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oRIENTER INg

NøDSTRømSANLæg SKAL 
DæKKE HELE FORSyNINGEN
AF ASgER ILLUm, BALSLEv RåDgIvENDE 

INgENIøRER A/S

På Rigshospitalet holdt alle vejret, da 
man den 20. juni 2013 slukkede for al 
strøm for at teste det nye nødstrøms-
anlæg. I løbet af 40 sekunder var die-
selgeneratorerne startet, indkoblet og 
forsyningen overgået til nødstrøm. Det 
næste kvarters tid blev hele hospitalet 
forsynet med nødstrøm, hvorefter net-
tet blev afbrydelsesfrit indkoblet igen.

Afprøvningen på Rigshospitalet gik 
efter planen, og nødstrømmen overtog 
forsyningen planmæssigt. Med det nye 
anlæg kan Rigshospitalet opretholde 
strømforsyning i mere end 20 timer 
uden påfyldning af dieselolie,”.

Selvom elforsyningen i Danmark er af 
en meget høj kvalitet og strømafbrydel-
ser er sjældne, så viser statistikken dog, 
at elsystemet jævnligt bliver udsat for 
forstyrrelser fra naturen, tekniske fejl el-
ler menneskelige fejl.

StRøMAfbRyDELSE KAN 
HAvE StORE KONSEKvENSER
Procedurer og krav om effektiv behand-
ling af patienterne på hospitalerne stiller 
store krav til opretholdelse af strømfor-
syning til apparatur og belysning. Der 
er store helbredsmæssige risici, hvis 
en operation må standses på grund af 
strømsvigt, ligesom der er store økono-
miske og tidsmæssige tab, hvis f. eks. en 
scanning eller andre former for behand-
ling/undersøgelse skal gå om på grund 
af en strømafbrydelse. Det er derfor 
vigtigt, at funktionerne kan opretholdes 
for at sikre flowet i patientbehandlingen. 
Strømforsyningen må ikke være en 
stressfaktor for læger og sygeplejersker.

”På hospitalerne fra 1960’erne er 
nødstrømsforsyningen opbygget med 
enkelte dieselgeneratoranlæg, der kan 
forsyne de få kritiske funktioner gen-
nem et lille, dedikeret el-forsyningsnet. 
Kravene til hospitalernes nødstrømsfor-
syning er i dag langt større, og et anlæg 
skal kunne forsyne hele hospitalet med 
alle funktioner med strøm fra dieselge-
neratorer. Derfor anbefaler vi i dag, at 

der etableres store anlæg fra 6-10 MvA 
op til 34 MvA, som er koblet direkte ind 
på hospitalets 10 kv net til transformer-
stationerne som en ekstra netforsyning”.

RISIKOANALySE INDEN vALG 
Af ANLæG
ved beslutningen om valg af anlægstype 
er det nødvendigt, at der foretages en 
analyse af nødanlæggets dækningsom-
råde, risikoen for fejl i de enkelte an-
lægsdele samt hvordan de indvirker på 
det samlede anlæg. vurderingen omfat-
ter hvilke anlæg, der kan tåle kortvarige 
afbrydelser på få sekunder og hvilke, 
der kræver afbrydelsesfri strømforsy-
ning (UPS). Sikkerheden øges jo tættere 
nødstrømsanlægget er på patienten.

På flere af de store hospitaler er der 
valgt en central nødstrømsforsyning, 
der dækker hele hospitalet, og dermed 
har alle hospitalets funktioner en nød-
forsyning.

”ved planlægning af nye nødstrøms-
anlæg skal der arbejdes med afklaring af 
miljøkrav fra myndighederne. Der bør 
udarbejdes flowanalyser (OML bereg-
ninger) for udstødsgasserne, der afgives 
gennem skorstenen, da omkringlig-
gende beboelser ikke må blive generet 
af lugtgener og NOx gasser. Dieselma-
skinernes kraftige støj skal også dæm-
pes, og det gælder både lydtrykket fra 
skorstenen, køleventilatorerne og kølin-
gen af maskinrummet. ved planlægnin-
gen af et anlæg skal man også være op-
mærksom på, at arealbehovet er enormt 
stort for at give plads til lyddæmpning af 
maskinerne,”.

DE StORE ANLæG HAR 
LæNGERE OPStARtStID
Der er rigtig mange fordele ved de 
centrale, store nødstrømsanlæg, men 
en ulempe er, at de har en længere op-
startstid end de små anlæg. tiden fra at 
strømforsyningen svigter til den fulde 
forsyning er indkoblet kan være længere 
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end de 15 sekunder, der anbefales i 
”DS/IEC 60364-7-710 Medicinske om-
råder”. Derfor skal der etableres UPS-
forsyning til mange flere funktioner end 
der blev disponeret for tidligere. Der 
tages hensyn til kravene for at kunne 
udføre et sikkert arbejde i patientbe-
handlingen.

Rigshospitalet har derfor etableret 2 
store UPS anlæg på hver 330 KvA, så 
operationsstuerne kan forsynes med 
UPS-strøm både til det operationelle ud-
styr, scanning, men også til belysningen, 
så der ikke kommer generende, kortva-
rige udfald til gene for behandlerne.

RENOvERING Af 
HøjSPæNDINGS ANLæGGENE
for at opnå den høje sikkerhed i Rigs-
hospitalets el-forsyning blev det nød-
vendigt at forny og omlægge hele 10 
kv forsyningsstukturen til alle transfor-
merstationerne. Anlægget var gennem 
tiderne blevet udbygget med knop-
skydning af forsyningerne. De gamle 
Reyrolle højspændingsanlæg i trans-
formerstationerne blev udskiftet med 
moderne metalkapslede koblingsanlæg. 
Da vi ikke kunne afbryde forsyningerne 
til hospitalet i drift blev der opsat mid-
lertidige koblingsanlæg medens de 

gamle blev fjernet og de nye anlæg blev 
monteret og afprøvet. Samtidig blev 
højspændingskablingen omlagt så alle 
transformerstationerne blev lagt ind på 
en ringforbindelse således at et kabel-
stræk eller et anlæg kan tages vilkårlig 
ud af drift ved servicering eller ved en 
kabelfejl.

OvERvÅGNING Af 
StRøMfORSyNINGEN
Det eksisterende modulopbyggede 
overvågningspanel der viste koblings-
situationen på transformerstationerne 
var meget nedslidt og kunne ikke om-
bygges til de til at vise de nye transfor-
merstationer og den ændrede kabling. 
Et Scada anlæg blev etableret med 
konsoller i hver transformerstation og 
i overvågningsrummet. Anlægget kan 
udover at vise afbrydernes stilling på 
transformerstationerne også kan vise 
spændinger og belastninger på de en-
kelte anlægsdele. Alle data gemmes og 
kan udskrives. for at sikre dataoverfø-
relserne blev der etableret nyt fibernet 
mellem alle transformerstationerne. 
fibernettet er jo immunt over for elek-
triske felter og er derfor relativ ukritisk 
over for oplægningen sammen med 
stærkstrømskabler.

balslev er pt. i gang med et projekt 
til et fuldt dækkende anlæg til Hvidovre 
Hospital efter samme princip som på 
Rigshospitalet.
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DANSk DESIgN  
– OG ANDRE KVALITETER
Det går strygende for dansk design og produktion – i hvert fald når det drejer sig om sengestuepaneler. 
Den aalborgensiske virksomhed Duelco markerer sig stærkt i disse år med sine Medico Solutions-løsninger 
made in Denmark.

Koncentrationen lyser ud af øjnene, og 
loddekolben sender en svag lugt ud i 
lokalet. Der er en fortættet stemning af 
behersket travlhed hos medarbejderne 
på virksomheden Duelco i Aalborg. 
Ordrebøgerne vokser i disse år: Der er 
stor efterspørgsel efter virksomhedens 
Medico Solutions-løsninger, især senge-
stuepaneler.

– vi har igennem de seneste år ople-
vet en pæn stigning i vores ordretilgang 
hos Duelco. jeg er overbevist om, at 
det skyldes vores bevidste og nærmest 
stædige fokus på design, funktionalitet, 
fleksibilitet og kundeservice, fortæller 
adm. direktør Ken Due og fortsætter:

– Som danskproducerende virksom-
hed er vi tæt på kunden og sikrer, at 
han får en 100 pct. tilpasset løsning. 
vi er i meget tæt dialog og ofte direkte 
involveret i udviklingen af de enkelte 
produkter og applikationer. Hertil kom-
mer, at vi kan levere på kort tid, og at 
vores organisation er gearet til at følge 
opgaverne hele vejen, også efter leve-

ring. Det betyder virkelig noget, og det 
matcher utrolig godt politikernes ønsker 
om et fremtidssikret sygehusvæsen. Det 
bestræber vi os dagligt på at omsætte i 
håndgribelige løsninger, helt ned i de-
taljen.

tEGNER SIG Et KLARt bILLEDE

Sygehusreformen er ved udkrystallisere 
sig, og der tegner sig et klart billede af 
fremtiden for landets sygehuse. Det 
mærker de hos Duelco, hvor de er tæt 
på såvel underleverandører som rådgi-
vere og bygherrer.

– Supersygehusene tager form, og vi 
har blandt andet vundet leverancerne af 
sengestuepaneler til Skejby – DNU N1 
og N2. Det har været en spændende og 
aktiv proces, hvor vi har været helt tæt 
på parterne og i samarbejde har modi-
ficeret vores produkter, så løsningerne 
indfrier alle ønsker og krav. Sideløbende 
oplever vi, at de øvrige sygehuse rører 
på sig. Nu kender de efterhånden deres 
fremtidige opgaver, og vi bliver således 
involveret i blandt andet indretningen af 
nye fælles akutmodtagelser. 

fUNKtIONALItEt OG fLOttE 
LINjER
Duelco har løst udfordringen med beho-
vet for større og mere rummelige mul-
tifunktionelle sengestuepaneler til mor-
gendagens hospitals- og plejesektor: De 
har simpelthen gjort dem mindre.

Hvor andre er begrænset til at bruge 
80 mm-moduler, tilbyder Duelco som de 
eneste 45 mm-moduler. Derved får Du-
elco på praktisk og elegant vis plads til 
flere spor i panelet, så blandt andet 230 
volt-kabler og den vigtige datakommu-
nikation kan føres i separate kanalspor 
uden risiko for interferenspåvirkning. 
Sikkerhed er alfa og omega.



HoSPITAL drift & arkitektur 7   7 

Et tredje kanalspor rummer en inte-
greret ophængskulisse i hele panelets 
længde, mens den nederste kanal er for-
beholdt luft og medicinske gasser. for 
at minimere belastningen og dermed 
risikoen for lækage på slangerne, er ven-
tilerne vinklet skråt nedad. tilsvarende 
resulterer panelernes let buede design i 
en øget overfladehygiejne.

ALt UNDER SAMME tAG

Duelco udvikler og fremstiller selv langt 
størstedelen af komponenterne til sine 
sengestuepaneler, mens lokale under-
leverandører klarer resten. Samtidig 
inddrager man stadigt oftere industrielle 
desginere i udviklingen af sine produk-
ter. Ifølge direktøren har det givet et løft 
i mere end en forstand:

REFERENCER

Duelco medico Solutions

Sygehuset i Thisted, Sygehus Thy-mors – Fælles Akut
modtagelse
Aalborg Universitetshospital, Nord – Ombygning af 10 
etager
Aalborg Universitetshospital, Syd – Etablering af nye sen
geafsnit, Ombygninger i forbindelse med Medicinerhuset

Regionshospitalet Herning – Hjertemedicinsk, Opvågning, 
Onkologisk
Regionshospitalet Horsens – Ny patientbygning
Regionshospitalet Randers – Fælles Akutmodtagelse
Regionshospitalet viborg – Etablering af nye sengeafsnit

Aarhus Universitetshospital – Intensiv afdeling, Intensiv 
afdeling etape 2, PET kælder, Billeddiganostisk
Aarhus Universitetshospital – Skejby DNU N1 & N2

oUH Svendborg Sygehus – Fælles Akutmodtagelse
oUH odense Universitetshospital – Afdeling X2.
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg – Øjenkirurgisk 
 afdeling
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa – Fase 1
Herlev Hospital – Billeddiagnostisk afdeling, Onkologisk, 
Gastroenheden, Børneambulatoriet, PET scanner, Pavillon 
L, Patienthotel, Skadestuen
Hvidovre Hospital – Infektionsafdeling
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– I mange år har Duelco haft fokus på 
produkternes tekniske kvaliteter. vi er 
et hus fuld af ingeniører og teknikere, 
men da vi begyndte at samarbejde 
med industrielle designere, fik vores 
løsninger ikke blot en, men flere ekstra 
dimensioner. Det visuelle indtryk har 
taget et kvantespring, det samme har 
funktionaliteten og detaljer som betje-
ning og rengøringsvenlighed. vi kan 
se, at det betaler sig at gøre sig umage. 
Stoltheden vokser i huset, og vi får skul-
derklap af kunderne. Det er tydeligt, at 
sygehusene værdsætter resultatet.

tæt DIALOG

Hos Duelco langer man aldrig en hylde-
vare over disken. Af den simple grund, 
at alle produkter og løsninger – i et eller 
andet omfang – er fremstillet efter kun-
despecifikke ønsker. Ofte er Duelco en-
gageret i hele forløbet, lige fra projekte-
ring, afstemning af kundeforventninger, 
tegningsarbejde, produktion, opsætning 
på sygehuset og afholdelse af bruger-
møder og gennemgang med brugerne 
af produktet.

