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LEDER

DEBAT OM PRoBLEmERNE I 
SUNDHEDSSEkToREN

Den opmærksomme læser vil nok have 
bemærket, at der med kritiske indlæg fra 
ARK og FRI er indledt en debat omkring 
rådgiverudbud i sundhedssektoren. For 
at opnå en debat savner vi dog fortsat 
en reaktion (positiv eller negativ) fra en 
repræsentant for den anden part – nem-
lig udbyderne. Er der nogen god be-
grundelse for den valgte udbudsform? 
Er der noget, som rådgiverorganisatio-
nerne totalt har misforstået? Eller er der 
noget, der rent faktisk kan ændres ved 
fremtidige rådgiverudbud?

I bladets redaktionsudvalg, hvor både 
udbydere, rådgivere og tekniske drifts-
organisationer i øvrigt er repræsenteret, 
mener vi, at en kritisk debat, hvor mod-
stridende synspunkter kommer frem, er 
sundt for udviklingen i hele sektoren. 
Vi vil derfor opfordre bladets læsere til 
at lufte deres meninger, så vi kan få en 
spændende debat.

Som eksempler på emner jeg selv er 
stødt på, og hvor der ”bliver skumlet i 
krogene” ude at nogen gør ret meget 
ved det, kan nævnes:
•  Brutto / nettofaktorer i sygehusudbud
• Fastsatte rammebeløb
• Budgetter til drift og vedligehold.

BRutto / NEttoFAKtoREN

Brutto / nettofaktoren er fastsat af rege-
ringens ”ekspertudvalg”, der har påbudt 
lavere faktorer, end dem det har været 
muligt at opnå ved tilsvarende byggerier 
i vores nabolande. De fastsatte meget 
lave værdier giver problemer i form af 
en kabale, der overalt er stort set umu-
ligt at få til at gå op.

Brutto / nettofaktoren har hele ti-
den været for lav. Når man nu kræver 
lavenergibyggeri klasse 2015 uden at 
ændre på brutto / nettofaktoren, bliver 
problemet forværret yderligere. De 
øgede isoleringstykkelser giver tykkere 
ydervægge, hvilket belaster brutto / 
nettofaktoren. Samtidigt medfører krav 
til fleksibilitet, samt krav om lavere ener-

giforbrug til transport af luft og vand 
mv., at installationerne fylder mere, 
hvilket yderligere belaster den i forvejen 
hårdt ramte faktor.

Resultatet er, at vi for at opfylde ”en 
facitliste med fejl”, er nødt til at give 
køb på forhold som bæredygtighed, 
fleksibilitet og vedligeholdelsesvenlige 
løsninger. Samtidigt ser vi stadigt oftere, 
at udbyderne vælger at ”outsource” den 
tekniske infrastruktur – ikke fordi det 
nødvendigvis er teknisk eller økono-
misk forsvarligt eller optimalt, men fordi 
outsourcet teknik ikke optager plads og 
dermed ikke belaster brutto / nettofak-
toren.

Min personlige mening er, at det vil 
være sundt at få en debat om emnet, så 
vi ikke hver gang skal bruge en masse 
kræfter på at prøve at klemme fødderne 
ned i nogle sko, der er købt to numre 
for små.

RAMMEBEløB

De hidtidige erfaringer viser, at rådgi-
verbranchens forudanelser om, at ram-
mebeløbene er for små, holder stik. Re-
sultatet har igen været, at man, for at få 
kabalen til at gå op, har måttet give køb 
på alle idéer omkring bæredygtighed, 
spændende arkitektoniske løsninger, 
helende arkitektur mv. Alle ved, at hvis 
man eksempelvis skal anskaffe et køle-
anlæg, vil et anlæg med lav CoP (virk-
ningsgrad) være billigere i indkøb end et 
anlæg med høj CoP. Selv om totaløko-
nomien er elendig og man belaster både 
miljø og fremtidige driftsbudgetter, kan 
det være nødvendigt at anskaffe det på 
alle måder dårligere anlæg for at holde 
rammebeløbene. Bæredygtige løsninger 
som frikøling og grundvandskøling kan 
man godt glemme alt om, når rammebe-
løbene skal holde.

lavenergibyggeri klasse 2015 er 
umiddelbart vurderet 5 – 8 % dyrere 
end BR08 byggeri. Når man nu kræver 
overholdelse af lavenergiklasse 2015 

AF omRåDECHEF JAN CHRISTENSEN, 

BALSLEv, FoRmAND FoR 

REDAkTIoNSUDvALgET
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uden at ændre på rammebeløbene, er 
en nødvendig følgeslutning derfor, at 
man får 5 – 8 % mindre sygehus for pen-
gene end oprindeligt planlagt. Det er 
en konsekvens, der ikke hidtil har fyldt 
meget i debatten.

