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PatIeNter Og meDarbejDere I 
fOkus, Når HosPITaLsLogIsTIkken 
forBeDres

GodE loGIStIKlØSNINGER 
ØGER EFFEKtIvItEtEN

Et moderne hospital er et komplice-
ret logistisk system. der er planlagte 
handlinger samt akutte og uforudsete 
hændelser, der ofte kræver hurtig og ef-
fektiv indgriben. Medarbejdere, udstyr 
og forbrugsvarer skal være klar til flere 
forskellige patientforløb. det rigtige ud-
styr skal være i nærheden og klar til brug 
sammen med de forbrugsvarer, der er 
nødvendige til den aktuelle behandling. 
der er ikke tid til at lede efter og hente 
udstyr og forbrugsvarer.

Patientforløbet er naturligvis i fokus, 
om det så er i de eksisterende faciliteter 
eller i de mange nye hospitalsbygninger, 
der er på vej. En god og kompetent 
behandling, pleje og rehabilitering af 
patienten forudsætter, at medarbej-
derne har ordentlige arbejdsforhold. 
Herigennem sikres det, at patientbe-
handlingen optimeres. det betyder, at 
medarbejderne skal have let adgang til 
de materialer, udstyr og mad, kitler, lin-
ned og klæde, som er nødvendige, og at 
bortskaffelse af affald sker på en sikker 
og hurtig måde.

I en række brancher har AlECtIA/
loGISYS gennem flere år arbejdet 
med logistik for at sikre, at produkter er 
til rådighed på det tidspunkt og i den 
mængde, der efterspørges. Fx forsy-
ningen af mælk, kød og aviser der hver 
på sin måde har kort holdbarhed men 
alligevel hver dag skal være klar i butik-
kerne overalt i landet.

I ovennævnte brancher har AlECtIA/
loGISYS typisk medvirket til at udvikle 
de nødvendige værktøjer understøttet 
af It og en informationsstruktur. Heri-
gennem er det blevet muligt at anvende 
stregkoder og på det seneste også RFId 
tags til at sikre en effektiv logistik for at 
opfylde kravene om, at produkterne er 
på hylderne i rette mængde og til den 
aftalte tid, og i et mellemstort supermar-

ked kan der være 30-40.000 varenumre. 
Håndtering af produkter under køl, frost 
og ved almindelig temperatur kan også 
håndteres.

de påførte stregkoder og informa-
tionsstrukturen sikrer at produkterne 
kan registreres automatisk i logistikfor-
løbet – på lageret, ved plukningen og 
ved afleveringen til butikkerne og det 
efterfølgende salg. der er således et 
konstant overblik over forbruget, og 
hvor produkterne er i logistikforløbet. 
På det seneste er en række supermar-
kedskæder også ved at påføre RFId tags 
på paller og kolli og for nogle få produk-
ter, specielt de dyrere produkter, også 
på salgsenheden eller forbrugsenheden. 
Stregkoder og RFId giver mulighed for 
at følge produkterne fra produktion til 
forbrug og dermed også mulighed for at 
spore produkterne og lette evt. hjemkal-
delse ved problemer med produkterne.

På et hospital skal der typisk håndte-
res 300-400 varenumre på en afdeling. 
Hertil kommer at der skal bestilles skaf-
fevarer, der ofte håndteres i et eget for-
løb. teknologien og erfaringerne findes, 
så det er et spørgsmål om at komme i 
gang med at gøre vareforsyningen mere 
effektiv og udnytte de værktøjer, andre 
brancher allerede har anvendt i flere år.

AllECtIA/loGISYS har gennem de 
seneste år arbejdet med forsyningen af 
de enkelte hospitalsafdelinger og ikke 
mindst deltaget i drøftelser om ændrin-
ger i forudsætningerne for vareforsynin-
gen frem til afdelingerne.

Udgangspunktet har oftest været 
mange produkter på depoterne, hvoraf 
en del ikke anvendes. Første fase er 
derfor en vurdering af hvilke varer, der 
er brug for på afdelingen, og erfaringen 
viser, at der ofte er tale om, at 5-10 % 
af varerne slet ikke anvendes. det vil 
sige, at 5-10 % af de indkøbte varer 
umiddelbart kan fjernes. det giver en 
besparelse i både indkøb og i forhold til 
pladsbehov.

af arne rask, aLeCTIa a/s



Hertil kommer at flere varer ligger 
på depoterne i betydelige mængder. 
Eksempler er varer, hvor der er til et års 
forbrug eller mere. vores erfaring viser, 
at der kan spares på mængden af varer, 
og for nogle afdelinger udgør det helt 
op til 50-75 % besparelse i anvendelsen 
af plads. det betyder, at den stue, der 

måske er blevet indrettet til depot, igen 
kan bruges til patienter eller til kontor. 
Stadig er udgangspunktet, at der al-
tid skal være varer nok, der må aldrig 
mangle varer, når de skal bruges af med-
arbejderne og patienterne. Et typisk de-
pot skal indeholde varer til et forbrug på 
5-10 dage, og det kan blive nødvendigt 

Før

Efter

Før
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at øge frekvensen af levering af varer til 
afdelingen.

En ekstra gevinst ved at reducere la-
gerbeholdningen af de enkelte varer er 
en reduktion af uddaterede varer. den 
mindre mængde af varer giver samtidig 
et bedre overblik over varerne, så det 
bliver nemmere at finde dem uden inve-
stering i brik systemer eller tilsvarende 
systemer.

Reduktion af uddaterede varer er 
naturligvis også en gevinst, der dog i 
nogle tilfælde skal modregnes en højere 
omkostning til levering, specielt hvis det 
kræver øgning af leveringsfrekvensen.

Sammenlægning af varesortimenter 
på tværs af flere hospitaler kan give væ-
sentlige reduktioner af varesortimentet, i 
praksis en halvering af antal varenumre, 
der fremover bør ligge på et fælles lager. 
Her er der også en væsentlig indkøbs-
besparelse, når indkøbet sker på færre 
varenumre, og disse indkøbes i større 
mængder. totalt kan logistikrabatten let 
udgøre en besparelse på 5-10 % i for-
hold til de nuværende indkøbspriser.

Endelig er det også en mulighed, at 
indkøbet sker til forskellige priser og her 
er tilpasning til laveste pris selvfølgelig 
en umiddelbar mulighed.

oPGAvEFoRdElING

den typiske organisering på hospita-
lerne er, at afdelingerne selv modtager 
og lægger varerne på plads. det vil sige, 
at det sundhedsfaglige personale vare-
tager denne funktion og i nogle tilfælde 

i et samarbejde med fx portører. opga-
ven bliver ofte ikke prioriteret særlig højt 
og dermed risikeres det, at det er de 
forkerte varer og i for store mængder, 
der ligger i depoterne.

Erfaringer både fra udlandet og fra 
danske hospitaler viser at ”mottoet” 
-arbejdet skal udføres af dem som er 
bedst til det – gælder her. det sund-
hedsfaglige personale er de bedste til at 
varetage behandlingen af patienterne, 
men ikke nødvendigvis de bedste til at 
varetage bestilling og på pladslægning 
af varer på de enkelte depoter.

Erfaringerne fra udlandet viser, at 
en uddannet servicemedarbejder kan 
udføre bestilling og på pladslægning 
væsentlig hurtigere end de sundheds-
faglige medarbejdere. I nogle tilfælde 
har vi målt helt op til en halvering af 
tiden, der medgår til at bestille, modtage 
og på pladslægge varer, når det sker af 
en uddannet servicemedarbejder.

I praksis overføres en række ansvars-
områder fra afdelingerne til servicemed-
arbejdere, som derefter varetager funk-
tionerne. Et væsentligt aspekt er, at det 
skal være den/de samme servicemedar-
bejdere som ”passer” afdelingen for her 
igennem at få opbygget det nødvendige 
tillidsforhold og samarbejde mellem af-
deling og servicemedarbejder.

PlACERING PÅ KlINISKE 
AFdElINGER
Indretning og placering af varerne i 
depot og/eller lageret på de enkelte 

afdelinger skal ske i et tæt samarbejde. 
Erfaringerne fra udlandet viser at place-
ring af de varer, der bruges af de enkelte 
stuer/patienter skal placeres så tæt på 
stuen som muligt. derved sparer de 
sundhedsfaglige medarbejdere mange 
skridt. I nogle tilfælde er det set, at en 
placering tæt på patienterne kan redu-
cere tiden til at hente og finde med helt 
op til 2000 timer pr. år på en afdeling, 
timer som så kan bruges på patienterne.

det kan i nogle tilfælde udføres i 
eksisterende lokaler og skal under alle 
omstændigheder indgå, når der skal 
planlægges nyt hospitalsbyggeri.