– vi har udviklet et produkt, som efter 
vores opfattelse er markedets pæneste 

og funktionelt mest gennemtænkte. Der 
er taget højde for ergonomi ved brug af 
gasudtag, hvor der benyttes vinklede 
gasudtag, stikkontakter er planforsæn-
ket, hvilket gør, at bakterier og skidt ikke 
kan sætte sig på overfladen, produktet 
er rengøringsvenligt osv., forklarer adm. 
direktør Ken Due og slutter af med:

– Det er afgørende for os at levere 
et produkt af høj kvalitet i alle aspekter. 
Her er sparringen og samarbejdet med 
kunden og hans brugere konstant i 
fokus, ligesom servicen før, under og 
efter. Det er – mener vi – hele essensen 
af, hvad fremtidens sygehusvæsen skal 
basere sig på.
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PRoDUkTINFoRmATIoN

Pm ENERgI oPgRADERER 
NøDSTRømmEN  På AALBORG 
UNIVERSITETSHOSPITAL
virksomheden fra brønderslev har netop leveret tre nye generatoranlæg til Aalborg Universitetshospital. 
De indgår i en større opgradering af nødstrømsforsyningen, som også omfatter etablering af en ny 
højspændingsring.

Der har været flere aspekter i leveran-
cen for PM ENERGI A/S. Udover de tre 
generatoranlæg, har man også etableret 
tankanlæg, køle- og udstødningssyste-
mer og ventilationsanlæg til bortven-
tilering af strålevarme. Den samlede 
løsning skal supplere det eksisterende 
nødstrømssystem, så et strømsvigt ikke 
påvirker hospitalets mange funktioner. 
Carsten Madsen, administrerende direk-
tør hos PM ENERGI, siger:

”vi er glade for, at vi igen blev valgt til 
en stor opgave indenfor sundhedssek-
toren, og så ovenikøbet på Nordjyllands 
største arbejdsplads. vi har tidligere 
konstrueret flere anlæg til hospitalet, og 
har denne gang også været involveret i 
færdiggørelsen af den nye 10 kilovolts 
højspændingsring. Den har vi leveret 
generatorstyringer og styretavler til.” 
siger Carsten Madsen.

Alectia A/S har været rådgiver på 
projektet og HEf stået for etableringen 
af højspændingsringen. Hospitalet kan 
nu nødforsynes med yderligere 3696 
kW, og er dermed helt uafhængig af 
mindre decentrale anlæg. Den omfat-
tende opgradering har længe været et 
ønske fra teknisk chef på Aalborg Uni-
versitetshospital, Steffen Carl jacobsen. 
Han forklarer:

”vi har haft projektet på tegnebræt-
tet i flere år, og den endelige bevilling 
fra Regionsrådet blev givet i 2010. Med 
den teknologiske udvikling indenfor 
sundhedssektoren, med for eksempel 
robotteknologi og onlinekirugi, var det 
nødvendigt at få sikret nødstrømmen 
i endnu højere grad. virkeligheden er 
en helt anden i dag end for ti år siden.” 
siger Steffen Carl jacobsen.

Generatoranlæggene fra brønderslev 
er opbygget omkring en MtU 4 takts 
dieselmotor med 12 cylindre og 4 turbo-

ladere med en maksimal ydelse på 1800 
HK. Dieselmotoren driver en standard 
400 v Leroy Somer generator. De nye 
anlæg kobles elektrisk sammen med 
det overordnede 10 kilovolt højspæn-
dingsnet på universitetshospitalet via 
0,4/10 kv step up transformere. Anders 
Olesen, salgsingeniør hos PM ENERGI, 
fortæller:

”Én ting er at opbygge anlæggene. 
Noget ganske andet er, at få den sam-
lede løsning integreret med en ny 
forbindelse som højspændingsringen. 
Det var en helt speciel oplevelse, at 
lave den sidste test. Den blev foretaget 
en sen aften, hvor al strøm til hospialet 
blev afbrudt, selvfølgelig efter aftale. 
Nødstrømmen slog til som den skulle, 
og alle funktioner kørte videre. vi havde 
nu heller ikke forventet andet.” siger 
Anders Olesen med et smil.

Den tekniske chef på Aalborg Univer-

sitetshospital er glad for, at projektet nu 
er afsluttet med et tilfredsstillende resul-
tat. Steffen Carl jacobsen udtaler:

”vi har fået et nødstrømssystem, der 
er gearet til nutidens teknologi i syge-
husvæsenet. Der er også taget højde 
for fremtidige udfordringer, da det er 
muligt at opgradere nødstrømmen lø-
bende som behovet opstår. Samarbejdet 
med PM ENERGI har været særdeles 
konstruktivt, og alle tidsplaner er blevet 
overholdt. vi kan roligt sige, at kommer 
der et strømsvigt, er vi forberedt som 
aldrig før.” slutter Steffen Carl jacobsen.

yDERLIGERE INfORMAtION

Anders Olesen, salgsingeniør, 
PM ENERGI A/S
Søndergade 4, 9700 brønderslev
Direkte telefon: 31 63 33 11
Mail: ao@pmenergi.dk

Anlægget installeret på Aalborg Universitetshospital
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oR IENTER INg

LINOLEUM SKAL STyRKE
HEALINg , HELBREDELSE
OG oPLEvELSE  I  åBENRå
Utraditionel brug af linoleum på blandt andet vægge og søjler er blandt flere virkemidler, den 
københavnske billedkunstner Ane Mette Ruge vil anvende til at udsmykke det nye regionssygehus i 
Aabenraa, der skal fremme patienternes healing og personalets velbefindende

AF joURNALIST IB ERIk CHRISTENSEN

CyPRESS kommUNIkATIoN

Mosaikker i farvestrålende linoleum 
brugt utraditionelt også på lodrette 
flader og lys-installationer er blandt de 
værker, der skal pryde det nye Sygehus 
Sønderjylland og psykiatrien. De skal 
skabe oplevelse, fordybelse, liv, adspre-
delse og healing for patienterne.

billedkunstner Ane Mette Ruge, Kø-
benhavn, ser mange muligheder i lino-
leum kunstnerisk og hun har mod til at 
udfordre traditionerne for, hvordan man 
anvender det velkendte naturmateriale 
på det nye sygehus.

I sit forslag til Statens Kunstfonds 
konkurrence som hun vandt i december 
2012, anvender Ane Mette Ruge ikke 
blot linoleum til gulvbelægning, men 
også meget utraditionelt som vertikal 
udsmykning.

Det sker på blandt andet større væg-
partier og søjler. Materialet udskæres 
med høj præcision med en vandstråle 
under højt tryk, den såkaldte aqua jet 
teknik. Linoleum-producenten fORbO 
skal stå for levering, udskæring og mon-
tage af materialet til kunstværket.

Udsmykningen omfatter de tre an-
komstområder i det nye, kombinerede 
sygehus. I tilknytning til det eksiste-
rende, somatiske sygehus indrettes en 
stor tilbygning med ankomsthal med 
reception, restaurant, kiosk samt vente- 
og opholdsarealer.

Helt nyt bliver det psykiatriske hospi-
tal for hele regionen, som opføres i en 
anden arkitektur end den eksisterende 
bygning, men kobles sammen med det 
bestående sygehus med et fælles ind-
gangsparti.

Samtidig ombygges sygehusets ska-
destue.

INSPIREREt Af SKOvEN

Ane Mette Ruge har udarbejdet en serie 
grundmotiver, som gentages og varieres 
i forskellige medier og materialer, så de 
skaber sammenhæng i det nye Sygehus 
Sønderjylland. Materialerne er ud over 
linoleum også glas, laserudskåret træ og 
metal.

Desuden indgår en samlende lysin-
stallation.

Et gennemgående billedelement Ane 
Mette Ruge har ladet sig inspirere af 
er en fredsskov tæt ved hospitalet som 
med tiden skal inddrages som park. Et 
andet motiv kan beskrives som en for-
tælling om, hvordan regionens borgere 
i fællesskab har ejerskab af det nye byg-
geri.

Sidstnævnte element skal udfolde sig 
i et stort linoleumsværk i ankomsthallen 
til det nye familiehus, hvor søjlerækker 
beklædes med billeder, udskåret i lino-
leum i den klassiske intarsia-teknik, hvor 
udskårne figurer indlægges i en flade 
som brikker i et puslespil. teknikken 
kendes fra ældre træmøbler.

En serie motiver forestiller forskellige 
borgere der optræder som søjlefigurer, 
en slags nutidige karyatider, kvindefi-
gurer fra det klassiske Hellas. Enhver 
med ærinde på sygehuset skal føle sig 
velkommen, set og genkendt.

Disse figurative udsmykninger reflek-
teres koloristisk i de mere geometriske 
kompositioner af udskåret linoleum i 
gulvfladerne, fastslår Ane Mette Ruge.



KUNStvæRK føLGER 
DAGSLySEt

I den ombyggede skadestues gang 
og venterum udlægges Marmoleum i 
geometriske kompositioner, udviklet i 
fORbO’s kollektioner af udsøgte farver. 
Her er motiverne fortrinsvis geometriske 
kompositioner, udformet som en slags 
linoleums-tæpper, placeret i de områder, 
hvor patienter og pårørende fortrinsvis 
opholder sig.

Indgange til venterum markeres med 
mindre linoleums-kompositioner som en 
slags dørløbere. forsiden af receptionen 
beklædes med linoleum i en varm gul 
tone, som skal gøre det nemt for besø-
gende at finde receptionen fra skadestu-
ens hoveddør.

En serie glaspartier adskiller vente-
rummet fra skadestuens receptions-
gang. I det dobbelte glas er detaljerede 
skovmotiver påført tryk i to lag. En sær-
lig lyssætning skaber illusionen af dybde 
i motivet.

Det er hensigten, at linoleumstæp-
perne skal tilføre venterummet en 
hjemlig atmosfære. Glasudsmykningens 
mange detaljer skal give de ventende 
mulighed for at få adspredelse i de ofte 
mange timer, der tilbringes i et vente-
rum.

I ankomsthallen i psykiatriens nye 
byggeri etableres i første sals højde et 
25 meter langt lysende brystværn. foran 
den lysende flade svæver et udskåret 
trærelief med et motiv afledt af skade-
stuens glaspartier med den nærliggende 
fredsskov.

både den lysende væg og kunstpro-
jektets øvrige elementer bliver del af en 

Ane Mette Ruge, født 1955, har valgt 
at arbejde med linoleum som et af flere 
materialer, i sit kunstprojekt til ”Nyt Sy
gehus Sønderjylland” i Aabenraa.

samlende sensorstyret lysinstallation, 
hvor lyset varierer efter årstiderne og 
døgnet. Det skiftende lys skal opleves 
som en slags ‘fælles tid’ for de forskel-
lige dele af det store sygehus, forklarer 
Ane Mette Ruge.

SAMARbEjDE MED fORbO

Ane Mette Ruge har været glad for sam-
arbejdet med fORbO, der har hjulpet 
med prøver og anvisninger. En studietur 
til fORbO’s linoleumsfabrik Holland gav 
hende god forståelse for materialet og 
for produktionsprocessen.