Ind til videre har vi set, at det er 
meget svært at overholde rammebelø-
bende ved byggerier i Jylland. Alle ved, 
at byggeomkostningerne i hovedstads-
området er væsentligt højere end de 
tilsvarende omkostninger i Jylland. Så 
når vi nu tager hul på kvalitetsfondsbyg-
gerierne i hovedstandsområdet med 
sammen rammebeløb som i Jylland, bli-
ver det først ”rigtigt sjovt”.

BuDgEttER tIl DRIFt og 
VEDlIgEholD
Alle, der har haft deres gang i de tekni-
ske afdelinger og driftsafdelingerne på 
sygehusene ved, at driftsbudgetterne er 
for små til at holde trit med nedslidning 
og teknologisk forældelse.

Da jeg for nogle år siden deltog i en 
gennemgribende tilstandsvurdering af 
et stort ”tresser sygehus” var konklusio-
nen, at en opretning af det vedligehol-
delsesmæssige efterslæb ville beløbe 
sig til ca. 600 mio. kr., som vi anbefalede 
afholdt over en 10 års periode med 
gennemsnitligt ca. 60 mio. kr. om året. 
Konklusionen gav høje dønninger, og 
jeg blev kaldt til møde i den daværende 
”region”, hvor jeg blev bedt om, at re-
degøre for, hvordan i alverden vi kunne 
komme frem til et så stort beløb.

Mit svar var et mod spørgsmål: ”Jeg 
vil umiddelbart anslå, at det vil koste ca. 
6 mia. kr. at nyopføre sygehuset i dag. 
Et investeringsbudget på 60 mio. kr. pr. 
år svarer til ca. 1 % af opførelsesomkost-
ningerne pr. år. Konklusionen er derfor, 
at investeringstakten modsvarer en gen-
nemsnitlig levetid for bygningsdele og 
anlæg på ca. 100 år. hvor lang tror I, at 
levetiden er?”

Jeg ved godt, at det giver større po-

litisk effekt, at klippe silkesnore over 
til en afdeling, der forbedrer behand-
lingstilbuddene, end at øge vedlige-
holdelsesbudgetterne. Det er alligevel 
formålstjenligt, at vi får en debat i gang 
om emnet.

DEBAt I BlADEt

Jeg – og resten af redaktionsudvalget 
– kunne godt tænke os en kritisk de-
bat om disse emner. Der er uden tvivl 
mange andre emner, der burde være 
genstand for kritisk debat. Vi vil derfor, 

som skrevet i indledningen, opfordre 
alle jer læsere til at lufte jeres ideer og 
tanker. ud over at gøre bladet endnu 
mere spændende og læseværdigt, vil 
enhver debat prikke til udviklingen, og 
dermed på sigt medvirke til at forbedre 
arbejdsforholdene for alle os, der arbej-
der i eller omkring sundhedssektoren.

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk


OPP: 

TO OFFENTLIGE SyGEHUSE 
SKAL ByGGES OG DRIVES AF 
PRIvAT AkTøR
Der er allerede flere eksempler på, at 
skoler, parkeringshuse og såmænd også 
en retsbygning er bygget som oPP, hvor 
en privat aktør – et oPP-selskab – både 
bygger og driver en bygning på bag-
grund af en kontrakt indgået med en of-
fentlig bestiller. Nu er to regioner på vej 
til at indføre oPP i sundhedsvæsenet.

Siden 2004 har flere offentlige myn-
digheder benyttet sig af muligheden for 
at bestille en privat aktør til at bygge og 
drive en bygning – et såkaldt offentligt-
Privat Partnerskab (oPP). oPP rykker 
nu også ind i sundhedsvæsenet, hvor 
der er to projekter på vej. I Region 
Syddanmark vil man opføre et nyt psy-
kiatrisk sygehus i Vejle som oPP, og i 
Region Sjælland vil man opføre et nyt 
strålebehandlingscenter i Næstved som 
oPP.