REdUKtIoN AF 
oMKoStNINGER
Kravet om øget produktivitet på 2 % 
kan bl.a. opnås ved en optimering af 
patientforløbet og ikke mindst gennem 
en bedre logistik. Mere effektiv logistik 
med etablering af centrale lagerfunktio-
ner, der leverer helt frem til den enkelte 
afdeling, og nyindretning af afdelinger 
er med til at reducere den tid, der med-
går til at finde varerne og ”varme” hæn-
der frigøres på afdelingerne. den bedre 
indretning kombineret med en bedre 
arbejdstilrettelæggelse er desuden med 
til at forbedre arbejdsmiljøet og i sidste 
ende give større arbejdsglæde og øget 
patientsikkerhed.
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ProDukTInformaTIon

af DIrekTør, CarsTen 

PV Larsen, Højager 

BeLysnIng a/s

fLeksIBeL  
Og InTeLLIgenT 
kONtOrbeLysNINg

I dag er der mange virksomheder der 
opgraderer kontorlokalerne til mere 
moderne arbejdsområder med EdB, nye 
møbler m.m. Her er det meget vigtigt at 
man husker belysningen, da det er en 
væsentlig parameter for medarbejde-
rens velbefindende.

Fælles for dem alle er kravet i dS700 
(dansk standard er lov i dag) hvor der 
kræves flere lys- niveauer og bestemte 
grænser for lysstyrker og blænding.

Blændingsproblemet er normalt det 
største problem, da medarbejderen 
konstant udsættes for irriterende ube-
hagsblænding, når belysningen ikke 
anvender de rigtige armaturer til denne 
belysning, men blot hænger almindelige 
standard nedlysende armaturer op.

lØSNINGSMUlIGHEdER

vi anbefaler at man tager diskussionen 
op på arbejdspladsen og invitere nogle 
specialister fra os som leverandører eller 
alternativt nogle fra lysteknisk Selskab, 
der selv holder kurser i rigtig kontorbe-
lysning. Så kan man for afdækket beho-
vet og beskrevet nogle løsningsmulig-
heder der sikrer en rigtig og behagelig 
belysning.

Højager Belysning A/S tilbyder 
gratis rådgivning til alle virksomheder 
i danmark. vi udarbejder lystekniske 
beregninger og kommer ud og måler 
belysningen i de eksisterende lokaler. vi 
har konsulenter over hele danmark, og 
har specialister med stor erfaring inden-
for belysning.

I de senere år er der kommet nogle 
meget fleksible belysningsløsninger på 
markedet. Waldmann lichttechnik har 
udviklet en serie med stander op/ned-
lysende armaturer med navene AtARo 
og tYCooN, der kan flyttes rundt i 
lokalerne og som installationsmæssigt 
leveres med stikprop direkte til 230v 
tilslutning i væg eller gulv.

Fordelen ved denne type armatur-
serie er at man sparer på installations-
omkostningerne og lampen kan flyttes 
uden de store problemer, altså meget 
fleksibel belysning. Samtidig får man en 
belysning der opfylder alle dS700 krav 
til rigtig kontorbelysning.

disse nye standerlamper leveres 
også med fuld intelligent lysstyring, der 
sikrer at lyset dæmpes når dagslystil-
skuddet opfylder kravet til lys niveauet 
i kontoret. Herved opnås meget store 
besparelser i strømforbruget ca.60-80 % 
af installeret effekt.

En anden facilitet disse nye armaturer 
har indbygget er tilstedeværelsesmel-
der, der sikrer at armaturet kun er tændt 
så længe der er nogle der arbejder i lo-
kalet. dette giver også nogle væsentlige 
besparelser da mange medarbejdere 

ofte kun bruger 2/3 dele af arbejdstiden 
på selve kontorarbejdspladsen og resten 
af tiden til møder rundt om i organisatio-
nen eller i byen.

INtEllIGENt BElYSNING

Udover disse intelligente styringssyste-
mer kan lampen manuelt justeres efter 
den enkelte medarbejders ønsker og 
behov, blot ved at overstyre lysniveauet 
med den manuelle indstillings kontakt 
(op/ned) på standerens arm. det er jo 
meget individuelt hvor meget lys den 
enkelte medarbejder ønsker.

Man får altså en fuld intelligent 
belysning med dagslysstyring og tilste-
deværelsesmelder, der kan opsættes 
uden installationsomkostninger. det 
har tiltalt en del i den private sektor, så 
nu mener vi det er på tide at gøre den 
offentlige sektor opmærksom på disse 
løsningsmodeller, da der er meget store 
besparelser at hente på at lave den rig-
tige belysningsløsning når den gamle 
skal skiftes.

Udover almenbelysningen i loka-
lerne skal der også bruges en særskilt 
belysning i form af en bordlampe, der 
sikrer det højere lysniveau der kræves 
på arbejdsfeltet. Her har Waldmann fået 
Porsche til at designe en unik bordlampe 
med navnet dIvA der kun bruger 11W 
men lyser som en 100W glødelampe 
og en lEd lampe MINElA med 5W 
forbrug og en lysstyrke som en 75W 
glødelampe, samtidig med lys åbningen 
i dIvAEN er afskærmet med et blænd 
gitter der sikre mod blænding af med-
arbejderen, kollegaer og skærmen.

Ring til os og vi kommer og fortæller om 
disse nyheder. tlf. 56 28 80 00 –  
www.hojagerbelysning.dk

http://www.hojagerbelysning.dk
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  Athene’s vekseltryk + IPC sortiment
maskinvaskes komplet

 NU også vask af kugledyner  
 Total dekontaminering i vaskeprocessen

Skal vi også klare Deres dekontaminerings-/vaskeproces?

Athene Healthcare – handler med omtanke

www.athenehealthcare.dk  • Tel: 4916 8480
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sÆt HygIejnen unDer LuP

der tales om mange emner indenfor vig-
tige områder i sundhedsvæsenet.

Mange meninger, teorier og standar-
der; men alt er i virkeligheden spørgs-
mål om definitioner.

Hvordan defineres hygiejne? og i for-
hold til hvilken praksis?

Hygiejne i relation til brugen af fler-
gangs produkter, er i praksis i henhold til 
dS 2451-8.

det er et vigtigt skridt i den rigtige 
retning at have en standard at læne sig 
op af. dog skal praksis vægtes, til det 

enkelte område. Hvordan er standarden 
i forhold til praksis?

Kan en standard defineres konkret til 
praksis eller skal dette gøres lokalt?

det er i alle fald nødvendigt at der 
tages fat om hygiejnen.

FoRvENtNING

vekseltryk madrasser er anvendt mange 
steder på kommunale institutioner, pri-
vate hjem samt hospitaler. det samlede 
forbrug af madrasser er enorm stort. de 

betegnes som flergangs brug produkter, 
som efter brug gøres rent for at være 
klar til næste bruger.

En dansk standard kan ikke være en 
hygiejne vejledning i sig selv.

vi er flere madras leverandører som 
efterspørger en mere konkret forvent-
ning og krav til hvordan vi håndterer 
madrasserne i relation til håndtering og 
udlejning.

dansk standard beskriver ikke kon-
kret hvilke dele af madrassen der skal 
gøres rent, men hvilke kriterier der 
skal gøres rent efter. derfor mangler 
vi en langt mere uddybende kravsspe-
cifikation, der kan anvendes generelt i 
forhold til indkøb og leje af madrasser, 
typisk i udbuds kontrakter og som sikrer 
processen i at alle vira og bakterier er 
fjernet fra hele madrassen.

I dag er fokus meget på vask af be-
trækket; men hvad med resten af ma-
drassen?

URENHEdER

der er en hel base på madrassen, hvor 
der kan ligge mange urenheder. Grun-
det de mange kroge og samlinger ind-
vendig i en madras, er det svært at sikre 
en optimal rengøring manuelt. Samtidig 
med at det tager tid. I denne udbuds-
verden, hvor priserne reduceres mere 
og mere, er tid en væsentlig faktor for 
alle parter.

det er et risikabelt kompromis vi 
er ude i, især i denne tid, hvor der er 
megen fokus på MRSA og andre ikke 
ønskede vira. 

Sæt mere fokus på hygiejnen og stop 
smittespredningen og vær dermed med 
til at sikre din borger/bruger/patient 
optimal hygiejne ved at sætte krav til 
håndteringen.

det eneste rigtige er, at hele madras-
sen vaskes i vaskemaskine efter hygiej-
niske foreskrifter, i en given tid med det 
optimale vaskemiddel til at decificere 
alle vira og bakterier.

vi skal have lyst til at spise vores 
leverpostegsmad direkte på madras-
serne!!!

af TIne anDersen nexø, LanDeCHef,

aTHene HeaLTHCare a/s, Tan@aTHeneHeaLTHCare.Dk

HosPITaL drift & teknologi 9   9 

http://www.athenehealthcare.dk


orIenTer Ing

konCePT  tIL HOsPItaLerNes 
tekNIske INstaLLatIONer

Året er ved at nærme sig sin afslutning, 
det har været et fantastisk spændende 
år når man kigger på den med optime-
ringsbrillerne.

Krisen kradser stadigvæk i bygge-
branchen, og de store nye byggerier 
er der langt imellem, men har man 
bevæget sig rundt i landet kan man se 
der er gang i rigtig mange renovering-
sprojekter, Københavns ”skyline” er jo 
nærmest en stor presenning, og der er 
stilladser på hvert gadehjørne.