– farvekollektionen er blevet omfat-
tende, men det var en fin oplevelse i 
linoleumsskolens lille museumsafdeling 
at se, hvordan virksomhedens tidligste 
farvevifter indeholdt smukke klassiske 
farver, der let kan introduceres til nuti-
dig brug, siger hun.

– Linoleum er et gennemprøvet, hygi-
ejnisk og miljøvenligt materiale, der i ti-
dens løb har været anvendt kunstnerisk 
i begrænset omfang.

– jeg er inspireret af en stor og uhyre 
detaljeret vægudsmykning, udført i 
linoleums-intarsia, som i 1960 blev skabt 
til Chemisch technische vakschool te 
Geleen i Holland, men som efter bygnin-
gens nedrivning blev overført til at lokalt 
forsamlingshus, uddyber hun.

DIGItALE KUNStvæRKER

Ane Mette Ruge arbejder fortrinsvis fo-
tografisk og digitalt. De endelige værker 
fremstilles i samarbejde med speciali-
serede håndværkere og virksomheder. 
Hun har i de senere år udarbejdet ud-
smykninger til flere nybyggerier.

Hun glæder sig over i samarbejdet 
omkring Sygehus Sønderjylland, at 
have mulighed for at være del af bygge-
projektet fra et relativt tidligt tidspunkt 
i processen. Så kan kunstprojekter i 
højere grad skabes som varige og inte-
grerede elementer i arkitekturen i sam-
arbejde med tegnestuer og bygherrer, 
pointerer hun.

Ane Mette Ruge oplyser, at hun 
ofte vælger at arbejde i materialer, som 
naturligt er en del af arkitekturen, men 
som ud over funktionalitet også rummer 
mulighed for i en stram form at tilføje 
fortællende elementer til eksempelvis 
store institutioner for svage medbor-
gere, som ofte kan have vanskeligheder 
ved at finde sig til rette med tomme fla-
der og hvide gange.

blandt andre projekter kan nævnes 
at hun for KAb i samarbejde med be-
boere og medarbejdere, i bofællesskab 
for udviklingshæmmede ”Seniorhuset” 
i Lyngby-taarbæk Kommune, har ud-
smykket det nye byggeri, så det afspej-
ler de 10 beboeres individualitet.

På et nybygget plejecenter i ballerup 
Kommune har hun, også for KAb, og 
i samarbejde med tegnestuen Entasis 
udarbejdet udsmykninger i form af 
keramiske bassiner og grafiske betonbe-
lægninger.

Med vordingborg kommune har hun 
desuden et løbende samarbejde som 
overordnet går ud på at skabe kunstne-
riske ”signaturer” for de enkelte ophold-
steder og boliger i kommunen, indenfor 
området handicap og psykiatri.

Kunstprojektet til Sygehus Sønderjyl-
land, har et anlægsbudget på 3 mill. og 
forventes afsluttet ultimo 2014.
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INNo-X HEALTHCARE 
– FRA LOKALE PROBLEMER TIL GLOBALE BEHOV  
FOR SUNDHEDSTEKNOLOGI.
En interdisciplinær, Lean start-up tilgang for at løse sundhedssektorens udfordringer. 

Hvordan sikrer vi en udvikling og mod-
ning af teknologi målrettet konkrete 
behov i sundhedsvæsnet?

Og hvordan skaber man rammerne 
for en Lean Start-up tilgang til at udvikle 
teknologiske løsninger til nogle af de 
små og store udfordringer, som sund-
hedssektoren står over for?

Hvor skal kompetencerne og den 
kritiske masse komme fra til at realisere 
dette?

INNO-X Healthcare (INNO-X) tager 
fat på udfordringen om at forandre vo-
res tilgang til innovation af ny sundheds-
teknologi, og medierer et tættere samar-
bejde om teknologi og produktmodning 
mellem virksomheder, entreprenante 
sjæle, forskningsmiljøerne og sundheds-
væsnet.

KOMPEtENCER OG NEtvæRK 
ER vEjEN fREM
Med udgangspunkt i observerede og 
konkrete behov, og med bidrag fra et 
internationalt netværk af innovations 

enheder fra Sverige, Spanien, Irland, 
Singapore og USA vil INNO-X bidrage 
til en nytænkende tilgang til udvikling af 
sundhedsteknologi. Midlet er blandt an-
det en innovationsuddannelse, der ba-
serer sig på erfaringerne fra bioDesign 
uddannelsen på Stanford Universitet, og 
en kobling af eksisterende forsknings-
miljøer til industrien og internationale 
samarbejdspartnere. Det overordnede 
mål er at udvikle personlige kompe-
tencer så Danmark får en større kritisk 
masse af højtuddannede, der forstår at 
trække udviklingsprojekter igennem fra 
behov til løsninger, der kan kommercia-
liseres.

tESt bEHOvEt GLObALt

I INNO-X driver vi innovationen ved 
at starte med at definere og teste ens 
behov nationalt og internationalt – og 
ikke først når man står med en løsning 
i hånden. Så er det for sent. Når man 
er sikker på, at man har defineret et 
relevant behov med et klart defineret 
klinisk effektmål, udvikles løsningen 
af et interdisciplinært specialistteam 
med en lean tilgang til processen. Det 
vil først og fremmest sige en åbenhed 
for mange ideer og en accept for korte, 
hurtige udviklingstrin med indbygget 
feedback loops. Dermed vender vi vran-
gen ud på den normalt benyttede og ret 
paradoksale model for innovation, hvor 
løsningen defineres af en smal kreds af 
projektejere allerede når der søges pro-
jektmidler og før innovationsprocessen 
overhovedet har været gennemført.

KONCEPtEt AfPRøvEt I 
PRAKSIS
INNO-X er i sig selv opstået ud fra et 
behov. Et behov, der blev erkendt i for-
bindelse med et innovationsprojekt på 
Regionshospitalet Silkeborg. Projektet 

koRT om INNo-X HEALTHCARE

INNOX Healthcare er tidligere blevet omtalt i medier under navnet BioX 
Denmark. Det blev i midlertid nødvendigt med en navneforandring da en 
organisation i Sverige har navnebeskyttet BIOX for netop de domæner som 
initiativet vedrører. 

Parterne bag er Aarhus Universitet, MTIC med bevilling fra Vækstforum, Re
gion Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, VIA University Colleges, Østjysk 
Innovation, Incuba Science Park, Delta, Qmed Consulting, Kapacitet A/S.

kontakt
Martin Vesterby, M.D., Innovation Manager
martin@innox.dk

Sys Zoffmann Glud, Ph.D., Project Manager
sys@innox.dk



samlede forskellige kompetencer og 
fagprofessionelle for at udvikle et nyt 
organisatorisk og teknologisk tiltag for 
at støtte patienter og deres pårørende i 
forbindelse med indsættelse af en kun-
stig hofte.

Det interdisciplinære samarbejde blev 
fundet spændende og meningsfyldt. 
Det blev dog hurtigt klart at der mang-
lede en metode til at få synergieffekt ud 
af de forskellige fagligheder og sikre at 
alle forstod og holdt fokus på patientbe-
hovet og de ønskede effektmål.

Løsningen blev den metode, som en 
af projektejerne havde oplevet med bio-
Design programmet fra Stanford. Ele-
menter og metoder fra programmet blev 
implementeret og vurderes i dag som en 
stor medvirkende årsag til, at man har 
opnået kraftig reduktion i sengedage 
for hoftepatienterne i Silkeborg, bevaret 
den høje behandlingskvalitet og udvik-
let en It baseret uddannelsesplatform 
til hoftepatienter. En løsning, der ligger 
til grund for en ny start-up virksomhed 
og som nu implementeres på flere ho-
spitaler.

vI SKAL GøRE tINGENE 
SMARtERE
Der er brug for at forskningsverdenen 
og industrien antager en mere behovs-
drevet og interdisciplinær tilgang til 
sundhedsinnovation så ny teknologi- og 
produktudvikling har en større mulighed 
for at blive til kommercielle succeser.

På farma- og biotekområderne har 
videninstitutioner, sundhedsvæsnet 
og industrien gennem årtier opbygget 
tætte og interdisciplinære relationer. 
Det samme mangler stadig at gøre sig 
gældende inden for medico- og sund-
hedsteknologi, hvilket INNO-X agter 
gøre noget ved.

Hos INNO-X og vores partere er vi 
sikre på, at nøglen til forandring af den 

teknologi-drevet innovationskultur er 
at bringe industrien og entrepreneuri-
elle ildsjæle helt ind i sundhedsvæsnet 
og sammen med universiteterne sikre 
opbygning af personlige kompetencer 
i brugen af design-tænkning, lean start-
up metoder og ”mixed-methods” forsk-
ning i udviklingen af nye teknologiske 
løsninger til sundhedsvæsnet. 

UDbREDE INNO-X HEALtH-
CARE PÅ NAtIONALt PLAN
INNO-X tager afsæt i Region Midtjylland 
i pilotperioden fra 2013-2015, samtidig 
med at vi arbejder på en national udbre-

delse sammen med andre innovations-
aktører og medico industrien.

I pilotperioden implementerer vi 
Stanfords eliteiværksætter program 
bioDesign, og starter interdisciplinære, 
forskningsbaserede projekter, der løser 
definerede kliniske eller teknologiske 
behov. yderligere sikrer INNO-X etab-
leringen af et internationalt netværk og 
opbygning af en database for kliniske 
behov.

På den lange bane bidrager initiativet 
til at Danmarks udvikling på sundheds-
teknologiområdet gøres mere målrettet, 
stærkere og internationalt markedsori-
enteret.
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PRoDUkTINFoRmATIoN

NøDAFvANDINg På TAgET 
KAN GØRE FORSKELLEN
De seneste års kombination af somre 
med skybrud og hårde vintre har skabt 
øget fokus på følgerne af regn- og smel-
tevand. Derfor har bLÜCHER i vildbjerg 
udviklet et komplet tagafvandings-
system i rustfrit stål, der kan håndtere 
store mængder vand og er modstands-
dygtigt over for temperatursvingninger.

tagkonstruktioner bygges ikke til at 
håndtere store mængder vand. Derfor 
er nødafvanding blevet et vigtigt tema 
inden for tagafvanding. bygninger med 
skrå tage er ikke lige så udsatte som 
bygninger med flade tage i forhold til 

håndtering af vand. Hvis tagrenderne 
løber over, så skyldes det sandsynligvis, 
at de ikke er blevet renset. Skybrud vil i 
sig selv sjældent være skyld i, at tagren-
derne løber over.

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 
af disse kollapser kunne måske være 
undgået, hvis der havde været installe-
ret nødafvanding.

Hvis tagafvandingssystemet er stop-
pet, fyldt eller på anden måde blokeret, 
kan der opstå behov for et sekundært 
afvandingssystem. Der findes endnu 
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ikke regler for at etablere et nødafvan-
dingssystem, som kan fungere uafhæn-
gigt af det primære tagafvandingssy-
stem. Hos bLÜCHER oplever man dog 
ofte, at rådgiverne anbefaler nødafvan-
ding i forbindelse med etablering af nye 
tagafvandingssystemer.

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 
hele røret udnyttes.

vakuumsystemet har derfor en fordel 
i forhold til det traditionelle selvfaldssy-
stem. Dog er det først i de senere år, at 
vakuumsystemet har vundet indpas hos 
de danske ingeniører. vakuumsystemet 
skaber en væsentligt højere flowkapa-
citet end selvfaldssystemet, da rørene i 
et vakuumsystem vil blive 100 % fyldte, 
mens selvfaldssystemet kun udnyt-
ter omkring 30 % af rørene. Desuden 
kræver det kun omkring det halve antal 
afløb og rør i forhold til selvfaldssyste-
met. 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 systemet har samme lave vægt som 
plastic og samme styrke som støbejern. 
Den lave vægt gør det let og hurtigt at 
installere, og rørene i rustfrit stål giver 
flere muligheder i planlægningen af sy-
stemet, da de optager mindre plads end 

Selvfaldssystem med afløb spredt over 
tagarealet, hvor vand ledes fra taget 
gennem nedløbsrør til et rørsystem un
der jorden.

Vakuumsystem med færre afløb og rør 
ført horisontalt under loftet. Mere vand 
transporteres gennem rørene ved hjælp 
af de fyldte rør.