– Vi ønsker et oPP-samarbejde med 
det formål at få gavn af en forbedret 
økonomisk løsning, hvor risikoen i an-
lægsfasen og i driftsfasen overføres til 
en privat leverandør, og vi forventer, at 
der vil være en række synergier i sam-
arbejdet med den private part. Kort og 
godt tror vi, at vi får mere for pengene 
med en oPP-model, siger regionsråds-
formand i Region Sjælland, Steen Bach 
Nielsen.

I overlægeforeningen vil man ikke 
stå i vejen for, at oPP rykker ind i sund-
hedsvæsenet, men der er dog visse 
betingelser.

– Det er helt afgørende for os, at kva-
liteten af behandlingen ikke kompromit-
teres, og at personalet er sikret ordent-
lige arbejdsvilkår. hvis en privat aktør 
kan sikre dette, har vi ingen indvendin-
ger. Vi mener helt principielt ikke, at det 
er afgørende, om opgaverne løses af en 
offentlig eller en privat aktør, siger Anja 
Mitchell, Formand for overlægeforenin-
gens bestyrelse.

hun henviser til erfaringerne fra 

et stort akuthospital i Stockholm, S:t 
göran, hvor det er et privat firma, der 
står for såvel drift som behandling af 
patienter – altså en noget mere vidt-
gående form for offentligt-privat sam-
arbejde end der normalt lægges op til 
herhjemme.

– ud fra hvad vi har hørt, er både 
kvalitet og arbejdsvilkår på S:t göran 
på højde med de offentligt drevne 
sygehuse. Det mener jeg understøtter 
vores holdning om, at det ikke er ejer-
forholdene, som er det vigtigste, men 
derimod at man koncentrerer sig om at 
løse sygehusenes kerneopgave så godt 
som muligt, understreger hun.

PRIVAt AKtøR KlAR tIl 
uDFoRDRINgERNE
holdningen til oPP bliver mødt med 
klapsalver i Danmarks største entrepre-
nørvirksomhed, Mt højgaard, der med 
succes har deltaget i flere oPP-projekter 
på eksempelvis skoleområdet. her er 
man klar til at påtage sig fremtidige 
opgaver og udfordringer på hospitals-
området.

– Vi er gode til at bygge, og vi sætter 
en ære i at aflevere en bygning af høj 
kvalitet til den aftalte pris og den aftalte 
tid. Når vi opfører en bygning i oPP, 
gør vi det med materialer, der kræver 
mindst mulig vedligeholdelse. Det er jo 
en af fordelene ved oPP. Som en del af 
et oPP-selskab kan det totaløkonomisk 
bedst betale sig for os at bruge mate-
rialer af høj kvalitet, da det jo er os selv, 
der skal vedligeholde bygningsværket i 
en lang efterfølgende kontraktperiode. 
Vi må dog erkende, at vi ikke har erfa-
ringer med de udfordringer, der er ved 
at drive et sygehus. Derfor er vi allerede 
nu i gang med at finde de helt rette sam-
arbejdspartnere, der kan komplettere de 
kompetencer, som vi allerede har, siger 

Jesper Dichmann Sørensen, markeds-
chef i Mt højgaard.

For Mt højgaard er det i forbindelse 
med en eventuel kommende kontrakt 
vigtigt, at det klart bliver aftalt, hvem der 
har ansvaret for hvad i kontraktperio-
dens driftsfase.

– Der er ingen tvivl om, at vi er bedre 
og billigere til at skifte et vindue, til at 
flytte en væg og til at vedligeholde et 
ventilationsanlæg end hospitalet selv. til 
gengæld har vi ingen kompetencer eller 
forudsætninger for at udskifte en ma-
skindel i eksempelvis et røntgenapparat. 
her er det vigtigt, at det på forhånd er 
fuldstændig klart, hvilke dele af driften 
oPP-selskabet tager sig af, og hvilke 
dele hospitalet selv tager sig af, siger 
Jesper Dichmann Sørensen.

KlAR FoRDElINg AF oPgAVER

Netop denne sondring er man meget 
opmærksom på i Region Syddanmark. 
her har man besluttet, at alle opgaver i 
relation til og tæt på patienterne skal va-
retages af regionen. Det inkluderer alle 
kliniske opgaver.