Har man sat sig for at renovere sin 
ejendom, bør man jo i den grad også få 
foretaget en grundig opdatering af sine 
tekniske installationer.

I Clorius Controls A/S har vi i den 
grad mærket stor efterspørgsel i dette 
segment, og er kommet rigtig godt af 
sted med flere større og mindre pro-
jekter her i 2011, som har sparet vores 
kunder for mange energikroner.

CASE: NæStvEd HAllERNE

Clorius Controls A/S var hovedentre-
prenør på deres energioptimerings-
projekt, som i hovedtræk gik ud på at 
renovere og ombygge eksisterende 
varme – og ventilationsanlæg, med nye 
ventilatorer og montering af frekvens-
omformere, samt indregulering af vand-
mængder og derefter udskifte cirkula-
tionspumper til rigtig str. En investering 
på 700.000,-

Besparelsen er 150.000 energikroner 
om året, med garanti fra Clorius Con-
trols A/S. og en Co2 reduktion på 30 
tons.

En succeshistorie og et koncept som 
sagtens kan kopieres til hospitalernes 
tekniske installationer, vi i Clorius 
Controls A/S kigger jo mest på teknik-
ken og ikke så meget hvad man laver, 
selvfølgelig med den respekt der bør 
være.

af afDeLIngsCHef, HenrIk Lassesen, CLorIus ConTroLs a/s



Afdelingschef, Henrik Lassesen

Energirenovering/optimering med 
garanti for besparelserne er en af vores 
store mærkesager og et område vi er 
rigtig gode til at navigere i, så kunden får 
det mest optimale udbytte af sit projekt, 
alene det faktum at kunden kan budget-
tere med besparelsen, har gjort os til en 
meget attraktiv samarbejdspartner.

HUSK SERvICEN
det er jo så efterfølgende uhyre vigtigt 
at man husker vedligehold af installatio-
nerne.

det er desværre ofte set at man 
”glemmer” at alt det her nye isenkram, 
har behov for et eftersyn med jævne 
mellemrum.

det er ligesom med bilen, der er 
bevægelige dele som skal smøres, ud-
skiftes, eller justeres for at det beholder 
sin optimale driftsform.

Clorius Controls A/S Serviceafdeling 
råder over en stab af meget kompetente 
teknikere, om det er CtS service, eller 
servicering af klimastater, eller hele var-
mecentralen. Uanset driftsformen.

de er ligeledes uddannet til at rådgive 
vores kunder til det rette valg, og sikre 
de får en energi rigtig løsning når kom-
ponenter skal udskiftes.

Er det kontrol og indregulering af 
vandmængder, er det også en opgave 
vi løser.

one stop shopping kalder vi vores 
forretning, fordi vi har kompetencerne 
in house. og kan tilbyde jer hele pak-
ken, lige fra komponenter, vejledning, 
og udførsel. og så er vi jo Energi opti-
mister J
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øgeT TrygHeD  meD INtegreret 
bygNINgsautOmatIk
Sikkerhed i sundhedssektoren er vigtig for at kunne levere sundhedsydelser og tryghed i høj kvalitet 
for medarbejdere, patienter og pårørende. Hospitaler og klinikker er et fristed for mennesker, der har 
behov for fysisk eller psykisk hjælp – af disse og flere andre grunde bruger stadig flere mennesker derfor 
hospitalerne som deres første kilde til hjælp. det er derfor afgørende, at sikkerhedsmedarbejdere i 
sundhedssektoren ikke blot tager hensyn til sikkerheden, men også tager offentlighedens interesser i 
betragtning.

SIKRINGSUdFoRdRINGER I 
SUNdHEdSSEKtoREN

For hospitalernes driftsafdelinger og 
medarbejdere er det en særlig vigtig 
opgave at opnå sikre miljøer for med-
arbejdere, patienter og besøgende. 
Hospitaler er i sagens natur beregnet til 
at være åbne og tilgængelige for offent-
ligheden. dette betyder, at kriminalitet 
og andre risici nemt kan komme inden-
for hospitalets døre, hvis stedet ikke er 
tilstrækkelig beskyttet.

Ifølge dataoplysninger fra Bureau of 
labor Statistics (USA)1 oplevede medar-
bejdere i sundhedssektoren den højeste 
forekomst af skader som følge af over-
fald. En undersøgelse viste at 82 % af de 
sygeplejersker, der deltog i undersøgel-
sen, var blevet overfaldet på jobbet – og 
at det største antal overfald (25 %) var 
sket på skadestuerne. Medicoteknisk 
udstyr, depoter og medicin er også mål 
for tyverier, ligesom patienter, besø-
gende og medarbejdere på hospitalerne 
er ofre for lommetyverier og røverier. 
Effektiv sikring er således blevet en del 
af den daglige drift i sundhedssektoren, 
uanset hospitalets størrelse, placering 
og type2.

EFFEKtIv SIKRINGSlØSNING

ved at anvende ”best practice” findes 
der mange teknologier, som kan hjælpe 
driftspersonalet i sundhedssektoren 
til at håndtere sikkerhedsrelaterede 
hændelser og forebygge kriminali-
tet. de vigtigste sikringssystemer er 
indbrudsalarmering, adgangskontrol, 

videoovervågning og kommunikation i 
nødsituationer. Hvis hvert af disse syste-
mer købes separat, kan administration 
og oplæring blive en belastning for et 
hospital: Indbrudsalarmer findes i ét 
system, adgangskort administreres i 
en selvstændig database, og intelligent 
digital videoteknologi kører på særskilt 
computerudstyr.

ved at integrere disse separate 
sikringssystemer i en fleksibel byg-
ningsautomatikløsning er investeringen 
lavere, samtidig med at hospitalet får 
en langt mere effektiv sikringsløsning. 
Installation og oplæring foretages i ét 
enkelt system. driftsomkostninger 
til administration og vedligeholdelse 
reduceres også. Komponentenheder 
anvendes til flere formål, som f.eks. til 
at tænde lys, starte videooptagelse, øge 
videoopløsning eller billedhastighed, 
udløse dørlåse og andre aspekter af 
bygningsstyring. Med en integreret 
løsning opnås der større fleksibilitet til 
at tilføje sikringskomponenter, der nemt 
kan integreres i den samlede løsning, 
så investeringsomkostningerne holdes 
nede og behovet for ekstra oplæring 
reduceres.

En uafhængig undersøgelse i en byg-
ning på 13.500 m2, foretaget af Strategic 
ICt Consulting, viser en besparelse på 
24 % på systeminstallationer med en 
integreret løsning i forhold til separate 
systemer. og efter installationen fort-
sætter besparelserne på drifts- og livs-
cyklusomkostninger. En projektanalyse 
foretaget af teng & Associates viser, 
at oplæringen reduceres med 33 %, it-
administrationen reduceres med 82 % 

og at omkostningerne til ændringer, op-
graderinger og tilføjelser til en integreret 
løsning reduceres med 32 %.

disse driftstal, der er baseret på 
erfaringer og målinger, viser tydeligt 
værdien af en integreret bygnings-auto-
matikløsning. læs mere om hvordan 
Schneider Electric effektivt har anvendt 
bygningsautomatik og relaterede tje-
nester til at levere effektive integrerede 
sikringsløsninger på www.schneider-
electric.com/buildings.

NotER

1)  Bureau of Labor Statistics undersø-
gelse fra 1993

2)  American Society for Industrial 
 Security (ASIS)

BEStIl GRAtIS WHItEPAPER

”Hospitaler kan leve op til sikker-
hedsudfordringerne med integre-
rede løsninger”
Sikring af hospitaler er mere end blot 
at vælge de bedste produkter og 
funktionaliteter – det kræver også er-
faring. Whitepaper’et beskriver, hvor-
ledes sikringsløsninger som adgangs-
kontrol, indbrudsalarmering og digital 
videoovervågning kan integreres i 
bygningsautomatikken, så det beskyt-
ter patienter, medarbejdere, ejendom 
og data optimalt.

Send en e-mail med teksten ’Sikring 
af hospitaler’ til info.denmark@ 
buildings.schneider-electric.com

orIenTer Ing
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FoRdElE vEd INtEGREREdE lØSNINGER

•  En enkelt grænseflade for hele stedet 
gør det muligt at uddanne én person i 
flere sikringssystemer.

•  Sikringskomponenterne får flere 
funktioner – en bevægelsessensor 
kan f.eks. bruges til styring af lys i 
arbejdstiden og indbrudsalarmering 
efter lukketid.

•  designet, fleksibiliteten, effektiviteten 
og økonomien giver plads til yderli-
gere besparelser eller udvidelser.

•  Hurtigere reaktioner på brugerens 
behov giver større sikkerhed og ro i 
sindet.

•  Flere data giver hospitalets sikrings-
medarbejdere et solidt grundlag 
under f.eks. retssager og i forbindelse 
med dokumentation af tab. overvåg-
ningskameraerne hjælper politiet til at 
identificere kriminelle.