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

eksempelvis plastic- og støbejernsrør. 
bLÜCHERs tagafvandingssystem er 
desuden brandsikkert, og udførelsen i 
rustfrit stål gør produkterne 100 % gen-
anvendelige.



Temadag om Medicinske gasser
29. oktober 2013 i byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, Middelfart.

PROGRAM
vi ønsker med temadagen at opfylde et bredt ønske om at 
blive opdateret på relevante regler, standarder, vejledninger, 
roller/ansvar m.m. i forbindelse med håndtering af medicinske 
gasser.

vi tilbyder en overordnet opdatering, så deltagerne kan gå 
hjem med en opdateret viden på området og bedre forudsæt-
ninger for at tilrettelægge lokale tiltag.

09.30-10.00  Ankomst, registrering, kaffe.

10.00-10.05  velkomst

10.05-10.50   FSD’s- Rekommandation for medicinske 
gasser Version 2-2012 v/ ingeniør Svend 
Gram, Alectia (formand for arbejdsgrup-
pen omkring den rekommandation)

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

  I indlægget vil der blive lagt særlig vægt på 
ansvarsfordelingen i forbindelse med trykprøv-
ning – udførende (vvs), tilsyn (rådgivende inge-
niører), ibrugtagning (teknisk afdeling/lægelig 
ansvarlig)

10.50-11.00  Pause

11.00-11.45  Den nye bekendtgørelse om tekniske 
forskrifter for gasser. v/Carsten Strüwing 
Hansen, DBI – Dansk Brand- og sikrings-
teknisk Institut

  Kort beskrivelse af Gældende lovgivning/ 
anvendelsesområde.

  Hvornår skal man søge om tilladelse til oplag el-
ler anlæg med gasser?

  Herunder brandforebyggelse, vejledning nr. 15 
fra beredskabsstyrelsen, med vægt på særlige 
forhold gældende for sygehuse.

  Introduktion til tekniske forskrifter for gasser 
– Oplagsenheder 
– Oplag i bygninger og i det fri 
– Anlæg i bygninger og i det fri

 
11.45-12.45  frokost

12.45-13.30  Bortfald af §39 tilladelser på hospitaler-og 
hvad så? v/ Knud Ryhl, Senior Consultant, 
PharmaPartners, (tidligere inspektør i 
 lægemiddelstyrelsen)

  Herunder “medicinskabs-bekendtgørelsen”s 
betydning for håndtering af lægemiddelgasser 
og ansvarsfordeling. fremtidige forventninger 
til hospitalernes egen produktion af medicinske 
gasser(luft), herunder forventninger og krav til 
fremtidig validering af sygehusenes egen pro-
duktion.

  Kort beskrivelse af baggrund for bortskaffelsen 
§ 39 tilladelserne, samt beskrivelse af hvad der 
burde være kommet i stedet, med henvisning 
til bl.a. Den Danske Kvalitets Model, herunder 
modtagekontrol, udløbskontrol, akut tilfælde og 
afvigelser

  Medicinsk luft: Renhedskrav i henhold til gæl-
dende Ph. Eur., samt kvalificering af anlæg til 
egenproduktion, herunder Installations test 
(IQ) (P&I diagram / Isometrier /korrekt samlet 
anlæg, certificerede svejsere, komponenter af 
rigtig kvalitet, reservedelsliste), Drift test (OQ)
(kommer den rigtige gas ud af udtag og er gas-
sen af rigtig kvalitet?)

13.30-14.00  Kaffe

14.00-14.45  Praktiske eksempler på ovennævnte ind-
læg- i sygehusenes hverdag.

  1. v/ Finn Laigaard, Funktionsledende 
overlæge Frederiksberg Hospital/BBH

 –  Anæstesilægens ansvar i dag i forbindelse 
med lægemiddelgasser i centralgasanlæg.

 –  Medicinrummet – og afdelingslægens ansvar 
– hvordan i praksis?

  2. v/PCG Lone Hogervorst Jensen QP / 
QPPV Strandmøllen A/S

 – forskellen på validering/kvalificering
 –  Kvalificeringen af Odense Universitet Hospi-

tal’s tanke.

14.45-15.00  Afslutning

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers
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Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers

Programmet til Temadagen er udarbejdet i samarbejde 
med PCG

– Alle PPT præsentationer fra Temadagen vil være til-
gængelige på FSD´s hjemmeside efter afholdelse.

TILMELDING
tilmelding sker via fSD’s hjemmeside:
http://www.sygehusmaskinmestre.dk

vælg Arrangementer, derefter tryk på temadag for Medicin-
ske gasser, tilmeld

Udfyld tilmeldingsformularen og SEND tilmelding senest 14. 
oktober 2013 efter princippet “først til Mølle”. Kursus afgift: 
2000,00 kr

(tilmeldingen er bindende. faktura fremsendes når tilmelding 
er modtaget.)

VIGTIGT: 
for offentlige ansatte: Husk EAN. nr.
for firmaer, leverandører, privatpersoner: Husk kontaktperson 
og faktureringsadresse.

Venlig hilsen
PCG og  FSD

NyANSAT

Ny sælger i TRoX Danmark

Michael Rosell er pr. 3. juni 2013 ansat som salgsingeniør hos TROX Danmark
på vores århuskontor for yderligere at styrke virksomhedens forretningsområde
i Jylland og på Fyn.

Michaels primære opgave er at opretholde og udbygge TROX kontakter til ventilations
entreprenører og rådgivere i regionen. 

Michael er 38 år og har arbejdet med HVAC siden 1997. Han kommer fra en
stilling som salgsingeniør hos Halton.

NyANSAT

FAgERHULT
Fagerhult styrker Health and Care.

For at styrke området indenfor Health & Care er Allan Klindt ansat pr. 1/102013
Allan kommer senest fra en stilling som salgschef hos Philips.

Allan har igennem de sidste 20 år arbejdet med professionelle belysningsopgaver indenfor 
arkitektonisk samt outdoor og indoor belysningsprojekter i samarbejde med professio
nelle samarbejdspartner.

I forlængelse af vort fokus på lysets helende effekt på mennesker og påvirkningen af men
neskers velbefindende generelt, glæder vi os til at kunne tilbyde vores kunder mere service 
og fokus på dette område.



PRoDUkTINFoRmATIoN

Ny INSTRUmENTvASkER TIL STERIL
CENTRALER – OG Ny CoNTAINER 
og vogNvASkER FRA KEN A/S
Markedets mindste instrumentvasker – kun 80 cm bred – kommer fra KEN A/S, der også har en meget 
energibesparende container og vognvasker på markedet

AF joURNALIST, CAND. SCIENT. BIRgER PEDERSEN Produktionsvirksomheden KEN A/S fra 
broby på fyn har sendt to nye produkter 
på markedet, som gør arbejdet langt 
lettere for personalet på hospitalerne. 
Det drejer sig om instrumentvaskeren 
KEN IWD 521 XLS, der vasker, desinfi-
cerer og tørrer i én arbejdsgang, og KEN 
CWD 5000, som er en desinficerende 
container- og vognvasker, der rengør, 
desinficerer og tørrer – ligeledes i en 
omgang.

Instrumentvaskeren med skydedøre 
er specielt velegnet til brug på steril-
centraler samt på operations- og anæ-
stesiafsnit, hvor der stilles store krav til 
kvalitet, kapacitet, fleksibilitet og fuld 
proces-dokumentation. Den kan vaske 
i 6 niveauer og med op til 18 DIN-kurve 
ad gangen.

“En af de helt store fordele ved denne 
instrumentvasker er, at den bruger me-
get lidt plads. Det er den mindste på 
markedet – kun 800 mm bred,” fortæller 
Dieter Pletscher – sales manager for 
food og pharma i KEN A/S.

“Pladsen er altid et problem, og da 
denne model kun fylder lidt, kan der 
installeres flere ved siden af hinanden. 

Desuden kan den vaske op til 18 DIN-
kurve ad gangen mod normalt 15.

Alt i alt betyder det, at vandforbruget 
reduceres, så energiforbruget også bli-
ver lavt. Desuden skal det nævnes, at 
maskinen har automatisk ind- og udlast-
ning,” siger Dieter Pletscher.

Modellen kom på markedet sidste 
år i bl.a. tyskland, Malaysia, Skandina-
vien og Saudi Arabien, og KEN A/S har 
netop leveret et færdigt projekt på fem 
maskiner i Irland, ligesom maskinen ind-
går i en komplet sterilcentral i tyskland.

Gennemstiksmodellen egner sig til 
sterilcentraler, som sikrer en effektiv 
adskillelse af uren og ren side. Hermed 
optimeres hygiejneniveauet, således at 
risikoen for infektion og forurening af 
gods er minimeret.

Af andre fordele kan bl.a. nævnes 
computerovervågning for altid korrekt 
ud- og indvendig vask og desinfektion, 
stor kapacitet – op til 1.200 instrumenter 
i timen, brugervenlig og ergonomisk 
korrekt frontbetjening, lavt støjniveau, 
lavt energi- og kemikalieforbrug til for-
del for miljø og økonomi samt minimal 
vedligeholdelse og servicering.

5 stk. KEN IWD 521 XLS, Dublin, Irland 2 stk. KEN CWD 5000, Kolding
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Vores serviceprogram omfatter bl.a.
Reparation og vedligehold af dieselgene ratorer 
i henhold til fabrikantanvisning

Isolations- og belastningstest samt tilstands-
rapport af generatorer 

Servicekontrakt og tilkaldegaranti på 
nødstrømsanlæg 
24 timers vagtordning

Kontakt os for yderligere 
informationer

SØNDERGADE 4  DK-9700 BRØNDERSLEV

TELEFON 9880 1822  WWW.PMENERGI.DK

Annonce 185x60 mm.indd   1 24/02/10   16.52

SALG OG SERVICE AF NØDSTRØMSANLÆG OG DIESELGENERATORER

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

LED

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

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

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”

Modellen overholder EN ISO 15883 
1-2-5-6.

KEN CWD 5000

Her er der tale om en desinficerende 
container- og vognvaskemaskine, der er 
udviklet til rengøring, desinficering og 
tørring af medicinsk udstyr i klasse lla 
(sterilcontainer med låg, sterilkurve med 
redskaber, kirurgiske instrumentkurve, 
OP-skåle, instrumenter og ikke-medicin-
ske produkter, f.eks. OP-sko).

Det er også muligt at vaske og desinfi-
cere alle typer af vogne.

KEN CWD 5000 vasker transport-
vogne, senge, containere og handi-
capudstyr fra alle sider på samme tid 
og kan programmeres til intensiv vask 

i bestemte områder. Maskinens store 
kapacitet og effektive programmer giver 
kortere procestid.

Modellen har markedets bedste 
driftsøkonomi og er en investering i 
fremtidige energibesparelser. fra dag 
1 giver den således store besparelser 
pga. lavt vandforbrug og genvinding 
af varme og vand fra desinfektion og 
kondensering, og maskinen er designet, 
så der er minimale omkostninger til fil-
terskift.

Systemet har markedets laveste an-
lægsudgifter, fordi kondensaffugtning 
og recirkulation sparer udgifter til ven-
tilation.

for at sikre de bedst mulige arbejds-
stillinger er det specielle vaskesystem 
udviklet i tæt samarbejde med slutbru-

gerne, så resultatet er blevet et system, 
som sparer medarbejderne for tunge 
løft af filter og bundplader. Der er lige-
ledes minimale rygbuk og løft i skulder-
højde.

Modellen opfylder EN/ISO 15883 
1-2-5 (6).

“Modellen er på markedet i både 
Norge, Sverige, tyskland og Danmark 
og udmærker sig i særdeleshed ved at 
være meget energibesparende i kraft af 
varmegenvindingssystemet i maskinen. 
Desuden er den selvrengørende, kan 
løftes op til 45 grader og har et specielt 
udviklet filter med filterposer, som er 
meget nemme at skifte,” oplyser Dieter 
Pletscher.