– I forhold til de ikke-kliniske ydelser, 
så vil den kommende dialogfase med 
oPP-selskaberne vise, hvor det giver 
mening at lægge snittet. Et andet fo-
kuspunkt i forhold til driftssituationen 
er regionens muligheder for tilpasning 
af rammerne undervejs i de 20-25 år, 
kontrakten løber. Dette for at sikre, at vi 
hele tiden har de rette fysiske rammer 
til den opgave, der skal løses og til den 
rette pris. Det vil vi sikre muligheder 
for i den kontrakt, der skal udarbejdes, 
siger Regionsrådsformand i Region Syd-
danmark, Carl holst.

Både i Region Syddanmark og i Re-
gion Sjælland forventer man at under-
skrive kontrakt med et oPP-selskab i 
første halvdel af 2013.       

AF kIm HANSEN
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oR IENTER INg

Ny FoRSkNINg  SKAL 
HJæLPE ByGHERRER OG 
ARKITEKTER
Det er billigere at bygge hospitaler, som folk har let ved finde rundt i. Et nyt forskningsprojekt skal også 
gøre det nemmere. En arkitekt- eller rådgivningvirksomhed efterlyses som 3. projekt-partner.

”Er det her 03C?”, spørger en tydeligt 
frustreret kvinde ved en døråbning på 
hillerød hospital. Det er et meget rime-
ligt spørgsmål, og hun er heller ikke den 
første, der har spurgt den dag.

Problemet med at finde rundt i offent-
lige bygninger er i dag så stort, at det er 
blevet et forskningsområde i sin egen 
ret. I Danmark er vi dog bagud og det 
på trods af et veritabelt hospitalsbyg-
geboom.

Der mangler viden om, hvorfor be-
søgende, patienter og personale farer 
vild, og hvad man helt konkret kan gøre 
ved det. hospitaler er ikke ens verden 
over, så der er også behov for at vide, 
hvordan både nye og gamle danske ho-
spitaler kan tilpasses med færrest mulig 
ressourcer.

Disse spørgsmål skal et nyt forsk-
ningsprojekt ”Wayfinding-fejl på danske 
hospitaler” give svar på. Først og frem-
mest igennem observation, spørge-
skemaer og interview, men også ved 
indsamling af data fra internationale 
undersøgelser.

Forskningsprojektet vil som noget nyt 
inddrage teorier baseret på erfaringer 
fra flykatastrofer og hverdagsulykker. 
Disse hændelser giver vigtige fingerpeg 
om, hvor mennesker begår fejl og ikke 
mindst, hvorfor omgivelserne er en 
medvirkende årsag.

Resultaterne af forskningsprojektet 
samles i en letlæselig vejledning til gavn 
for de involverede bygherrer, rådgivere 
og arkitekter. Den kommer til at inde-
holde en oversigt over de typer fejl, som 
folk begår, når de farer vild. For hver 
fejltype vil man i vejledningen kunne 
finde forslag til, hvordan bygning, omgi-

velser, skiltning og/eller kommunikation 
forbedres.

En wayfindingfejl kan spænde fra 
noget ganske banalt til noget dybt 
komplekst. Mange vil kunne nikke 
genkendende til det klassiske scena-
rie, hvor patienten træder ind i et rum 
for at tale med lægen og træder ud på 
hospitalsgangen igen ude af stand til at 
huske, hvilken retning han kom fra. Når 
hospitalsgangene ser ens ud i begge ret-
ninger, og der ikke er personale i sigte, 
er risikoen for at gå forkert stor.

I andre tilfælde er det vanskeligt at 
pege på en enkelt årsag. For eksempel 
farer man lettere vild, når bygningens 
grundplan set udefra ikke stemmer 
overens med den indvendige indret-
ning. Problemet opstår, fordi de forestil-
linger, man har har gjort sig om, hvor de 
vigtigste funktioner som receptionsom-
råde, stuer, kantine og udearealer er pla-
ceret, slet ikke holder stik. Ens mentale 
kort bliver så at sige revet itu.

Ved første øjekast virker disse 
wayfindingfejl indlysende og lette at 
forebygge, men hensynet til et valgt de-
signkoncept, gentagne udbygninger og 
programkrav kan betyde, at bygningens 
brugervenlighed kommer længere ned 
på listen.