•  Ansvaret placeres hos én leverandør, 
som er ansvarlig for hele løsningen.
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keN a/s HÆDret meD  
ÅreTs ejerLeDerPrIs

Mogens K. Nielsen modtager prisen 
som Årets Ejerleder 2011 for Region 
Syddanmark.

Adm. direktør Per Juul Nielsen foran 
KEN’s nyudviklede CWD 5000, der er 
en desinficerende container og instru-
mentopvaskemaskine til sterilcentraler.

det er mere end forståeligt, hvis med-
arbejderne på KEN Hygiejne Systems 
A/S i Broby på Fyn har svært ved at få 
armene ned.

virksomheden har nemlig ikke blot 
været i stand til at producere en helt 
ny vaske desinfektionsmaskine til 
både sterilcentraler og operationsafde-
linger – KEN IWd 521 XlS – som blev 
præsenteret på den store Medica-messe 
i november i dusseldorf og som tegner 
til at blive det helt store hit. Firmaets 
catering-opvaskemaskiner er også blev 
testet af teknologisk Institut som de 
bedste på markedet mht. vaskeresultat 
og energiforbrug, og så er KEN A/S des-
uden netop som prikken over i’et blevet 
hædret med Ejerlederprisen 2011 for 
Syddanmark. 

En hæder, som kun går til dem, der 
kan noget ud over det sædvanlige.

”vi er selvfølgelig både glade og 
stolte over at få tildelt prisen. det er en 
anerkendelse af vores arbejde, hvor vi 
siden finanskrisen startede i 2008 har 
været i stand til at komme ud af krisen, 
så vi i dag står meget stærkere end 
tidligere med et økonomisk overskud, 
som samtlige medarbejdere har del i,” 
siger direktør Per Juul Nielsen fra KEN 
Hygiejne Systems A/S.

”det er selvfølgelig vores agt at 
fortsætte i samme spor med stor vækst 
og fokus på hospitalssektoren – både 
til eksport og i danmark – så vi satser 
også fremadrettet på totalløsninger til 
hele hospitalssektoren,” siger Per Juul 
Nielsen.

KUNdEØNSKER I CENtRUM

ved prisuddelingen hos PwC i Frede-
ricia i november modtog den 73-årige 

ejerleder Mogens K. Nielsen et stykke 
glaskunst, som fik følgende ord med på 
vejen, medens det blev pakket ud.

”det skal behandles som en reklama-
tion. det værste der kan ske, er at vi ikke 
får reklamationer, hvis der altså er grund 
til det. Hos os starter produktudviklin-
gen med kundeønsker, og hvis kun-
derne føler, at vores produkter mangler 
noget, så betyder det alt for os at få det 
at vide,” sagde Mogens K. Nielsen, der 
i dag har titel af bestyrelsesformand og 
er en særdeles aktiv sådan i det firma, 
som hans forældre grundlagde i 1941, 
og som siden har bevæget sig fra at 
levere vaskemaskiner og kartoffelskræl-
lere til at specialisere sig i hygiejne- og 
vaskesystemer til hospitaler og catering-
industrien.

Mogens K. Nielsen var i en 20-årig 
periode fra 1984 til 2004 direktør for en 
vækstvirksomhed med stigende inter-
nationale ambitioner i en verden, der 
stillede krav til organisationen.

”da vi for alvor begyndte at vokse og 
gik fra 80 til 120 medarbejdere, fik jeg 
nogle værdifulde erfaringer sammen 
med min far. vi fandt det nødvendigt 
at uddelegere nogle opgaver. Men det 
betød også, at vi gav andre ret til at begå 
fejl, og det er en meget svær øvelse. 
derfor er det også nødvendigt med 
100 procents tillid,” sagde den forhen-
værende direktør.

I regnskabsårene 2007/08 ramte 
krisen for alvor. KEN fik sine første år 
med røde tal på bundlinien, og det 
endte med afskedigelse af den direktør, 
som havde afløst ejerlederen.

Mogens K. Nielsen var i en periode 
tilbage som ”arbejdende bestyrelsesfor-
mand”, inden Per Juul Nielsen blev ansat 
som direktør.

af journaLIsT, CanD. sCIenT. BIrger PeDersen

den fynske succes-virksomhed fortsætter fremadrettet med at satse på totalløsninger 
til hele hospitalssektoren



KEN A/S hovedsæde i Brobyværk på Fyn

HElE StERIlCENtRAlER

det seneste regnskab viser en nettoom-
sætning på 285 millioner kroner og et 
overskud efter skat på cirka 10 millioner 
kroner, og en enig bedømmelseskomite 
bestående af repræsentanter for fra 
erhvervsorganisationen Ejerlederne, 
PwC og Berlingske Business udpegede 
firmaet med ord som ”målrettet, am-
bitiøs, international førende og stadig 
udvikling.

Ifølge ejerlederen er der store mu-
ligheder primært i hospitalssektoren, 
hvor KEN arbejder tæt sammen med 
producenter, som kan supplere virksom-
hedens ”vaskemaskiner”.

”Konsortier med tætte partnerskaber 
er i højeste grad den måde vi kan skabe 
vækst fremadrettet, fordi det giver os 
mulighed for at byde på større opgaver 
og eksempelvis levere hele sterilcen-
traler til hospitalerne,” siger Mogens K. 
Nielsen.

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

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

Optimal hygiejne & fleksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

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

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

EasyClean™ 
Let at rengøre

EasyReturn™  
Let at folde sammen og trække ud

EasyClick™

Mobil eller fast monteret

- 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

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

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

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

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

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

www.fl excool.dk

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

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

· Ingen serviceaftaler.

· Flexcool® er VA-godkendt.

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

· Bruger kun naturligt køle-
   middel - uden miljøbelastning.

   Lad få en uforpligtende snak om 
   en løsning til netop jeres sygehus.
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frIT LeVeranDørVaLg
Og åbNe PrOtOkOLLer
trend Control Systems kan tilbyde CtS automatik med stor funktionalitet der samtidig giver hospitalerne 
fuld frihed til at vælge leverandører og indhente konkurrencedygtige tilbud

af journaLIsT, IB erIk CHrIsTensen

Når hospitaler skal vælge CtS og BEMS 
systemer blusser diskussionerne op om 
lukkede protokoller der stavnsbinder 
kunden til samme leverandør contra de 
åbne protokoller der giver kunden valg-
frihed og tilbud i ægte konkurrence.

Så enkel og sort hvid er situationen 
dog langtfra. trend Control Systems kan 
som en af danmarks største CtS leve-
randører med hovedkvarter midt i Århus 
tilbyde hospitalerne en løsning der giver 
dem det bedste fra de to verdener. 

trend CtS-anlæg giver høj funktio-
nalitet for hospitalerne, der samtidig 
sikres frihed til at vælge leverandør og 
indhente tilbud i fri konkurrence. det 
skyldes at trends kunder i danmark har 
21 selvstændige systemhuse at vælge 
mellem.

de konkurrerer indbyrdes. Så er et 
hospital utilfreds med sin leverandør, 
kan det skifte til et af de øvrige sy-
stemhuse. de risikerer aldrig at blive 
stavnsbundet til den enkelte leverandør, 
fastslår business development manager 

Søren Sloth Eriksen og Niels Boel fra 
trend Control System.

Alle Systemhuse er uddannede spe-
cialister i trends systemer, og kan til 
enhver tid overtage og videreføre sup-
porten fra et af de øvrige Systemhuse. 
Systemerne er desuden 100 pct. bagud 
kompatible, så selv de systemer trend 
leverede i 1982 kan integreres 100 pct. 
sammen med den nyeste software

– det går særdeles godt hos trend og 
firmaet vokser kraftigt både i danmark 
og internationalt i disse år. vi har i krise-
årene været i stand til at vækste forret-
ningen begge steder og trend er i dag 
vokset til at være en international svær-
vægter inden for bygningsautomatik, 
siger Søren Sloth Eriksen og Niels Boel.

ÅBNE CoNtRA lUKKEdE

Mange tilbyder CtS, men produkterne 
ligner hinanden til forveksling. Proble-
matikken i CtS verdenen har været, at 
når man en gang har entreret med et 
firma, så var man bundet op på denne 
leverandør og havde meget svært ved at 
skifte system.

da komponentdelen kun udgør en 
lille andel af den samlede pris og det 
meste er arbejdsløn og engineering, har 
trends filosofi været at give brugeren et 
frit valg af leverandør. Når man handler 
med trend har man derfor kun bundet 
sig til produktet, påpeger de.

Fordelen for kunderne er, at de kan 
bevare den investering som de har gjort, 
vælge blandt leverandørerne og få flere 
tilbud i en konkurrencesituation.

trend har udviklet en designstandard 
som sikrer kunderne næsten identiske 
løsninger uanset hvilket systemhus de 
vælger til at løse opgaven. En løsning 
som flere og flere vælger, fortæller Sø-
ren Sloth Eriksen og Niels Boel.

Når man prioriterer åbne protokol-
ler, er prisen for åbenheden en nedsat 
funktionalitet. trend har gennem mange 
år udviklet sine egne protokoller, hvil-
ket giver en stor grad af funktionalitet, 
fleksibilitet, tidsbesparelser i forbindelse 
med programmering systemopsætning, 
idriftssætning og afprøvning.