 ER I  FLyTTEkLAR ?
Planlægning af indflytning og ibrugtagning af et nyt hospital

Teknologi

Bygninger Adfærd

AF SUNDHEDS- og HoSPITALS-

PLANLæggER/PRojEkTLEDER, 

NADINE goTTwALD, CowI

Der er god fremdrift i de store hospi-
talsprojekter i Danmark, hvor rådgivere 
og entreprenører er i gang med at 
projektere og bygge moderne og attrak-
tive fysiske rammer til både patienter, 
pårørende og personale. Der er stort 
fokus på bygninger og teknologi, men 
hvordan gør man organisationen klar til 
at flytte og hvordan får man den rette 
adfærd med, når de nye bygninger skal 
tages i brug? Patientsikkerheden skal 
være i top hele tiden, der skal opnås en 
smidig overgang mellem det gamle og 
det nye og indflytningen skal være til 
mindst mulig gene for driften af det ek-
sisterende hospital.

Planlægning af indflytnings- og ibrug-
tagningsprocessen er afgørende for en 
succesfuld ibrug tagning af et nyt ho-
spital og kræver koordinering på tværs 

af aktører og faglig indsigt i kliniske 
processer.

for at udvikle organisationen og for 
at øve sig i nye måder at arbejde på, bør 
planlægning af indflytnings- og ibrug-
tagningsprocessen startes længe før 
det nye byggeri står færdig. Hos COWI 
arbejder vi med følgende planlægnings-
elementer, som startes allerede i projek-
teringsfasen:
•  Rokadeplanlægning
•  Organisationsudvikling og brugerop-

læring
•  teknisk Commissioning
•  Planlægning af flytteprocessen

ROKADEPLAN

I rokadeplanen beskrives hvilke afde-
linger der skal flytte, hvor hen, i hvilken 
rækkefølge, med hvilke primærfunktio-
ner samt hvilke afhængigheder, der er 
til eventuelle støttefunktioner. Rokade-
planen afhænger af projektets størrelse 
og kompleksitet: Hvor mange afdelinger 
er berørt? Skal der flyttes fra forskellige 
matrikler? Er byggeriet opdelt i etaper 
eller er der særlige tidsfrister i forbin-
delse med myndighedsgodkendelse 
af tekniske anlæg og medikoteknisk 
udstyr? Derudover skal tages hensyn 
til de sikkerhedsmæssige aspekter for 
patienter og personale.

ORGANISAtIONSUDvIKLING

Det nytter ikke at bygge nyt, hvis det er 
den samme adfærd og de gamle vaner, 
der flytter ind. for at sikre succesfuld 
overlevering og ibrugtagning er det 
vigtigt at forberede organisationen på at 
arbejde på en ny måde. Der skal udvik-
les nye organisationsformer og arbejds-
processer for at sikre optimal arbejds-
tilrettelæggelse og sammenhængende 
patientforløb fra starten. brugerne skal 
lære en ny ledelsesmæssig organisation, 
nye arbejdsprocesser og samarbejds-
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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

former (f.eks. interdisciplinære teams 
og kliniske klynger), ny teknologi (it og 
medikoteknik) og betjening og service-
ring af nye logistiske og tekniske anlæg 
at kende. brugeroplæring bør involvere 
alle hospitalets personalegrupper og 
det er en god idé at arbejde med ind-
retningstegninger, mock-ups, workflow 
simuleringsmodeller og 3D modeller 
under brugeroplæringen. Man kan med 
fordel benytte sig af råhuset som en 
“life-size” model undervejs mens bygge-
riet skrider frem, for at øve nye arbejds-
processer og afprøve nye systemer.

tEKNISK COMMISSIONING

Som en vigtig del af ibrugtagningspro-
cessen skal den tekniske idriftsætning 
planlægges i samarbejde med entrepre-
nører og leverandører af tekniske anlæg 
og udstyr. Der udarbejdes en plan for 
kvalitets- og risikostyring af drift af byg-
ninger og tekniske installationer og de 
tekniske anlæg og medikoteknisk udstyr 
testes og valideres. Eventuelle mang-
ler skal registreres og rettes. Der skal 
indhentes myndighedsgod kendelser 
og driftspersonalet skal uddannes i 
drift og vedligeholdelse. I samarbejde 
med entreprenører og leverandører 
skal udarbejdes drift- og vedligeholdel-
sesprogrammer og krav til facility Ma-
nagement skal defineres. bagefter kan 
de tekniske anlæg og udstyret gradvist 
overdrages og idriftsættes.

PLANLæGNING Af 
fLyttEPROCESSEN
I forbindelse med planlægningen af flyt-
teprocessen er der en del indledende 
overvejelser man skal gøre sig, for at 
tilrettelægge indflytningen på optimal 
vis. På ledelsesniveau bør det besluttes 
om patienttallet skal reduceres i flytte-
perioden, for at flytte færrest mulige 
patienter. En økonomisk konsekvens for 

hospitalet ved en sådan reduktion skal 
tages med i overvejelserne. Hvis der er 
tale om et akuthospital, bør det afgøres, 
om akut behand ling skal opretholdes 
under flytningen eller, om der skal laves 
aftaler med andre hospitaler om at over-
tage akutbehandling i flytteperioden. 
trafikforhold på de omkring liggende 
veje bør udredes, så godstransport og 
patienttransport kan adskilles. Konse-
kvenser for trafikplanen skal kortlægges. 
Af hensyn til patientsikkerheden bør 
det besluttes hvilke patienter, der skal 
flyttes først. Dette har konsekvenser for 
driften af både det nye og det eksiste-
rende hospital (f.eks. dobbelt beman-
ding), som skal medtages i ressource-
planlægningen.

bagefter kan den egentlige planlæg-
ning af flytteprocessen påbegyndes 
med udpegning af en ansvarlig pro-
cesmanager for flytning af patienter og 
inventar. Patienterne kategoriseres efter 
tilstand samt behov for assistance i form 
af personale eller udstyr. Det defineres, 
hvilken form for identifikation man vil 
bruge til de patienter, der skal flytte. Der 
laves en plan over hvilke ressourcer, der 
skal inddrages internt (klinisk og tek-
nisk personale) og eksternt (flyttefirma, 
falck, Røde Kors, forsvaret, m.v.) og 
hvordan man vil informere omverdenen. 
Endeligt skal der udarbejdes en detalje-
ret tids- og flytteplan for alle involverede 
partere.

for at klargøre nybyggeriet til ind-
flytning er det vigtigt at medtænke 
førstegangsvareforsyning og rengøring 
af bygninger. Det skal afgøres, hvordan 
varebehold ningen i det gamle hospital 
håndteres efter at afdelingerne er flyttet. 
Det kræver f.eks. en del ressourcer at 
tjekke tilstand og udløbsdato og tilbage-
føre evt. resterende varer fra det eksi-
sterende hospital til centrallageret. Der 
er også sikkerhedsmæssige krav, bl.a. i 
forbindelse med håndtering af medicin, 
som bør indgå i overvejelserne.

Foto: NW News



PRoDUkTINFoRmATIoN

HVORFOR IKKE VæLGE DET 
BEDSTE GULV, NåR DET 
OGSå ER DET BILLIgSTE ! ?
AF PALLE SUNDDAL, nora systems

At vælge den rigtige gulvbelægning er 
svært, og ofte bliver det et traditionelt 
valg, uden der undersøges for nye mu-
ligheder og hvordan markedet og frem-
tidige krav har udviklet sig.

Der er i dag mere fokus på: bære-
dygtighed – emissioner (indendørs 
luftforurening) – driftsomkostninger – 
ergonomi – og design.

Denne udvikling er naturlig og de fle-
ste øvrige samfundsmæssige beslutnin-
ger har også disse elementer indbygget.

nora® gummigulve er de sidste 60 år 
produceret i tyskland, Weinheim, og 
er i dag verdens førende producent af 
gummigulve, med en markedsandel 
pænt over de 50 %.

nora® gummigulves største markeds-
segment er hospitaler, hvor vi med stor 
succes er veletableret i næsten hele 
verdenen.

Der er mange fordele indbygget i 
et nora® gummigulv; og der er mange 

egenskaber, der kan gå ind og løse 
specifikke problemer i forhold til nye og 
fremtidige krav fra markedet.

vASK OG vEDLIGEHOLDELSE

Et nora® gummigulv er produceret/
vulkaniseret under et enormt højt tryk 
og med en høj temperatur. Dette gi-
ver en stor densitet og tæt overflade. 
Overfladen er så tæt, at den ikke er og 
ikke skal coates, d.v.s., der bliver ingen 
fremtidige besværligheder eller omkost-
ninger til vedligeholdelse eller fornyelse 
af overfladen.

Den daglige rengøring er også blevet 
lettere. Der er udviklet diamond pads, 
en vaske pad, der passer til eksiste-
rende gulvvaskemaskiner, og som gør 
gulvene både renere og reducerer bak-
teriemængden – og med kun rent vand 
– (ifølge undersøgelse fra det Svenske 
Miljøforskningsinstitut).

Hemmeligheden er, at padden er 
imprægneret med runde partikler af in-
dustridiamanter, der fjerner selv de mest 
genstridige pletter og overfladeridser i 
gulvet.

Diamond pads og nora® gummigulve 
er et perfekt match, der sikrer en pro-
blemfri og billig drift af gulvet.

til de områder, hvor der ikke kan 
rengøres med en maskine, anvendes 
almindelig vaskemetode med en mikro-
fiberklud.

EMISSIONER (INDENDøRS 
LUftfORURENING)
Et nora® gummigulv er tildelt blue Angel 
miljøcertifikat (RAL UZ 120).

blue Angel er et af de miljøcertifika-
ter, der har de skrappeste krav til emis-
sioner (vOC’er).

Herudover indeholder nora® gummi
gulve ikke problematiske stoffer som 
PvC, pftalater, halogener og aldehyder.

Det sikrer, at emissionerne fra gulvet 
kan leve op til de krav, der naturligt må 
være, for bedst mulig trivsel og helbred, 
nu og i fremtiden.

RESIStENS

Den meget tætte overflade i et nora® 
gummigulv giver en række fordele om-
kring resistens.

f.eks er gummigulvene modstands-
dygtige overfor: desinfektionsmidler, 
klor, blod, jod, urin og de fleste kemi-
kalier.

Hvidovre Hospital/Dagkirurgi
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Traumecentret på Rigshospitalet er stadig under opbygning. 
Den ny traumeafdelingen råder over 2 scannere der kan 
køres ud over patientlejet.

Traumecentret på Rigshospitalet er stadig under opbygning. 
I denne side af traumeafdelingen, vil der kunne behandles 
3 traumepatienter samtidig.

ERGONOMI

Produktionsprocessen, hvor et gummi-
gulv vulkaniseres, giver en elasticitet i 
gulvene, der gør dem behagelige at gå 
og stå på. Herudover dæmpes trinlyden, 
afhængig af kvalitet, fra 6 til 20 db.

Den tætte overflade med lav friktion, 
gør det også lettere at vaske gulvet 
manuelt med lav risiko for skader på 
skuldre, albuer og led.

DESIGN/KvALItEt

Et nora® gummigulv kan gå ind og løfte 
de fleste opgaver, der kan stilles til et 
gulv.

Hvis der f.eks. ønskes det samme de-
sign, men forskellige egenskaber som: 
slidstyrker – akustik – elektrisk afle-
dende – skridhæmmende effekt – fliser 
eller baner, så har nora®gummigulve en 
løsning.

vi har gennem de sidste år udviklet 
gulve, der designmæssigt kan gå ind 
og skabe den effekt, der ønskes i et 
rum, om det er en afdæmpet – intens 
eller varm stemning. Det kan også være 
ønsket om et ensartet eller et praktisk 
udseende.

ved projekter over en vis størrelse, 
fremstiller vi gulvene ud fra specielle 
ønsker.

En anden mulighed er inlays, hvor vi 
med en ultralydsstyret kniv, med stor 
præcision, kan skære symboler – tekster 
og logoer, ned i gulvet.

til at hjælpe med at finde det rigtige 
gulv, har vi en App med hele vores gulv-
program, men der er også referencepro-
jekter – you tube instruktionsvideoer 
– et designprogram, hvor der kan leges 
med gulve og farver i forskellige rum-
typer (kan overføres direkte i et CAD 
program) – LCC (Life Cycle Cost), et 
program der beregner driftsbesparelsen 
med et gummigulv, under forskellige 
forudsætninger.

vi står gerne til rådighed med vores 
ekspertise og hvis du har lyst til at un-
dersøge nærmere, hvad vi kan gøre for 
dig og dine gulve, så kontakt os venligst.