økonomisk set er det værd at bygge 
wayfinding-venlige hospitaler. Forskerne 
Arthur og Passini vurderede allerede i 
1990erne, at det koster hospitaler mil-
lioner om året i skjulte udgifter, når folk 
ikke kan finde vej på hospitalerne. heri 
indgår tabte personaletimer brugt på 
at vise vej, øget fejlmedicinering ved 
afbrydelser, udgifter til aflyste og forsin-
kede konsultationer, ombygninger og 

HvAD ER 
wAyFINDINg?

Wayfinding er en samlet betegnelse 
for alle de mekanismer, der gør sig 
gældende, når mennesker forsøger 
at finde vej igennem en bygning. 
For eksempel hvordan skiltning og 
arkitektur støtter eller hæmmer 
denne proces.

TANJA THøgERSEN 

Cand.mag i sprogpsykologi & initiativ
tager til erhvervsPh.d.projekt 
om wayfinding på hospitaler
tanjaheidi@gmail.com
tel. 31693615

AF TANJA THøgERSEN

mailto:tanjaheidi@gmail.com


udskiftning af skiltesystemer. I yderste 
konsekvens kan hospitaler med uhen-
sigtsmæssig indretning forårsage skade 
og dødsfald.

utallige undersøgelser bekræfter, at 
ulogiske og uoverskuelige hospitaler gør 
patienter og besøgende stressede og 
efterlader dem med følelsen af at have 
mistet kontrollen. Denne tilstand er ikke 
befordrende, når de efterfølgende skal 
modtage fysisk og psykisk krævende 
behandlinger.

Wayfinding spiller altså en, måske 
overraskende, rolle både for økonomien 
i hospitalsbyggerier og for den generelle 
velfærd hos dem, der bruger hospita-
lerne.

gIV DIN EgEN hIStoRIE 
VIDERE tIl FoRSKNINgEN
læserne opfordres til at sende deres 
egne oplevelser med at finde rundt på 
hospitaler til tanjaheidi@gmail.com. 
historierne vil indgå anonymt i afhand-
lingens datamateriale. Alt fra en linie til 
mange sider hilses velkommen.

StAtuS FoR PRoJEKtEt

Projektet skal godkendes i januar og 
sættes i gang i marts 2013, men allerede 
nu har Arkitektskolen tilbudt at være 
vært for erhvervsPh.d.-forløbet og 
skiltevirksomheden Modulex har givet 
økonomisk opbakning. Der mangler blot 
en arkitektvirksomhed, en rådgivnings-
virksomhed eller lignende til at fylde 
den sidste stol.

Få DEl I RESultAtERNE AF 
PRoJEKtEt:

ønsker I at blive partner i projektet eller 
blot at høre mere, så kontakt
tanja thøgersen på
email tanjaheidi@gmail.com eller
telefon 31693615

mailto:tanjaheidi@gmail.com
mailto:tanjaheidi@gmail.com


FÆRRE
omkostningER

HØJERE
pRoduktivitEt

EFFEktiv
udnyttElsE aF 

pladsEn

vi HJÆlpER HospitalER
ovER HElE vERdEn
mEd logistikkEn

vil i vidE mERE om,  
HvoRdan vi kan HJÆlpE JER?
+45 48 22 88 77
SHS-Denmark@sbdinc.com 

I Stanley Healthcare Solutions har vi arbejdet sammen 
med sundhedssektoren i mere end 100 år. Vores løsninger 
til logistikoptimering og lagerstyring bygger derfor på 
mange års kendskab til de specifikke arbejdsgange, 
rutiner og udfordringer på et hospital. Vores løsninger 
er gennemprøvede og skaber målbare resultater for 
vore kunder hver dag: Bedre overblik og styring af 
forbrugsartikler og inventar, mindre spild og ikke mindst 
frigørelse af arbejdstid, der kan bruges på patientplejen. 

Stanley Healthcare Solutions har siden 2008 været det nye navn for Scan Modul og Georg Larsson. www.stanleyhealthcare.dk

mailto:SHS-Denmark@sbdinc.com
http://www.stanleyhealthcare.dk
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ENgANgSBækkENER ER 
FREMTIDEN
BRAuN Scandinavia A/S i Værløse gør det lettere og mere hygiejnisk at håndtere bækkener og kolber.

AF JoURNALIST, CAND. SCIENT. BIRgER PEDERSEN hvorfor fortsætte med at anvende de 
gamle, ubekvemme, iskolde stålbæk-
kener, når der findes et produkt på mar-
kedet, der både er mere behageligt for 
sengeliggende patienter, og langt mere 
hygiejnisk. Et system, der letter arbejdet 
for plejepersonalet, sparer tid, penge, er 
miljøvenligt og let kan tilsluttes det eksi-
sterende kloaksystem.