Men da CtS markedet også efter-
spørger åbne protokoller, er trends 
nyeste undercentraler naturligvis i stand 
til kommunikerer over BacNet og er 
som sådanne også godkendt i henhold 
til både Btl og WSP. Herudover har 
trend systemet også mulighed for kom-
munikerer med andre åbne systemer 
som KNX, M-Bus, Modbus, lonworks, 
dali m.fl. uden at gå på kompromis med 
bagud kompatibiliteten i forhold til ho-
ved- eller understationer.

– det burde derfor være meget in-
teressant for dem, der bygger i flere 
etaper eller har en bygningsmasse som 
kræver løbende energi- eller komfort-
mæssig renovering, at de med vort CtS 
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system kan indhente tilbud i fuld kon-
kurrence og den rigtige pris hver gang. 
de har ellers ikke mulighed for at skabe 
en konkurrencesituation, siger Søren 
Sloth Eriksen og Niels Boel.

– Alle bygherrer med behov for at 
renovere eller udbygge deres anlæg 
løbende har oplevet den situation, at 
prisen i det første tilbud var meget lav. 
det gav leverandøren mulighed for 
komme ind, men senere steg prisen, 
fordi kunden havde svært ved at slippe 
ud af aftalerne.

Mange sygehuse prøver at råde bod 
på problemet med flere CtS systemer 
ind i samme bygningsmasse. Nogle sy-
gehuse har tre betjeningsflader stående 
fra forskellige leverandører for at kunne 
opnå konkurrence. Men som driftsmand 
er det selvsagt et problem i forhold 
til service, garanti, fejlfinding og ikke 
mindst udannelse af driftspersonel, på-
peger Søren S. Eriksen og Niels Boel.

KAMP PÅ PRIS oG SERvICE

– En af vore store interesser er at få 
trend systemerne til at køre optimalt. 
vi tilbyder systemhuse og slutbrugere 
support enten telefonisk eller on-site vel 
at mærke uden at opkræve eller sende 
regning til kunderne.

vi hjælper systemhusene med mar-
kedsføring, seminarer og undervisning. 
vi uddanner også slutbrugerne, som kan 
deltage i de samme kurser som system-

husenes teknikere og dermed kan opnå 
de samme færdigheder i forhold til pro-
grammering i hoved- og understationer. 
Programmeringsværktøjer udleveres 
gratis efter gennemført kursusforløb.

Hos trend er opdateringer af software 
gratis, brugerne skal kun betale, hvis 
systemhusene stiller mandskabstimer 
til rådighed. trend afholder årligt ca. 85 
undervisningsdage med deltagelse af 
6-8 teknikere og slutbrugere hver gang. 
En opdateret kursuskalender er altid til-
gængelig på trends hjemmeside.

det seneste års tid har selskabet 
sendt 20-30 nye produkter på markedet, 
blandt andet energisoftwaren tEM som 
er beregnet til energianalyser og -op-
samlinger. Et program som blandt andet 
er udviklet på forespørgsel og med 
hjælp fra blandt andet danske kunder.

KAMP oM MARKEdEt

trends vækst skyldes også en knivskarp 
priskonkurrence på markedet:

– Mange opgraderinger af hovedsta-
tioner kan koster helt op til 250.000 kr. 
Når brugerne så hører, at vi kun tager 
25.000 kr. for vor største station, kan det 
måske pludselig betale sig for dem at 
skifte hele det eksisterende CtS-anlæg-
get ud til trend.

Så får de fremadrettet adgang til de 
fordele som er forbundet ved at handle 
med os, nemlig et produkt med mange 
konkurrerende leverandører med sup-

port og åbne systemer, påpeger Søren 
og Niels.

tidligere ville det aldrig kunne betale 
sig at installerer CtS i eksempelvis en 
børnehave, men en enkelt, lille under-
station fra trend koster kun 10-12.000 
kr. og så kan der opnås rentabilitet og 
øget komfort uden at personalet be-
høver at have forstand på at betjene 
systemet.

Nordeuropa’s største byggeplads 
igennem flere år, Heathrows nye ter-
minal 5 er et eksempel på hvor store 
anlæg trend kan håndtere. Med mere 
end 70.000 hardwarepunkter, 35 oPC 
servere og komponenter svarende til 
dem, der sidder i den lokale børnehave. 
dermed er terminal 5 er lige så stor som 
terminal 1-4 tilsammen.

der er nok at tage fat på for trend, 
vurderer Søren Sloth Eriksen og Niels 
Boel. dårlige og helt forkert indstillede 
installationer er hverdagskost, så der 
kan spares rigtigt mange penge på en 
energioptimering og effektiv energisty-
ring mange steder.

– Så længe energipriserne stiger vil 
der være behov for disse løsninger, og 
det regner vi helt sikkert med, at de bli-
ver ved med, siger de to ledere.

trend Control system er blandt ver-
dens største Cts udbydere. selskabet 
har nordisk hovedkvarter i Østergade 
i århus midtby og kursuscenter på 
3.sal i sallings parkeringshus. kontoret 
har det overordnede ansvar for akti-
viteterne i Norden og i hele baltikum. 
trend og systemhusene beskæftiger 
rundt regnet 200 medarbejdere i 
Danmark. trend Control systems er 
en af de største leverandører af Cts 
systemer i Danmark. 

www.trendcontrols.com
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rIsIkosTyrIng
– fremsyNet PrOjektLeDeLse

Efterhånden som byggeprojek-
terne bliver større og mere kom-
plekse øges fokus på styring af tid, 
økonomi og kvalitet. Mange pro-
jektstyringsværktøjer er baseret på 
opstilling af mål og efterfølgende 
kontrol af om disse er nået. Styrin-
gen bliver derfor bagudskuende 
og har karakter af genopretning 
af noget, som ikke blev helt som 
ønsket. Hvis vi anvender risikosty-
ring som et aktivt redskab bliver 
vi i stand til at handle proaktivt, få 
bedre tid til at prioritere og styre 
mere sikkert mod det ønskede re-
sultat.
 Risikostyring er ikke bare et 
værktøj til styring af økonomi. I 
princippet kan det anvendes til at 
styre alle former for risici. Således 
kan f.eks. konsekvenser for pa-
tientsikkerhed eller arbejdsmiljø 
gøres til genstand for en risikovur-
dering. Enklest er selvfølgelig at 
anvende målbare størrelser, men i 
en risikostyring vil også “blødere” 
parametre, som patienttilfredshed 
kunne gøres til genstand for vur-
dering.

FoKUS FoR ANAlYSEN

ved projektopstart skal projektlederen 
afdække projektets succeskriterier. det 
er væsentligt at afgøre om det vigtig-
ste er; at overholde anlægsrammen, 
at overholde tiden, at kvaliteten af det 
færdige projekt er i top eller noget helt 
fjerde. de fleste ville nok opponere mod 
en sådan prioritering og fastholde, at 
alle elementer er vigtige. Sandt, men det 
er vigtigt at stille sig selv spørgsmålet; 
“Hvis vi skal vælge, hvad kan vi så bedst 
tåle at gå på kompromis med?”. Hvis det 
er væsentligt for sygehusdriften eller 
for fremdriften af andre byggeprojek-
ter at projektet har en tidsplan, som er 
nagelfast, kan dette være den primære 
styringsparameter. I hospitalsprojekter 
vil økonomi ofte være den væsentligste 
måleparameter. dette gælder særligt 
kvalitetsfondsprojekterne, hvor en fast 
ramme udgør pejlemærket. Men det 
behøver ikke at forhindre at man stiler 
efter den bedste kvalitet indenfor den 
givne ramme. det handler mere om, 
hvor mange reserver der afsættes, samt 
hvilken tærskel projektledelsen har for 
at optage ændringer og nye tiltag sent i 
projektet.

ANAlYSEN

En risikoanalyse består af seks trin:
1.  Afdækning af mulige risikofyldte 

hændelser
2.  vurdering af sandsynligheden for at 

de indtræffer
3.  vurdering af konsekvensen af at de 

indtræffer
4.  Samlet vurdering af hvilke risici, der 

skal elimineres eller overvåges
5.  Konkretisering af handlinger og pla-

cering af ansvar
6.  opfølgning

AFdæKNING

Risikoanalysen er ikke en skrivebords-
øvelse, men en brainstorming og en 
dialog mellem alle de centrale aktører 
i projektet. Metoden tager udgangs-
punkt i at anvende den bredest mulige 
kompetence, viden og erfaring, ved at 
involvere så mange som muligt i afdæk-
ningen af hvilke risici projektet rummer. 
Et stort antal deltagere vil give en mere 
fuldstændig kortlægning og dermed et 
sikrere styringsgrundlag1.

Risikoanalysen bør gennemføres tid-
ligt, men gentages og opdateres, som 
minimum ved faseskift eller ved intro-
duktion af nye elementer I projektet.