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

Hvidovre Hospital/Dagkirurgi



oRIENTER INg

gCE gRUPPEN gåR 
I oFFENSIvEN MED 
MEDICINSK GASUDSTyR
fremover ønsker GCE gruppen at være mere synlig i Danmark under eget navn og varsler lancering af en 
række nyheder inden for medicinske gasser til hospitaler til foråret

AF IB joURNALIST ERIk CHRISTENSEN

CyPRESS kommUNIkATIoN

GCE Group Ab med hovedkvarter i 
Malmø er Nordens største udbyder af 
udstyr og service til medicinsk gas på 
hospitalerne. Selskabet har udstyr på 
samtlige danske hospitaler, men det er 
typisk leveret til og markedsført under 
andet flag. Mange hospitaler er derfor 
uvidende om, at deres gasinstallation er 
et GCE-produkt.

Christian borrie er GCEs nye nordiske 
direktør, som vil synliggøre selskabet og 
dets produkter over for danske hospi-
taler. I spidsen for offensiven i Danmark 
står john Riber fra AGA Linde Health-
care, der netop er tiltrådt som GCEs nye 
regionsansvarlig.

Gruppen dækker hele spektret af pro-
dukter og aktiviteter inden for medicinsk 
gasinstallationer til hospitaler, sundheds-
væsen og hjemmepleje. Den vil brande 
sin høje standard og brede sortiment af 
udstyr, kundetilpassede løsninger og 
aftersales services.

– vi dækker alt fra indledende kon-
sulenthjælp i valg af komponenter til 
levering, installation og idriftsætning 
med aftersales services som årlig kon-
trol, vedligehold og undervisning af 
personalet, siger Christian borrie og 
john Riber.

De to ledere vil styrke selskabets po-
sition i Danmark som absolut ledende 
leverandør. virksomheden fylder alle-
rede procentuelt meget i markedet, da 
alle gasleverandører handler hos grup-
pen, der fremstiller alt til medicinske 
gasinstallationer.

GCEs aktiviteter rækker i øvrigt langt 
ud over Norden. Selskabet opererer 
i hele 15 lande, beskæftiger næsten 
1.000 medarbejdere og har en total 
omsætning der hastigt nærmer sig 1 mil-
liard danske kr.

– Kvalitet og sikkerhed spiller en stor 
rolle for os. GCE-navnet forbindes med 
sikre og velfungerende produkter samt 
skræddersyede løsninger. Derfor får ga-
sleverandørerne en stor del af deres ud-

styr leveret gennem os, siger Christian 
borrie og john Riber.

DObbELt StRAtEGI MED 
WEbSHOP PÅ WARD UDStyR
En webshop med direkte salg til slutbru-
gerne bliver et af de nye tilbud til hospi-
talerne fremover. Den skal sælge alle de 
kendte standardprodukter fra regulerin-
gen på gasflasken ude ved patienten til 
alt udstyr omkring hospitalssengen.

– vi kommer på markedet med et 
stærkt budskab om, at det bliver lettere 
at få fat i vore produkter i denne webs-
hop. Hospitalerne kan bestille, når det 
passer dem og lægge ordrerne direkte i 
systemet på alle tider af døgnet samtidig 
med at der er en ökonomisk fordel for 
kunderne ved brug af webshoppen, si-
ger Christian borrie og john Riber.

Salget til gasleverandørerne fortsætter 
som hidtil selv om selskabet nu skruer op 
for markedsføringen med en skarpere 
profil og åbner for et større direkte salg 
til hospitalerne og healthcare sektoren.

Sortimentet omfatter alt udstyr til 
at styre trykket og flowet i en komplet 
medicinsk gasinstallation fra tank ind til 
afdelingerne med udstyr til patienterne, 
nødforsyning og afspærringsbokse der 
afbryder ved nødsituationer og repara-
tion.

tO OffENSIvE CENtRE

tjekkiet er hjemsted for GCEs fælles-
europæiske fabriks- og distributions-
center beliggende i Chotebor tæt ved 

– Vi har med John Riber og vort center 
i Malmø al kompetencen til at levere 
sikre installationer af høj kvalitet med 
tænkelig service og uddannelse, siger 
GCEs nye nordiske direktør, Christian 
Borrie, der 4. marts tiltrådte i GCE fra 
en stilling som salgs og branchechef i 
Bosch Rexroth. Med sin store erfaring 
inden for teknisk salg skal han sætte 
turbo på at videreudvikle GCE nordiske 
position som ledende leverandør af gas
udrustning.
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Pragh. Her fremstiller gruppen selv alle 
komponenter og er Europas førende 
inden for gasudstyr.

for at sikre at kunderne modtager 
det rigtige udstyr i rette tid, har grup-
pen opbygget en effektiv logistik. fra 
et standard produkt bestilles og til det 
modtages af de danske kunder må der 
maksimalt gå to til tre dage.

Centrets logistik er så effektiv, at der 
ifølge nye målinger kun sker 5 fejl for 
hver 10.000 plukninger på varelageret. 
ved siden af fabrikken og distributions-
centeret i tjekkiet, er et andet center af 
vital betydning for at betjene de danske 
hospitaler.

Gruppen har således et stort ser-
vicecenter centralt beliggende ved ho-
vedsædet i Malmø, hvor udstyr repare-
res og serviceres. Selskabet råder over 
et rullende team af teknikere, der med 
timers varsel kan rykke ud til kunderne i 
Danmark for reparation og service.

– vi har her teknisk support og hjælp 
til kunder med tekniske spørgsmål, re-
parationer og field service til kunderne. 
vi har stor respekt for gas, så sikker-
heden er i højsædet. Installationerne 
kræver en høj kvalitet af både udstyr, 
service og efterfølgende support.

vi har personale i Sverige som ud-
danner vore kunder i at betjene pro-

John Riber, der startede 1. august som 
dansk Regional Sales Manager hos GCE 
og har både en stor viden og erfaring 
inden for medicinsk gas efter 10 år i 
gasbranchen, senest hos AGA Linde 
Health care, hvor han blandt andet har 
uddannet installatørerne, tekniske af
delinger på hospitalerne i de mange og 
ofte komplicerede regler og standarder 
der gælder for medicinske gasinstal
lationer og brugen af disse. Han er et 
kendt ansigt på hospitalerne og gene
relt i hele branchen.

dukterne, yde service og der kan også 
udstedes autorisationer til hospitalerne, 
så de selv må udføre den nødvendige 
service af vore produkter, siger Christian 
borrie og john Riber.

Ud over de nordiske lande, er GCE 
repræsenteret i 15 lande, beskæftiger 
knap 1.000 medarbejdere med ud-
vikling, produktion, salg, service og 
er kendt for udstyr af høj kvalitet, der 
opfylder alle de internationale normer, 
standarder, krav og love.

fREMtIDEN fAvNER bREDt

GCE, der er en forkortelse af “Gas 
 Control Equipment”, blev grundlagt i 
1987 af AGA og ESAb, solgt i 2004 til 
en kapitalfond, men selskabet er fortsat 
med at være en stor leverandør af gas-
udstyr til AGA og ESAb efter overdra-
gelsen. 

Det store sortiment omfatter også alt 
udstyr omkring patienterne, det såkaldte 
vægudstyr, sugeglas, slanger, paneler 
etc. Den del vil gruppen også markeds-
føre kraftigere i Danmark, da det ikke er 
det, gasselskaberne gør mest ud af. 

Medicinsk gasudstyr fra GCE-grup-
pen omfatter også udstyr til plejehjem 
og såkaldt Homecare, der er i vækst, 
hvor eksempelvis KOL-patienter med 

såkaldte “rygerlunger” kan få medicinsk 
gasudstyr med ilt med sig hjem.

Christian borrie og john Riber afslører 
samtidig, at der er tre nye produktlance-
ringer på vej i gruppens pipeline. De vil 
blive præsenteret i starten af 2014. Der 
er tale om en ny alarm, et nyt vægudtag 
samt en ny, integreret flaskeventil.

Man kan stifte nærmere bekendtskab 
med GCE gruppen og dens mange pro-
dukter og services på gruppens stand 
på den store tyske Medica-messe der 
finder sted i Düsseldorf i dagene 20. til 
23. november i år i Düsseldorf.

Demand ventil – til oxygen samt latter
gas mix



AUTOMATISERET 
TEmPERATURovERvågNINg 
I  BLODBANKER

Blod og blodbaseret medicin bru
ges blandt andet til at kurere syg
domme, til organtransplantation, 
blodtransfusion og til at redde liv 
i forbindelse med personulykker 
og store blodtab. Efterspørgsel 
på blod er især stor på intensiv 
afdelinger. Alle blodbaserede pro
dukter er temperaturfølsomme og 
flere indgår i kølekæden. Det stiller 
naturligvis store krav til systematisk 
og kontinuerlig overvågning af 
temperaturniveauer, der hvor blo
det opbevares.

UDfORDRINGEN

Alle blodpræparater er temperatur-
følsomme og skal opbevares uafbrudt 
indenfor fastdefinerede minimum og 
maksimum temperaturgrænser på typisk 
+/-2 ºC i temperaturintervallet -80 ºC til 
+24 ºC. blodplasma opbevares typisk 
ved -30 ºC i maks. 12 måneder eller ved 
-42 ºC i 24 måneder, mens den optimale 
temperatur for røde blodlegemer er +4 
ºC.

Overskridelse af temperaturgræn-
serne kan resultere i uigenkaldelige 
ændringer i de enkelte bestanddele af 
blodet. Specielt proteiner er følsomme 
overfor påvirkninger – temperaturud-
sving skader deres struktur og funktion 
og kan i værste tilfælde medføre udvik-
ling af giftige og nedbrydende stoffer. 
Det er dels farligt for patienten, hvis 
denne modtager et blodpræparat, der 
ikke har været korrekt opbevaret, og 
for den enkelte blodbank kan det blive 
en kostbar affære, hvis en stor mængde 
blod går tabt. Den værdi en blodbank 
ligger inde med i blod kan hurtigt løbe 
op i mange hundrede tusinde kroner.

StAbILE tEMPERAtURER ER Et 
MUSt
blodpræparater skal opbevares under 
egnede forhold og det kræver måling, 
registrering og alarmeringsfunktioner. 
Det gælder hele logistikkæden: fra 
producent til slutbrugeren som typisk 
er blodbanker, farmaceutisk industri, 
hospitaler, apoteker og laboratorier. Pro-
fessionelle medicinkøleskabe, lavtem-
peratur-dybfrysere og inkubatorer skal 
derfor kunne garantere meget stabile 
temperaturer med lavest mulige afvi-
gelse (+/- 1 °C) ved rumtemperaturer på 
mellem +10 og +35 ºC.

PÅLIDELIGHED OG 
DRIftSSIKKERHED

De personer der er ansvarlige for kor-
rekt opbevaring i sundhedsvæsenet og 
den farmaceutiske industri pålægger 
systemer til temperaturovervågning stor 
værdi. Egenskaber som pålidelighed 
og driftssikkerhed er helt essentielle. 
Selv i tilfælde af strømsvigt skal tem-
peraturmålingerne fortsat foretages og 
automatisk gemmes. Samtidig skal data 
være låst mod forfalskning og systemet 
skal kunne alarmere brugerne, hvis 
grænseværdier overskrides eller der op-
står systemfejl. Derudover skal systemet 
være fleksibelt og kunne udbygges og 
indeholde alle væsentlige målelokatio-
ner og målepunkter i blodbanken og på 
sygehuset.

LøSNINGEN

Der er flere løsningsmuligheder, når den 
kvalitetsansvarlige skal holde sig orien-
teret om temperaturen. Dataloggere 
kan automatisk foretage målingerne og 
gemme dem. Men begge har de den 
store ulempe, at de ikke er i stand til at 
alarmere den kvalitetsansvarlige, hvis en 
temperaturgrænse i køleenheden over-
skrides eller strømmen svigter. En anden 
og tidskrævende ulempe ved disse løs-
ninger er, at dataudlæsningen skal fore-
tages manuelt for hver måleenhed.

