 sek 

En husstand kan reducere sit vandforbrug 
markant. Denne gevinst mærkes endnu 
tydligere på energiregningen, fordi der 
primært spares varmt vand.

prodUktinforMation

http://www.fmmattsson.dk
http://www.fmmattsson.dk


banebrydende systeM fOR 
LabORatORIeveNtILatION
Sundhed og sikkerhed er vigtige parametre, når vi taler arbejdsmiljø. Det gælder for kontorer, offentlige 
bygninger, undervisningslokaler og især i kritiske områder som laboratorier og renrum.

TRoX’s seneste udvikling inden for flow 
kontrol i kritiske områder sætter nye 
standarder hvad angår sikkerhed og 
fleksibilitet. Det nye system EASylAB 
sikrer et maksimalt sikkerhedsniveau 
kombineret med stor flexibilitet og opti
meret driftsøkonomi. Dette opnås ikke 
kun ved individuel styring af stinkskabe, 
men også ved at have fuld kontrol på 
rumbalancer via simpel plug and play 
kobling mellem de enkelte regulatorer. 
Den skræddersyede aktuator muliggør 
stor reguleringsnøjagtighed af den øn
skede luftmængde, så selv meget tætte 
rum kan reguleres. Udover flow kontrol 
kan EASylAB også styre og bibeholde 
et ønsket rumtryk. Den avancerede tek
nologi optimerer dit flow ved permanent 
at overvåge og styre rumbalancen i hen
hold til de opstillede kriterier – det sikrer 
optimal sikkerhed for brugerne. Den op
timerede rumbalance bidrager desuden 
til at minimere driftsomkostningerne.

BRUGERVENlIGT oG ENKEl AT 
HåNDTERE
Fleksible driftsformer er afgørende ved 
behovsstyrede energieffektive ventilati
onssystemer. TRoX EASylAB er et nyt 
system særligt egnet til forskningslabo
ratorier, renrum i den farmaceutiske in
dustri, hospitaler mm., hvor der er høje 
krav til kontrol af flow og tryk.

EASylAB giver den enkelte bruger 
mulighed for at vælge og prioritere 
forskellige drift modes, det være sig 
på stinkskab eller på rumbalance, via 
betjeningspanel eller alternativt via CTS 
anlæg. Dette giver brugeren mulighed 
for at tilpasse brugen til den aktuelle si
tuation. Andre muligheder er reduceret 
drift i aftentimer eller weekender/ferier. 
Alternativt kan systemet helt lukke ned 
for enkelte rum, der ikke er i brug.

Takket være den nye manuelle drifts
art har brugeren altid kontrollen og kan 
ændre indstillinger uafhængig af den i 

CTS anlægget definerede opsætning, 
f.eks. ved at forlænge driftstiden ved 
overarbejde eller weekendarbejde. 
Enkle og klare symboler og visning af 
aktuelle værdier holder brugeren infor
meret om driftstilstanden ved enhver 
ændring af opsætningen.

Betjeningspanelet kan tillige indstil
les til individuelle behov ved at ændre i 
programmeringen. EASylAB systemet 
kan efterfølgende udvides på enkel og 
fleksibel vis og kan installeres i såvel nye 
som eksisterende bygninger.

Programmeringen af den enkelte 
regulator foregår via enkel programme
ringsguide og udføres i åbne systemer.

ENERGIoPTIMEREDE 
lØSNINGER ER I FoKUS
Energioptimering er et af de mest 
omtalte emner for tiden. Taler vi om 
bygninger, hvor driftsomkostningerne 
udgør en stor procentdel af den totale 
omkostning, er det om muligt endnu 
vigtigere at optimere energiforbruget.

For at imødekomme dette får mange 
producenter, i stigende grad, deres 
produkter certificeret efter f.eks. DGNB, 
GreenBuilding, lEED eller TÜV Süd. 
Ikke overraskende er ventilationsanlæg 
stadig oftere en afgørende faktor med 
stigende krav om behovsstyrede anlæg 
med reducerede anlægs og driftsom
kostninger som gevinst. Systemet skal 
ofte ikke bare transportere luft, men 
også filtrere, varme/køle samt be og 
affugte.

TRoX har positioneret sig selv blandt 
de teknologisk førende på området 
og tilbyder komplette systemer inden 
for ventilation. Som medlem af DGNB 
(Green Building Council Germany) 
vedstår TRoX sig tillige som leverandør 
af/fortaler for ”grønne” produkter.

TRoX er førende indenfor udvikling, 
fremstilling og salg af komponenter og 
systemer til ventilations og klimaanlæg. 

Med 24 datterselskaber i 23 lande og 
13 produktionssteder er TRoX mar
kedsførende i Europa indenfor klima og 
ventilationskomponenter samt yderst 
aktiv på det globale marked. Grundlagt i 
1951 opnåede TRoX i 2011 med 3.300 
medarbejdere en omsætning på over 
390 mio. Euro. Mere end 25 salgskonto
rer og mere end 50 repræsentanter og 
importører har gjort TRoXprodukter og 
TRoXkoncepter kendt i hele verden.

For yderligere information kontakt 
TRoX Danmark A/S – rekvirer evt. en 
demonstration af produktet.
Tlf.: 49 14 66 33 eller 
email: trox@trox.dk 
Se også: www.trox.dk

orienter ing

mailto:trox@trox.dk
http://www.trox.dk
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arbeJdsMilJø

indretning

hygieJne

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 svagstrøMs-anlæg

drikkevandskølere
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

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

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

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

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

rådgivning

MediCinskabe

paneler skyllerUMsUdstyrkoMMUnikation

aUtoklaver

skyllerUMsUdstyr

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

A/S Electro-Service 

Autoklaver 

Ultralydsrensere 

Desinfektionsmaskiner 

Endoskopvaskere 

Serviceorganisation 

Validering jf. normer 

Forbrugsmaterialer 

www.electroservice.dk 

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

info@electroservice.dk  

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

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


Topshield2 
– når kun det bedste er godt nok

•   Nemt at rengøre og 
vedligeholde

•   Renoverbart

•   Modstandsdygtig over for 
ridser og pletter

•   Resistent over for jod, 
håndsprit m.v.

•   Effektiv beskyttelse mod 
snavs og trykmærker

•   Opfylder alle 
bakteriologiske krav

•   UV-hærdning i to lag, hvilket 
giver klare og levende farver

creating better environments       www.forbo-flooring.dk 

http://www.forbo-flooring.dk
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Nærvær Kald Nødkald Hjertestop Disponibel

Lindpro introducerer kaldeanlægget FlexCall

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

BARE KALD - SÅ ER VI DER!

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

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