Det spørgsmål stiller journalisten sig 
selv efter at have været på besøg hos 
BRAuN Scandinavia A/S på lejrvej i 
Værløse, hvor han har fået demonstre-
ret Vernacares engangsbækken- og 
kolbesystem og Vortex bækkenkværnen 
(maceratoren).

BRAuN Scandinavia A/S har mar-
kedsført produktet i Danmark siden 
2009, og det er nu bl.a. i brug flere 
steder i Region hovedstaden, Region 
Syddanmark, Region Midt og i Region 
Sjælland. Sygehusene i Køge, Slagelse 
og Roskilde har senest fået nye opstil-
linger. Vernacare systemet produceres i 
Bolton i England og har været på det en-
gelske marked i 45 år, hvor det benyttes 
på langt de fleste af landets hospitaler.

INgEN KEMIKAlIER

Vernacares engangsprodukter er frem-
stillet af overskudspapir fra avispro-
duktion. Der er ikke tilsat nogen form 
for kemikalier under produktionen, og 
produkterne bortskaffes efter brug ved 
knusning i Vortex maceratoren. Det sker 
ved, at engangsproduktet med indhold 
kværnes sammen med en mindre vand-
mængde, inden det bliver skyllet ud i 
kloakken, hvorefter kværnens kammer 
og låg bliver skyllet.

Der kan være 4 bækkener i macera-
toren ad gangen, og nedbrydningen af 
produkterne kræver kun koldt vand. 
Strømforbruget formindskes samtidig, 
idet der ikke anvendes nogen form for 
opvarmning. Når maceratoren ikke kø-
rer, er den energineutral, ligesom man 
kan glæde sig over, at bækkener og kol-
ber er biologisk nedbrydelige.

Når Vortex macerator er i brug, er 
der et undertryk i ”nedbrydningskam-
meret”, hvilket modvirker lugtgener 
og forhindrer spredning af aerosoler. 
Maceratoren kan som nævnt nedbryde 
op til 4 produkter i en cyklus, som blot 
tager 2 minutter.

Maceratorens effektivitet mindsker 
ophobning af urene utensilier ganske 
betragteligt, ligesom brugen af engangs-
produkterne begrænser håndteringen til 
bortskaffelse efter brug. herved undgås 
håndtering af varme bækkener, risiko for 
spild og glatte gulve i skyllerummet.

INgEN KloAKPRoBlEMER

Alle engangsartiklerne har renhedscerti-
fikat, ligesom tilslutningen til kloaksyste-
met ikke giver problemer med udlednin-
gen af spildevandet og papirfibrene.

”Vi har ganske enkelt fået en posi-
tiv anbefaling fra Miljøstyrelsen, som 
fastslår, at der ikke er nogen problemer 
forbundet med at tilslutte Vortex’en til 
det almindelige kloaksystem,” påpeger 
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Læs HDA på nettet
www.hospitaldrift.dk

Martin Nielsen, salgschef og indehaver 
af BRAuN Scandinavia A/S’ danske 
afdeling.

Virksomhedens faguddannede syge-
plejersker, produktspecialist tine Pors-
bøl og produktspecialist Katja Sophie 
Rüdinger, kan også berette om yderst 
positive tilbagemeldinger fra de steder, 
hvor produktet har været i anvendelse 
gennem længere tid:

”Specielt den forbedrede hygiejne 
og det, at plejepersonalets dagligdag 
forenkles, fremhæves gang på gang som 
nogle af de vigtigste argumenter for at 
benytte Vernacares unikke system.

De tre første testafdelinger, Epide-
misk Afdeling på Rigshospitalet og Kli-
nik CA (Rh) og gastromedicinsk Afde-
ling F723 på gentofte hospital – valgte 
at beholde systemet og er nu på fjerde 
år fortsat begejstrede.

BRAuN Scandinavia A/S tilbyder 
fortsat alle interesserede gratis 6 måne-
ders afprøvning af Vernacare Macerator 
og engangsartikler til en særlig lav af-
prøvningspris. 

Installation og efterfølgende service 
gøres altid i samarbejde med de tekni-
ske afdelinger.