I sundhedssektoren og inden for 
den farmaceutiske industri anvendes 
det trådløse dataloggersystem testo 
Saveris af mange kvalitetsansvarlige 
– eksempelvis på Rigshospitalet, Glo-
strup Hospital og Regionshospitalet 
viborg. testo Saveris er et pålideligt 
og fleksibelt overvågningssystem, som 
afhjælper netop deres udfordringer. 
Saveris systemet kan automatisk måle, 
overvåge og gemme alle kritiske para-

Buhl & Bønsøe A/S er enefor
handler af en række anerkendte 
mærkevarer og er den foretrukne 
leverandør af kvalitetsmåleudstyr 
inden for temperaturmålinger til 
sundhedssektoren. Service, sup
port, kurser og DANAK akkredi
terede kalibreringer er en del af 
firmaets ydelser.
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metre i fremstillingen og opbevaringen 
af blodpræparater. Dets omfattende 
alarmstyringssystem rapporterer straks, 
når alarmgrænseværdier overskrides 
– enten via e-mail eller SMS – hvilket 
muliggør hurtig reaktion i tilfælde af 
temperaturudsving.

testo Saveris overvågningssystemet 
er optimeret til at løse udfordringer I 
sundhedssektoren, og er derfor ideelt til 
sikker overvågning af værdifuldt blod og 
blodpræparater. temperatur- og fugt-
værdier måles, via trådløse eller ether-
net dataloggere, og sendes uafbrudt til 
en central opsamlingsenhed, hvor måle-
dataene gemmes som dokumentation. 
Den centrale opsamlingsenhed ”basen” 
er hjertet i testo Saveris overvågnings-
systemet og kan gemme op mod 18 mil-
lioner målinger uden at være koblet op 
til en PC. Alarmeringsfunktionaliteten 
tillader alarmering via SMS, e-mail og 
via et alarmrelæ. Alle målte temperatu-
rer overføres med det samme til basen 
og videre til en PC database, hvor data 
arkiveres centralt. I den brugervenlige 
software kan data analyseres nøje og 
evalueres.

Baseenheden og softwaren til analyse og arkivering af 
temperaturmålinger

Opbevaring af værdifulde blodposer Saveris datalogger ved opbevaring af blod

Blodposer i køleskab

DET TRåDLøSE ovERvågNINgSSySTEm TESTo SAvERIS TILByDER:

•		Automatiseret	overvågning	af	alle	kritiske	temperaturgrænser	ved	
opbevaring og under transport

•		Pålidelige	og	sikre	målinger	–	selv	ved	strømsvigt	og	nedbrud
•		Alarmering	ved	overskredne	temperaturgrænseværdier	og	strømsvigt
•		Flere	typer	alarm	–	SMS,	e-mail,	LED
•		Hurtig	dokumentation	og	rapportering	via	dansk	software
•		Datalogning	af	temperaturer	mellem	-200	°C	og	+1000	°C
•		Fleksibel	montering	af	dataloggere	og	følere	såvel	i	som	udenpå	køleskabe	

og frysere
•		Systemet	kan	nemt	integreres	med	eksisterende	LAN	netværk
•		Data	låst	mod	manipulation
•		Mulighed	for	kalibreringsaftale

temperaturovervågning af blodpræ-
parater med testo Saveris styrker kvali-
tetssikringen i blodbanker, på sygehuse, 
i den farmaceutiske industri samt på 
apoteker og laboratorier. Også under 
transport af blodpræparater kan syste-
met anvendes. ved ankomst afleverer 
Saveris dataloggeren automatisk sine 
data for turen til Saveris basen.

Den automatiske overvågning styr-
ker ikke alene kvalitetskontrollen, den 
sparer også de kvalitetsansvarlige for 
tid i dagligdagen, idet manuel aflæsning 
ikke længere skal foretages. Det øger 
produktiviteten.

Læs meget mere på  
http://www.buhl-bonsoe.dk/saveris



PRoDUkTINFoRmATIoN

væLg DEN RETTE 
INDgANgSmåTTE  OG SPAR 
PENGE På RENGØRING
Der er mange penge at spare på både rengørings- og vedligeholdelseskontoen, hvis man vælger den rette 
måtteløsning til indgangspartiet. Det viser en undersøgelse fra gulvproducenten forbo flooring, der netop 
har opdateret deres populære Coral måttesortiment med nye farver og forbedret funktionalitet.

Snavs og vand, der slæbes med ind 
udefra, gør gulvet glat og beskidt og 
kan give permanente skader på gulv-
belægningen. Udgifter til rengøring og 
vedligehold af gulve udgør derfor en 
stor del af driftsbudgettet hos private 
virksomheder og offentlige institutioner. 
Det gælder særligt i offentlige bygnin-
ger, kontorbygninger og butikker, hvor 
der dagligt er stor trafik af gæster og 
medarbejdere gennem indgangsparti-
erne. Med den rette måtteløsning kan 
rengøringsomkostningerne imidlertid 
reduceres væsentligt.

HOLD SKIDtEt UDE

forbos Coral World Series, der består af 
forskellige tekstilmåtter til indgangspar-
tier og entréer, er en effektiv og stilfuld 
barriere mod fugt og snavs. Med den 
rette placering og størrelse kan måtterne 
opfange op til 94 procent af den regn, 
sne, sand og jord, som transporteres ind 
fra gaden. Det viser en undersøgelse, 
som det anerkendte tyske testinstitut 
tÜv Rheinlands har foretaget for forbo 
flooring. Samtidig kan de fugtabsorbe-
rende måtter reducere risikoen for fald-
skader som følge af glatte gulve.

”Det tyske institut tÜvs testunder-
søgelser viser, at seks meter gangareal 
med Coral-måtte i entréen er nok til at 
holde størstedelen af al snavs og fugt 
ude. Det giver en væsentlig reduktion i 
omkostningerne til rengøring og vedli-
geholdelse og sikrer, at gulve og tæpper 
forbliver rene og præsentable år efter 
år,” forklarer teknisk chef hos forbo, 
thomas Kjær.

Coralsortimentet fra Forbo Flooring er en serie af indgangsmåtter, som forhin
drer op til 94 procent af skidt og snavs i at blive slæbt med videre ind i bygnin
gen. Nyheden Coral brush blend fås i ni flotte farver. Her ses Coral brush blend 
i atoll blue (dessin nr. 5742).
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bæREDyGtIGt vALG

foruden at reducere brugen af vand 
og rengøringsmidler i forbindelse med 
rengøring af gulve er størstedelen af 
Coral-måtterne lavet af Econylgarn, der 
består af 100 procent genbrugte nylon-
fibre fra blandt andet udtjente fiskenet 
og andre genanvendelige materialer. 
Det gør Coral til et miljørigtigt valg, som 
matcher kravene til bæredygtigt byggeri 
og omtanke for miljøet.

NyHED: CORAL bRUSH

I Coral World Series findes nu syv 
kollektioner. Seneste tilføjelse til sorti-
mentet er nyhederne Coral brush pure 
og Coral brush blend. begge serier er 
velegnede til områder med intens trafik, 
da måtterne er fremstillet af tre typer 
garn med hver sin fordel: Garn med 
fugttransporterende kapillareffekt og 
stort overfladeareal, som absorberer 
fugt; garn med aktive fibre, som hurtigt 
fjerner snavs; og kraftigt garn, som kan 
modstå massiv trafik. Mellemrummene 
mellem garnfibrene skjuler effektivt 
snavs, så måtterne ser rene ud i længere 
tid.

De ensfarvede Coral brush pure måt-
ter fås i 12 farver, som kan anvendes 
sammen eller kombineres med andre 
Coral-produkter. Coral brush blend fås i 
ni farver. Måtterne i blend-serien har et 
stribet look, der giver indgangspartiet 
en opsigtsvækkende fremtoning.

foruden de to nye kollektioner lance-
rer forbo også nye trendy farver til det 
eksisterende Coral-sortiment, som sam-
tidig har fået et løft i funktionaliteten.

yDERLIGERE OPLySNINGER

thomas Kjær, teknisk chef, forbo flo-
oring A/S, tlf. 44 92 85 00.
Anne-Mette Holm, marketingansvarlig, 
forbo flooring A/S, tlf. 44 50 20 86.

Coral brush pure er en fremragende  
allaround løsning til bygninger med 

 intens trafik. Serien fås i 12 farver, som 
kan anvendes alene eller kombi
neres med andre Coralproduk

ter for at skabe en individuel 
løsning, som passer perfekt 

til bygningens øvrige indret
ning. Her ses Coral brush 

pure i bossanova purple 
(dessin nr. 5719).

FAkTA om FoRBo

•		Forbo	Flooring	Systems	er	en	del	af	den	schweiziske	Forbo-koncern,	der	er	
global markedsleder inden for gulvbelægninger og transportsystemer.

•		Forbo	Flooring	tilbyder	kvalitetsgulve	og	indgangsmåtter	til	både	erhvervs
formål og bolig.

•		I	Coral-serien	findes	syv	kollektioner:	Coral	classic,	Coral	grip,	Coral	duo,	
Coral welcome, Coral logo samt Coral brush pure og Coral brush blend, 
der er de to nyeste tilføjelser til sortimentet. 

FAkTA om UNDERSøgELSEN

•		Undersøgelsen	af	Forbos	Coral-indgangssystemer	er	foretaget	af	det	aner
kendte testinstitut TÜV Rheinlands i Tyskland.

•		Måtternes	evne	til	at	bremse	fugt	og	snavs	er	testet	ved	10	x	10	testpassa
ger i et fysisk setup med seks meter Coralmåtte.

•		Den	praktiske	test	viste,	at	94	procent	af	det	sand,	jord	og	vand,	som	
transporteres med ind udefra, blev absorberet af Coralmåtterne, når en 
testperson med beskidte sko gik henover måtterne.



● 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

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

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

kvalitet skaber tryghed 
Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—
DORMA dørlukkersystem TS 93

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

DORMA skydedørsautomatik ES 200

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

” OM NATTEN  
ER ALLE kATTE gRå”

AF HENRIk mEISLER,  

LoUIS PoULSEN LIgHTINg A/S
Der hersker i dag næppe tvivl om ly-
sets store betydning for helbredelse, 
trivsel og effektivitet for patienters og 
de mange personalegrupper på sygehu-
sene. Der tales og skrives næsten ude-
lukkende om lys til indendørs brug – til 
gengæld ikke meget om udendørslysets 
betydning for sygehuset og brugerne 
heraf. Her et par hints om betydningen 
af god belysning udendørs.

ORIENtERING

”Hvordan finder jeg frem til bestemmel
sesstedet?”

Ikke kun for patienter og pårørende, 
men også for taxa- og ambulancefolk 
samt personale er det vigtigt, at kunne 
orientere sig hurtigt og sikkert i de 
mørke timer, når turen går til sygehuset, 
ikke mindst når man hurtigt skal finde 
akutmodtagelsen.

Godt oplyste adgangsveje hjælper os 
med at finde vej i skumringen og nat-
temørket. Adgangsvejene er ofte en 
del af det offentlige vejnet og stisystem, 
hvor der gælder særlige krav for belys-
ningen, hvorfor de interne veje også bør 
”flugte” kravene til de offentlige. Her er 
tilstrækkelig og regelmæssig belysning 
af stor betydning for at kunne orientere 
sig, så den sammen med skiltningen let 
og tydeligt leder dig frem til en parke-
ringsmulighed, et afsætningssted eller 
en vareindlevering. ved god tilrettelæg-
gelse af adgangsforhold med belysning 
kan du sikre en hurtigere afvikling af 
trafik for både kørende og gående og 
samtidig mindske stressfaktoren hos de 
ankommende. Dette bliver ikke min-
dre aktuelt fremover, hvor endnu flere 
behandlinger vil foregå på ambulatorie-
basis.

SIKKERHED OG tRyGHED

”Jeg er utryg, når jeg går fra parke
ringspladsen til min afdeling, når det er 
mørkt!”

belysning er en af kriminalitetens 
største fjender. Den beskytter brugerne 
og deres ejendele. God belysning er 
med til at øge fornemmelsen af tryghed. 
Den tiltrækker besøgende, og øger den 
naturlige overvågning og modvirker 
kriminalitet.

formålet med belysningen bør frem 
for alt være at skabe sikkerhed for den 
kørende og gående trafik på adgangs-
veje til og fra sygehuset, på parkerings-
områder og på stier, fortove, ramper og 
trapper.