MÅlEoMRÅdE: 
SANdSYNlIGHEd
I fællesskab vurderes sandsynligheden 
for at hændelsen indtræffer. Her er det 
vigtigt på forhånd at have defineret hvil-
ket tidsperspektiv, der skal anvendes. 
Man kan afgrænse sig til en projektfase, 
til byggeperioden alene eller til hele 
byggeriets levetid. den sidste synsvin-
kel vil ofte være mest logisk for brugere 
og bygherrer, da mange problemer 
først kan ses, efter at byggeriet er taget 
i brug. den tidsmæssige afgrænsning er 
desuden knyttet til hvilken synsvinkel, 
der er valgt.

Sandsynligheden vurderes ved hjælp 
af en i forvejen defineret skala. det giver 
normalt ikke mening at anvende mere 
end fire skalatrin, da fastlæggelse af 
sandsynligheder med højere sikkerhed 
end +/-12,5 % er vanskelig. Forsøg på 
mere præcise vurderinger tilfører sjæl-
dent projektet værdi, men medfører et 
stort tidsforbrug i analysen.

af afDeLIngsCHef HeLLe gauB, HosPITaLer og sunDHeD, CoWI a/s



Farvekode Risikoniveau

Høj

Middel

Lav

Korrigerende handlinger
Risikoen SKAL reduceres. Hvis risikoen ikke KAN reduceres bør muligheden for 
projektets gennemførelse vurderes særskilt mht. om risikoen er acceptabel. Dette 
kan f.eks. være hvis sandsynligheden er høj, men konsekvensen er lav. Eller hvis 
konsekvensen er høj, men sandsynligheden er lav.
Det skal vurderes om det er muligt at reducre risikoen. Man kan vælge tiltag, som 
reducerer konsekvensen eller tiltag, som reducerer sandsynligheden. Det optimale er 
hvis begge dele er muligt. Et tiltags økonomiske konsekvens skal vurderes i relation til 
hændelsens risiko.

Risikoen anses for at være acceptabel. Såfremt reducerende tiltag kan etableres med 
lave omkostninger eller uden andre væsentlige ulemper bør disse overvejes.

2 0 0 0 0

1 2 2 1 0

2 5 2 1 0

8 0 0 1 0
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(ulempe)

Moderat skade 
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Alvorlig skade 
(kræver 
betydelig 
indsats)

Svær skade 
(uoprettelig)

Konsekvens
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d

Indtræder med 0-24% 
sandsynlighed

Indtræder med 50-74% 
sandsynlighed

Indtræder med 25-49% 
sandsynlighed

Indtræder med 75-100% 
sandsynlighed

MÅlEoMRÅdE: KoNSEKvENS

På tilsvarende måde vurderes det hvil-
ken konsekvens en hændelse ville have, 
målt med den parameter, der er lagt ind 
som synsvinkel i analysen indlednings-
vist.

Konsekvenser kan ofte vurderes ret 
præcist, særligt hvis tid eller økonomi 
er synsvinklen. derfor kan der her an-
vendes en bredere skala, som angiver 
f.eks. størrelsen af en budgetafvigelse. 
Som regel vil en skala på fem være 
praktisk anvendelig. Anvendelse af en 
mere finmasket skala giver nemt en 
fornemmelse af estimatsikkerhed, som 
ikke er reel, særligt i de tidlige faser af et 
projekt.

En væsentlig pointe er at anvende en 
skala med ulige antal valgmuligheder 
på det ene af de to måleområder og 

en skala med lige antal på den anden. 
dette forhindrer at alle risici vurderes 
som den bløde mellemvare, og hæver 
dermed kvaliteten af analysen.

PRoJEKtEtS RISIKoPRoFIl

Når alle risici er defineret, og sandsynlig-
hed og konsekvens en fastlagt, samles 
resultaterne i en risikoprofil for projek-
tet. Profilen giver et samlet overblik og 
en indikation af hvilke hændelser, der 
kan være de alvorligste hindringer i at 
opnå de ønskede mål. I nedenstående il-
lustration er vist en oversigt over antallet 
af identificerede risici indplaceret efter 
sandsynlighed og konsekvens.

En fuldstændig risikoprofil indeholder 
derudover en liste over identificerede ri-
sici, klassificering, vedtagne handlinger, 
placering af ansvar og deadline.

HANdlINGSPlAN

For elementer i højrisikofelter skal 
iværksættes aktiviteter med henblik på 
at eliminere risikoen eller mindske kon-
sekvenserne. Alternativt kan afsættes 
en særlig risikopulje til at imødegå risici, 
som er så sandsynlige at de nærmest må 
antages at være uundgåelige. I yderste 
konsekvens kan en sådan risiko anses 
for så alvorlig, at hele projektet må re-
vurderes.

For elementer i mellemrisikofelterne 
skal det vurderes, om risikoen kan imø-
degås uden for store omkostninger. Som 
minimum bør for alle mellemrisikoområ-
der fastsættes et system til overvågning, 
således at en early warning kan indikere 
behov for yderligere handling.

Alle aktiviteter skal placeres ansvars-
mæssigt, så det er klart, hvem der gør 
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hvad og hvem der har ansvar for at 
aktiviteten gennemføres. dette skal 
kombineres med tydelige deadlines, så 
alle har mulighed for at følge projektets 
udvikling mht. risikoelementer.

oPFØlGNING

Risikoprofilen bør af hensyn til oversku-
eligheden renses for de risici, som er 
blevet elimineret undervejs i processen, 
samt opdateres med nytilkomne risici. 
Projektledelsen har det overordnede an-
svar for den løbende opfølgning.

ANvENdElIGHEdEN

Er dette nu endnu en besværlig bureau-
kratisk procedure, som vi skal gennem-
føre parallelt med vores projektarbejde? 
Nej, risikostyring er et redskab, som du 
kan bruge til at prioritere din tid og dine 
kræfter. det sikrer, at du kan bruge din 
tid på det væsentlige, og at du samtidig 
kan dokumentere overfor alle projektets 
parter, at prioriteringerne er fornuftige. 
derfor er risikostyring mere adfærd 
og kultur end det er en metode og et 
værktøj.

NotER
1  the Wisdom of Crowds: Why the 

Many Are Smarter than the Few 
and How Collective Wisdom Shapes 
Business, Economies, Societies and 
Nations, James Surowiecki, 2004
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orIenTer Ing

INNOvatIv HOsPItaLstekNOLOgI:

fæLLes PLaTform eNsarter 
PatIeNtkaLD På tvÆrs af 
seNgeafDeLINger
Ascom Patient Server er en banebrydende kommunikationsløsning, der koordinerer alle hændelser i 
forbindelse med patientkald. Effektiv patientlogging på tværs af afdelinger, benchmarking og stærke   
rapporteringsfaciliteter skaber et hidtil uset overblik over patienter og personale. 

af Hanne HyLDBorg

danske hospitaler er domineret af 
mange forskellige patientkaldesystemer. 
Sengeafdelingerne har ofte hver deres 
system til håndtering af patientkald, 
som opfylder deres specifikke behov, 
men medaljen har en bagside: Hver 
sengeafdeling er ofte en isoleret ø, og 
mulighederne for at skabe et samlet 
overblik over patienthændelser på tværs 
af afdelinger og systemer er lig nul. 
også personalets mobilitet begrænses 
og besværliggøres af mange forskellige 
log-ins og rutiner.

det er med afsæt i disse udfordringer, 
at Ascom nu lancerer en banebrydende 
platform, som samler de mange patient-
kaldesystemer på et hospital i én løs-
ning. Ascom Patient Server er fuldt in-
tegrerbar med moderne IP-infrastruktur 
og sikrer, at alle patientkald håndteres 
ens på tværs af hospitalet, og at alle pa-
tienthændelser registreres, uanset hvor 
de er samlet op. det betyder, at man 
stadig kan skabe en patientlog, selvom 
patienten har ligget på flere forskellige 
sengepladser og –afdelinger. også hæn-
delser opsamlet af andre systemer re-
gistreres, som fx alarminformationer fra 
intelligente senge og data fra medicinsk 
udstyr, der er vigtige for at opnå et totalt 
billede af hvert enkelt patientforløb. 
Ascom Patient Server kan desuden kob-
les sammen med Cetrea Patient Ward, 
hvorved man opnår et visuelt overblik 
på sengeafdelingen.

– vidensdeling og overblik er vigtigt 
for et effektivt sygehusvæsen, som 
har patienten i centrum. de danske 

hospitaler er meget langt fremme med 
intelligente it- og kommunikationsløs-
ninger, men man har mange steder ikke 
ensartet systemfladen. derfor ligger pa-
tient- og personaledata i siloer inden for 
hver sengeafdelings vægge, hvilket gør 
det svært at skabe overblik og ensartede 
procedurer. Med Ascom Patient Server 
kan afdelingerne anvende eksisterende 
patientkaldesystemer og samtidig øge 
både kommunikationsniveau og overblik 
med ekstra funktionaliteter, siger Jesper 
Mathiesen, Portfolio Manager i Ascom 
Nordic.

Eksempler på funktioner, Ascom 
Patient Server tilfører til eksisterende 
patientkaldeanlæg, er:
•  profil på alle de sygeplejersker, der er 

oprettet i systemet, med navn, rolle 
og foto

•  ensartet identificering af patienter 
med CPR-nummer, navn, stuenum-
mer og sengeplacering

•  login med samme password som til de 
administrative systemer, så personalet 
undgår at skulle huske en lang serie 
adgangskoder

•  tildeling af patientkald med udgangs-
punkt i patienternes plejetyngde og 
personalets roller

•  fuld integration til andre administra-
tive og kliniske systemer

Alle de informationer og data, der regi-
streres i Ascom Patient Server, kan også 
bruges til at generere rapporter på en-
keltpersoner eller hele afdelinger.

– det er et suverænt ledelsesværktøj. 

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
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Teknik i trygge hænder

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

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

ENCO A/S I SO 9001
KVALITET

www.enco.dk

VVS
El-automatik
Sprinkler
Service og vedligehold
Teknikentreprise

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

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

om asCom

ascom er verdens førende leverandør af trådløse kommunikationsløsninger til bl.a. 
håndtering af alarmer og tidskritisk information herunder fx hjertestop-, traume-
alarmer og personsikring. Løsningerne er baseret på alarmsendere, personsøgere 
og trådløs IP-telefoni.

På verdensplan har ascom installeret mere end 75.000 systemer på hospitaler og 
plejehjem, i industrien og psykiatrien samt i kriminalforsorgen. ascom Nordic er en 
del af ascom Wireless solutions, der ejes af den schweiziske, børsnoterede kon-
cern ascom (swiss) ag. ascom Nordic har 125 medarbejdere, hvorunder ascom 
Danmark indgår med 42 medarbejdere.

Den danske kundeliste tæller bl.a., sygehus Lillebælt, Hospitalsenheden vest, århus 
universitetshospital skejby, roskilde og køge sygehuse, Herlev sygehus, gentofte 
sygehus, kalundborg-, gentofte- og Herning kommuner, Psykiatrisk Center sct. 
Hans, kofoedsminde og kriminalforsorgen. 

Læs mere på www.ascom.dk.

løsningen åbner op for benchmarking 
af afdelinger, som afdelings- og hospi-
talsledelsen kan anvende til belysning af 
forskellige interne forhold. data får en 
værdi, fordi man kan trække viden ud af 
dem, som – udnyttet effektivt – kan fri-
give mange ressourcer i organisationen, 
siger Jesper Mathiesen.

tIldElt PAtIENtKAld PÅ 
HERlEv HoSPItAl

Herlev Hospital har som de første valgt 
Ascom Patient Server som et led i valget 
af Ascom patientkald. Hospitalet ser 
en fordel i at kunne tildele patientkald 
og integrere med andre systemer via 
Ascom Patient Server.

– Ascom Patient Server er vigtig for 
os, fordi den gør det muligt dynamisk 
og enkelt at tildele patientkald i forhold 
til de sygeplejersker, der passer den 
enkelte patient. det skaber en større 
tryghed blandt patienterne og et mere 
effektivt arbejdsflow for personalet. vi 
forventer også at få et bedre overblik og 
at opnå administrative besparelser, fordi 
serveren gør det muligt at integrere 
patientkald med andre systemer som fx 
vores oversigtstavler, siger Arne talbot, 
It-chef på Herlev Hospital. Han påpe-
ger, at der også kan være gevinster at 
hente ved at samle patientkald fra flere 
teams og afsnit på den fælles platform 
i nattevagterne, hvor bemandingen på 
afdelingerne er mindre.

Ascom Patient Server er især velegnet 
til at håndtere udsendelse og præsenta-
tion af kald i mobile enheder. løsningen 
er baseret på en platform med åbne 
interfaces og kan integrere med stort set 
alt. Ascom Patient Server kan anvendes 
med dECt, IP-dECt, WiFi og GSM/3G 
løsninger.

http://www.ascom.dk
http://www.enco.dk
http://www.enco.dk


a/s eLeCtrO-servICe Har aNsat Ny 
afDeLINgsCHef

Michael J. lauritsen er pr. 1. oktober 
2011 ansat som afdelingschef i A/S 
Electro-Service. Michael J. lauritsen har 
en el-teknisk baggrund og har mange 
års erfaring som leder i forskellige virk-
somheder, senest som salgschef hos 
dansk Styringsteknik A/S i odense.

YdERlIGERE INFoRMAtIoN

Afdelingschef Michael J. lauritsen,  
tlf. 42 12 88 00,  
E-mail: mjl@electroservice.dk

a/s electro-service sælger, installerer, 
servicerer og validerer dekontami-
nerende vaskemaskiner, autoklaver 
og tilhørende udstyr til den danske 
sundhedssektor og til den farmaceuti-
ske industri.

a/s electro-service forhandler udstyr 
fra matachana, steelco og medisafe
virksomheden har eksisteret siden 
1988, er velkonsolideret og har et 
landsdækkende servicekoncept.

nyT om naVne

Forretningsdirektør i AlECtIA A/S  Michael 
Jensen, 3200 Helsinge, kan den 4. december 
2011 fejre 50-års fødselsdag.

Michael Jensen er uddannet civilingeniør 
ved maskinretningen/energilinjen fra dtU 
i 1986 og har været ansat i AlECtIA (den-
gang Birch & Krogboe) lige siden.

I perioden 1997-2002 fungerede han som 
afdelingsleder for afdelingen procesteknik, 
der primært løste opgaver for den farmaceu-
tiske industri. Fra 2002-2005 var han fagchef 
med ansvar for målrettet opsamling, opbyg-
ning, udvikling og intern formidling af viden 

og erfaring inden for procesteknik, herunder 
GMP, lEAN, validering, akkreditering, ren-
hedsteknik, udstyr og procesinstallationer. 
Siden 2006 har Michael Jensen været forret-
ningsdirektør for hospitalsområdet.

Igennem sin karriere har Michael Jensen 
været involveret i mange store projekter, 
bl.a. konvertering af Hvidovre Hospital til 
fjernvarme, ombygning af to behandlings-
bygninger på Glostrup Hospital og ikke 
mindst projektkonkurrencen omkring det 
nye universitetshospital i Skejby.

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Totalleverandør af belysning og lyskilder.........

MINELA

COSY HALUX IRIS MEDICOOL

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

W

LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe

LED kontorbordlampe
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orIenTer Ing

keN a/s sTormer frem

Smilene er brede i det fynske for tiden. 
Nærmere bestemt i den danskejede 
virksomhed KEN Hygiene Systems A/S, 
som trods finanskrise og lavkonjunktur 
alligevel har formået at skabe fremgang 
på praktisk talt alle områder.

Senest illustreret af, at virksomheden 
i Broby netop er blevet hædret med 
”Årets Ejerpris 201” i Syddanmark (læs 
separat artikel i dette nummer). 

Foruden af det faktum, at virksom-
hedens køkken-opvaskemaskiner KEN 
dW 412 og dW 410 på dansk Energis 
spareliste fik en flot 1. og 2. plads for 
bedste opvaskeresultater med absolut 
laveste energi- og vandforbrug samt 
yderligere, at KEN A/S på den store 
Medica-messe i düsseldorf i dagene 
16.-19. november blandt flere andre 
nyheder også kunne lancere KEN IWd 

521 XlS – en desinficerende opvaske 
maskine til både sterilcentraler og op-
erationsafdelinger, som tegner til at blive 
det helt store hit.

KUlMINAtIoNEN

”Jeg finder det utrolig glædeligt, at en 
dansk virksomhed er i stand til at klare 
sig så godt i den hårde konkurrence 
med store internationale virksomheder 
i hospitals-, plejehjems- og laboratorie-
sektoren,” siger Brian Mølmer Pedersen, 
som er distriktschef i danmark vest.

”Jo, vi stormer frem, og priserne er 
simpelthen kulminationen og bonussen 
for den utrolig megen tid, vi bruger på at 
produktudvikle egne produkter…”

Hvad er det, som I kan, siden det går 
så godt?

”det er svært at svare eksakt på, men 
en af vores absolutte forcer er uden 
tvivl, at vi er utrolig kundeorienterede 
og regionalmindede. 

vores store marked er Skandina-
vien, og her gør vi en dyd ud af at 
være i stand til at indrette os helt efter 
kundernes ønsker. vi er i meget, meget 
nært samarbejde med de danske hos-
pitaler, og det samarbejde er vel egen-
tlig drivkraften, når vi udvikler vores 
produkter. vi har efterhånden fået et 
meget stærkt brand i udlandet. og det 
var da også de mange efterspørgsler fra 
udlandet, der gjorde, at vi producerede 
den nye desinfektions opvaske maskine, 
som vi præsenterede i düsseldorf,” 
fortæller Brian Mølmer Pedersen.