En god belysning skaber ud over sik-
kerhed også tryghed for brugerne af ho-
spitalets faciliteter. Mange patienter og 
pårørende er ikke godt gående, bruger 
måske gangstativ eller kørestol. for dem 
er det ekstra vigtigt, at kunne skelne ni-
veau forskelle i terræn, trin mm.

MILjø, IDENtItEt OG 
StEMNING
”Underholdning leder tankerne bort fra 
sygehusverdenens konkrete problema
tikker”

Måden, hvorpå man oplever natten, 
er meget afhængig af lysniveauet, man 
befinder sig i. Lyset kan skabe stemnin-
ger, varme, intimitet eller rumlighed. 
Desuden kan det skabe spænding, dra-
matik og oplevelser.

Specielle områder og bygningsdele 
kan man tilføre egen særlig identitet 
ved etablering af eksempelvis ef-
fektskabende lys. Lyset kan skabe og 
understrege særlig arkitektur, særlige 
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områder, f.eks. indgangspartier og faca-
der. Sygehuset kan med lys fremhæve 
og understrege sin helt egen identitet 
og gøre områder genkendelige, men 
dette skal naturligvis altid udføres med 
respekt for omgivelserne.

Stemning kan også skabes ved 
eksempelvis at belyse skulpturer, 
fontæner, søer, vandløb, udendørs 
opholdsområder, træer og trægrup-
per i anlæggene omkring bygningerne 
til glæde og adspredelse for patienter 
og pårørende, som også efter mørkets 
frembrud kan have gavn af at kunne 
opholde sig i udendørsområderne eller 
indefra se verden uden for hospitalsmu-
rene. Uden denne form for belysning vil 
udendørsområder og genstande fremstå 
mørke, triste og uidentificerbare.

ved planlægning af belysning er det 
vigtigt, at det ydre og indre rum fun-
gerer som et hele, ikke mindst nu om 
dage, hvor anvendelsen af store glas-
partier er med til at opløse skellet mel-
lem inde- og udemiljøerne. Her er det 
vigtigt, at lysets farver er ”koordineret” 
og at blænding undgås.

øKONOMI, DRIft OG MILjø

”Hvilken nytte har man af belysningsan
læg, der ikke eller kun delvis lyser, eller 
ligefrem slukkes for at spare, når det 
bliver mørkt?”

Udendørs belysningsanlæg skal være 
driftssikre og driftsøkonomiske. Med de 
mange nye muligheder for energieffek-
tive lyskilder kan elforbruget mindskes 
betydeligt ligesom vedligeholdelsen. 
Dette sker blandt andet ved anvendelse 
af LED lyskilder i væglamper, pullerter 
og lygter og vejbelysningsarmaturer. 
forudsætningen er valg af kvalitetsma-
terialer, idet megen LED og tilhørende 
elektronik ikke lever op til ønsket om 

lange levetider, ligesom faren for for-
skelligartethed i lyskildernes farve og 
farvegengivelse er til stede.

Med LED belysning er der fuld mu-
lighed for lysstyring, så lyset benyttes, 
når der er behov herfor og med den 
lysintensitet, som opgaven kræver. LED 
lyskildernes lange levetider sikrer, at 
lysanlæggene ikke står halvblinde eller 
blinkende hen eller ligefrem er gået ud.

PLANLæGNING & 
PROjEKtERING
Louis Poulsen har mange års erfaring 
i planlægning af både indendørs- og 
udendørsbelysning.

Sammen med sygehusets rådgivere 
og udførende udarbejder vi lysbereg-
ninger samt energi- og økonomibe-
regninger for nye og gamle anlæg, så 
dokumentation kan tilvejebringes som 
beslutningsgrundlag, inden udskiftning 
af gamle anlæg eller etablering af nye 
igangsættes.

vores udendørsprogram med kom-
binationsmulighederne mellem høj og 
lav og effektbelysning er med til at gøre 
Louis Poulsen til en af kvalificeret udby-
der af udendørs belysning.

Det er vigtigt at finde den rigtige ba-
lance i brugen af lys, så det ikke resulte-
rer i, at lyset overtager nattemørket, og 
vi dermed ikke oplever nattens mystik 
og ro.



  Det enkle liv – fransk landidyl i 
smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

SJÆLLAND JYLLAND
Vangeleddet 45-47 Hjortsvangen 36
DK-2670 Greve DK-7323 Give
Tlf.: 43 90 90 66 Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 43 90 91 04 Fax: 75 73 90 16
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I mere end 35 år har 
vi åbnet døre i hele Danmark
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Fax: 43 90 91 04
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KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 



oRIENTER INg

PATIENTSIKKER 
INDkøBSSTRATEgI

også vurderes på i en indkøbssituation. 
På den ergonomiske side handler det 
om, at brugerens syn, hørelse og bevæ-
gelighed skal tilgodeses. På den psyko-
logiske side handler det om perception 
– hvordan opfatter, organiserer og 
genkender brugeren de sensoriske in-
put; om kognition – hvad skal brugeren 
huske, forstå og beslutte; om emotion 
– brugeren skal have en positiv relation 
til og stole på teknologien; og endelig 
skal udstyrets design føre til den øn-
skede adfærd. Alt sammen noget som 
vi i Afdelingen for Anvendt Psykologi 
kan hjælpe virksomheden med gennem 
analyser og tests og ved anvendelse af 
psykologiske og etnografiske metoder”.

fORHOLDEt MELLEM DEt 
MEDICINSKE UDStyR OG 
PERSONALEt
Siden 2011 har der været en stigning i 
indberetninger af utilsigtede hændelser 
i forbindelse med medicinsk udstyr. fra 
433 indberetninger i 3. kvartal i 2011 til 
1492 indberetninger i 1. kvartal i 2013. 
I 2012 var der 304 rapporterede utilsig-
tede hændelser, som var klassificeret 
som enten alvorlige eller dødelige. (2)

I en rapport fra Patientombuddet 
nævnes eksempler på fejl, der forklares 
som forhold mellem det medicinske 
udstyr og personalet: alarmen på en sa-
turationsmåler var slået fra, og alarmen 
aktiveredes ikke, når patientens iltmæt-
ning var for lav; ved hjertestop-alarm 
viste alarmen ”test af hjertestop” på 
hjertestop-holdets kald; et forkert sam-
let sug gjorde det umuligt at suge aspirat 
op fra en patients luftveje; en forkert 
samlet varmtvandsfugter bevirkede, at 
ilten susede ud af fugteren, og patien-
tens respiration forværredes. (2)

MENNESKE-tEKNOLOGI 
INtERAKtION
teknologi og implementering skal desig-
nes i forhold til brugernes arbejdsgange. 
Eksemplerne fra Patientombuddets rap-

port er en række ulykkelige hændelser, 
som er opstået i et workflow, som mulig-
vis ikke var tænkt ind i hverken arbejds-
gange eller design.

”De beskrevne fejl kan have at gøre 
med menneske-teknologi interaktion, 
fx menneskelige kapaciteter inden for 
sensorik, hukommelse og emotioner, 
teknologiens design hvad angår bruger-
venlighed, forståelse af brugermanualer 
og genkendelse af symboler på det 
medicinske udstyr. ved hjælp af en hu-
man factors-baseret risikoanalyse kan vi 
hjælpe med at minimere fejlene og der-
med undgå utilsigtede hændelser” siger 
Helle boelsmand bak.

INDKøb Af APPARAtUR

En af årsagerne til problemerne er som 
nævnt forholdet mellem det medicinske 
udstyr og personalet. ”Det er dette for-
hold, vi kan hjælpe indkøbsafdelingerne 
med at evaluere inden indkøb af medi-
cinsk udstyr” siger Helle boelsmand bak 
og fortsætter; ”Der er derfor god grund 
til at bruge en human factors specialist, 
når medicinsk udstyr indkøbes og im-
plementeres. Psykologer og human fac-
tors specialister hos fORCE technology 
kan hjælpe hospitalerne med at matche 
udstyret til de givne arbejdsprocesser, 
eller hjælpe med at justere arbejdspro-
cesserne til udstyret, så det ikke ender 
med at stå i et hjørne og samle støv, 
fordi processerne og udstyret ikke pas-
ser sammen”.

KILDER

(1)   Godtsygehusbyggeri.dk
(2)   temarapport om medicinsk udstyr. Patien-

tombuddet, 20.juni 2013.  
http://www.patientombuddet.dk

Medicinsk udstyr skal overholde en 
række standarder for at opnå godken-
delse, og det er fabrikantens ansvar at 
dokumentere, at udstyret er udviklet, så 
det overholder standarderne. fORCE 
technologys Afdeling for Anvendt 
Psykologi kan hjælpe sundhedsvæse-
nets indkøbsafdelinger med at opstille 
patientsikkerhedsrelaterede kravspeci-
fikationer til medicinsk udstyr og med 
at evaluere de indkomne tilbud på bag-
grund af kravspecifikationerne.

Der er i rammebetingelserne for nyt 
sygehusbyggeri afsat ca. 25 % af byg-
gesummen til indkøb af apparatur, It og 
løst inventar, herunder også medicinsk 
udstyr. Der vil således skulle indkøbes 
medicinsk udstyr for rigtig mange penge 
i de kommende år. Medicinsk udstyr, 
som skal leve op til en lang række tekni-
ske og kliniske krav og ikke mindst krav 
om høj patientsikkerhed og brugerven-
lighed. (1)

”Der er mange krav til medicinsk ud-
styr, men helt evident er det, at udstyret 
skal være sikkert, funktionelt, effektivt 
og give gode brugeroplevelser”, siger 
human factors specialist Helle boels-
mand bak fra Afdeling for Anvendt 
Psykologi ved fORCE technology, 
og fortsætter: ”vi rådgiver og hjælper 
virksomheder med den human factors-
baserede anvendelighed ved udvikling 
af medicinsk udstyr. vi er derfor i stand 
til at rådgive sundhedsvæsenets ind-
købsafdelinger når der skal træffes be-
slutninger om, hvilket medicinsk udstyr 
der skal indkøbes.”

HvILKE KRAv ER DER tIL 
MEDICINSK UDStyR?
”ved udvikling af medicinsk udstyr skal 
fabrikanten følge en international stan-
dard om udvikling af medicinsk udstyr 
og sikre sig, at en lang række ergonomi-
ske og psykologiske forhold er i orden,” 
siger Helle boelsmand bak. ”forhold, 
som skal bevirke, at udstyret er sikkert 
for brugerne, dvs. både personalet og 
patienterne, og forhold som udstyret 

Helle Boelsmand Bak er human factors 
specialist og har særligt beskæftiget sig 
med løsninger indenfor jernbanesek
toren og sundhedssektoren. Helle er 
oprindeligt uddannet sygeplejerske og 
har også en Master i Voksenuddannelse 
& HRD.
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ARBEjDSmILjø

INDRETNINg

køLINg

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

SkyLLERUmSUDSTyR

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Desinfektionsmaskiner

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service

mEDICINSkABE

MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

AUTokLAvER

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

SkyLLERUmSUDSTyR

BELySNINg

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

Landsdækkende
dag-til-dag levering

• E-butik
• 10.000 varenumre
• Konsulentservice
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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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BELySNINg

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

PANELER SkyLLERUmSUDSTyR SkyLLERUmSUDSTyR

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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

IT-RåDgIvNINg vANDBEHANDLINg

vENTILATIoN

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

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

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

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

IT-rådgivning

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

ESCo

www.escogruppen.dk

Energibesparelse 
med garanti

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

Ren vandbehandling
til hospitaler

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



GCE - Gruppen er i dag Europas førende indenfor 
gasudstyr. 

GCE´s Mediline sortiment tilbyder KombinationVentiler, 
Regulatorer samt Centralgasudstyr til medicinske 
luftarter, der anvendes på hospitaler, Emergency og 
Homecare tjenester.

www.gcegroup.com

A MATTER OF LIFE
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Specialist i ventilationsteknisk 
person & produktbeskyttelse 
til hospitaler

JRV A/S · Nimbusvej 10 · DK-2670 Greve
T. 43 950 950 · F. 43 950 951

www.jrv.dk · e-mail: sales@jrv.dk

Punktsug til operationsstuer 
& laboratorier

Laminar Air Flow til 
operationsstuer
Forsyningsbroer hæve/-
sænkbar til operationsstuer

Sugeskærme til bl.a. 
Medicinhåndtering