KEN IWd 521 XlS

virksomhedens nye desinficerende 
opvaskemaskine KEN IWd 521 XlS, 

af journaLIsT, CanD. sCIenT. BIrger PeDersen

den fynske virksomhed lancerede en helt ny og meget efterspurgt desinficerende opvaskemaskine på 
Medica-messen i tyskland. virksomhedens køkkenmaskiner er desuden røget ind på en flot 1.- og 2. plads 
på dansk Energis spareliste for bedste vaskeresultater

CWD 5000 desinficerende vogn og 
containervasker, der nu udbygges til at 
også at vaske operationsinstrumenter.



fik meget opmærksomhed på Medica-
messen i düsseldorf. 

”vi fik store roser for vores flotte de-
sign, den nye kapacitetsforøgelse, hvor 
vi nu kan gå op til at vaske 18 dIN-kurve 
på seks niveauer. Muligheden for at lave 
de samme fleksible løsninger, som man 
kender fra vores KEN IWd 521. vi har 
allerede nu fået de første ordrer i udlan-
det til nogle store sterilcentraler.

På messen var der ligeledes igen 
meget stor opmærksomhed omkring 
vores containervasker KEN CWd5000. 
det er en maskine, som kan bruges 
til mange formål, selvfølgelig con-
tainervask, men også som senge- og 
instrumentvasker. Samtidig med at den 
bruger ufattelig lidt energi, vand og ven-
tilation. de besøgende var meget bege-
jstrede for det danske design,” fortæller 
Brian Mølmer Pedersen.

• Lyskilder

• Armaturer

•	Gitre

• LED

• Batterier

• Sikringer

 Råder over mere  

 end 5.000 artikler

Eksperter i: 

Der er lys. Og Der er OsrAM.

Tlf. 43 45 35 44 · www.dbslys.dk

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

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

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

TORMAX DANMARK A/S

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

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

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
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Navigér sikkert mod 
fremtidens hospitaler

•     hvor fysiske rammer understøtter udvik-
lingen i behandlingsprincipperne 

•     hvor arbejdsmiljø og design har positiv 
indvirkning på patientens oplevelse og 
behandlingsforløb

•      hvor logistik, forsyninger og arbejds-
gange optimeres til gavn og glæde for 
medarbejdere

•     hvor bæredygtighed og fleksiblitet er 
tænkt ind i alle løsningsdetaljer 

Ring og hør mere om, hvordan vi kan 
 hjælpe dig med at skabe fremtidens 
 fleksible hospital: 

Jack Andersen T 7610 9616 eller
Peter Michael Pedersen T 4348 4502  

Se også grontmij.dk

Du får rådgivning med 360 graders omtanke:



orIenTer Ing

IsaC  På skejby sygeHus

CENtRAl KØlEGÅRd

Kølekapaciteten på Skejby Sygehus blev 
tidligere leveret af flere decentrale an-
læg fordelt over hele sygehuset. Mange 
af disse anlæg var med HCFC (R22) og 
HFC kølemiddel. da teknisk Afdeling 
på sygehuset begyndte at planlægge 
udskiftning af disse anlæg, var det et 
ønske at få etableret en stor kølecentral 
indeholdende miljøvenlige køleanlæg 
og anlæg med høj CoP faktor.

den nye kølegård er modul opbyg-
get således at den etapevis kan udbyg-
ges kapacitetsmæssigt i takt med at de 
enkelte bygninger kobles på distributi-
onsnettet. Kølecentralen skal levere køl 
9° C/15° C, propylenglykol 35% til hele 
det nuværende Skejby Sygehus. Selve 
centralen er opbygget med 9 luftkølede 
propan chillere hver med 250 kW og en 
frikøler på 300 kW. Endelig er der opstil-
let 4 varmepumper med Isobutan som 
kølemiddel og en køleydelse på 90 kW 
hver.

ovERvÅGNINGSANlæGGEt

Centralens styring er konstrueret så-
ledes at der hele tiden reguleres på 
chillerne så de kører driftsøkonomisk 
optimalt. En chiller reguleres ikke op til 
max før næste chiller kaldes ind, men 
derimod reguleres den samlede køle-
central, så den konstant kører så drifts-
økonomisk som muligt.

overvågningsanlægget er leveret 
sammen med det øvrige køleudstyr som 
en pakkeløsning der er integreret i syge-
husets overordnede SCAdA system.

HvAd ER ISAC?

ISAC (Integrated Standard Automation 
Concept) er navnet på et automations-
koncept udviklet af Johnson Controls i 
danmark. Systemet anvendes af John-
son Controls afdelinger i Europa og 
er baseret på Siemens S7 PlC udstyr 
med tilhørende operatørpaneler og iFix 
SCAdA software hvilket er særdeles 
udbredt indenfor industriel automation 
i danmark.

det første ISAC system blev leveret 
i danmark i 2005. Siden er der udført 
mere end 500 installationer med syste-
met der rækker fra små PlC systemer 
med operatørpaneler til større løsninger 
med PlC netværk og flerbruger SCAdA/ 
serversystemer. 

Ideen bag konceptet er, at udvikle en 
række softwaremoduler for PlC og ope-
ratørinterface (HMI) til styring og regu-
lering af køleanlæg. Hermed bliver alle 
Johnsons Controls erfaringer indenfor 
området samlet i et produkt der til sta-
dighed bliver vedligeholdt og ajourført 
med nye ideer. typisk oplever brugerne, 
at de enkelte moduler indeholder en 
lang række tillægsfunktioner der ikke 
har været specificeret. Fordelen med 
standardiseringen er i øvrigt også at alle 
moduler er gennemtestede og består 
både af en PlC del og en HMI del der er 
sammenhørende. På denne måde kan 
der applikeres effektivt med ajourført 
teknologi.

Installationen er lavet med en frikøler-
del for at udnytte de kolde dage i løbet 
af året, og derved have så god en an-
lægs COP, hen over året, som muligt.

af jens LegarTH

jens.LegarTH@jCI.Com
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På sygehusets anlæg i Skejby foretages den 
daglige betjening via et operatørpanel der er 
monteret i styretavlen. Her kan alle anlæggets 
relevante parametre ændres. Fra PlC systemet 
foretages bus kommunikation til anlæggets fre-
kvens-omformere og kompressorkontrollere.

Alle data kommunikeres op mod det over-
ordnede SCAdA anlæg hvorfra alle parametre 
ligeledes er tilgængelige. Såfremt sygehusets 
personale har behov for assistance, kan John-
son Controls bistå med fjernservicering via 
modem.

Anlæggets CoP bliver løbende beregnet i 
styringen og beregningerne viser en ikke ube-
tydelig driftsøkonomisk besparelse for syge-
huset, ved at vælge anlæg med høj CoP, frikøl, 
varmepumpe og driftsøkonomisk styring.

det nye køleanlæg sparer ca. 800.000 kWh 
el pr. år og overskudsvarme fra køleanlægget 
genanvendes via Isobutan varmepumpen. Alle 
miljø- og klimamæssige resultater er positive 
sideeffekter af installeringen af et langt bedre 
kølesystem, hvor den nyeste energiteknologi 
er taget i anvendelse til glæde for hospitalets 
patienter og personale.  

Skærmbillede fra 
det overordnede 

SCADA system

Servicetekniker ved el-tavlen
 

 
 
 
 

                                  

              Læs mere om KONE Care™ for Life  og tag testen på 
 http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx 

 

Giv din elevator et 
 sundhedstjek på 
  www.kone.dk   
 

 

 
Fordi forebyggelse er 
bedre end reparation 

http://www.kone.dk
http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx


Tryghed

i mere end

én forstand!

• Patientkaldeanlæg

• Patientunderholdning

• Personsikringsanlæg

• Personsøgning

• Trådløs telefoni

Nydamsvej 49
DK-8362 Hørning

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

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

 

c a r e - c a l l

arBejDsmILjø

InDreTnIng

HygIejnekaLDeanLæg

kaLDeanLæg

køLIng

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

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

VanDBeHanDLIng

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

sVagsTrøms-anLæg
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Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

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

rÅDgIVnIngmeDICInske gasser
og uDsTyr

PaneLer skyLLerumsuDsTyr

Hospitalsservice
Desinficerende 
opvaskopvask

Autoklaver
Kvalitetssikrings-
koncept

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

kommunIkaTIon

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

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

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

Danmarks
førende leverandør

af medicinske
gasser og udstyr

Vejlevej 13-15

mILjøuDsTyr

glasfiber i ekstreme miljøer

Miljørigtig opbevaring

Olie, kemikalier, gift, syrer eller baser?

Tlf. 62 24 21 96 · www.fiberteam.dk

HygIejne

Én stærk partner
i hospitalshygiejne

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

Ecolab Healthcare
division

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

dk@ecolab.com  www.ecolab.dk

skyLLerumsuDsTyr

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

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


180 x 262

MediCare Standard
Standardpleje

Til områder med 
lav infektionsrisiko
indgangspartier, kontorer, 
venteværelser

MediCare Plus
Hygiejnisk pleje

Til områder med 
middel infektionsrisiko
skadestuer, korridorer, 
røntgenafdelinger

MediCare Air
Lufttæt pleje

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

MediCare
3 nye loftløsninger 

til sundhedsområdet

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

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

http://www.rockfon.dk/medicare
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