Vortex maceratoren koster kr. 
45.000,- excl.moms. Den er ca.1 meter 
høj og 60 cm bred.

læs mere på:
www.braun-scandinavia.com
www.braun-scandinavia.dk
www.braun-scandinavia.se

BRAuN Scandinavia A/S
lejrvej 25, 3500 Værløse
tel.: +45 44 47 47 48

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

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

Friis Hansens Vej 9
7100 Vejle
Tlf. 7585 8022
www.ub-let.dk

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.

NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

http://www.ub-let.dk
http://www.fl
mailto:info@kuvatek.dk
http://www.kuvatek.dk
http://www.fl
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hospitaler kan få totalt overblik over varer og udstyr

MANGE PENGE AT SPARE
VED AT TRACkE vAREFLow
Erfaringer med smarte opbevaringssystemer, automatisk lagerstyring og sporing af værdifulde aktiver via 
systemer fra Stanley healthcare Solutions viser, at hospitalerne kan hente store besparelser ved at få styr på 
hele flowet.

 

AF JoURNALIST, IB ERIk CHRISTENSEN

hospitalerne kan hente meget store be-
sparelser ved at indføre automatisk re-
gistrering af vareflowet og systemer der 
viser placeringen af udstyr på hospitals-
afdelingerne. Systemer der kan tracke 
forbrugsvarer, implantater og apparater 
er lynhurtigt tjent ind.

SPAR tID og PENgE På 
oPtIMERINgSSyStEMER
Stanley helathcare Solutions har ud-
viklet teknologisk effektive systemer 
til lagerstyring med automatisk regi-
strering af forbruget. Det ene system, 
SpacetRAX NoCount, er velegnet til 
de lidt billigere varer som bruges i store 
mænger, f.eks. forbindinger, sprøjter og 
handsker.

løsningen er baseret på det velkendte 
briksystem, hvor hvert opbevaringssted 
har en brik der flyttes over på et panel 
når der skal genforsynes. I den avance-
rede udgave benytter systemet sig af 
RFID-teknologien med små RFID-chips i 
de etiketter der sidder på brikkerne. Når 
der skal genbestilles hænges brikken op 
på et RFID-panel, der automatisk aflæ-
ser den og sender en besked til lageret 
med oplysning om hvilke produkter der 
mangler og præcist i hvilket lokale.

På den måde kan plejepersonalet 
spare mange arbejdstimer på trivielle 
opgaver.

– Sygeplejersker bruger rigtigt mange 
timer på optælling, genbestilling og 
opfyldning, men kan befris for dette 
arbejde. De blot skal tage brikken af og 
hænge den på panelet, så klarer central-
lageret resten, siger nordisk direktør 
Kim lange og marketingchef tonny 
Pedersen.



ortopædi, implantater og tilsvarende 
produkter med lav volumen og høj 
værdi trackes med SpacetRAX Point of 
use. SpacetRAX Point of use har en 
webbaseret brugerflade hvor man kon-
stant kan se opdaterede informationer 
om lagerbeholdninger, det kan f.eks. 
være oversigter over hvad der ligger på 
hvilke afdelinger, statistikker over vare-
forbrug, eller en liste over produkter der 
nærmer sig udløbsdato. Erfaringerne 
viser at overblikket kan give store be-
sparelser ved at lagrene holdes nede 
på lavere niveau og at man stort set kan 
fjerne alt spild.

SpacetRAX Point of use kan også 
kombineres med RFID-skabe. her får 
det enkelte produkt sin egen etikette 
og opbevares i skabet, der automatisk 
registrerer indholdet og når det tages 
ud, så man altid kan se, hvor mange der 
er tilbage og giver lageret besked om at 
fylde op.

hospitalet kan herefter generere rap-
porter over bestemte produkter og se, 
hvor de er placeret i skabene og hvor 
mange man eksempelvis har liggende. 
Det gør det igen muligt at optimere lag-
rene, samt at man kan spore hvem der 
har hentet varen i skabet og til hvilken 
operation. Systemet kan også spore 
proteser, der er indopereret i patienter, 

fordi alle oplysninger er registreret. 
Dette har vist sig som en stor fordel i 
forbindelse med tilbagekaldelser af fejl-
behæftede implantater.

SIDStE SKuD På StAMMEN

Stanley opkøbte i sommer firmaet 
AeroScout, der er markedsledende in-
denfor RtlS tracking, dvs. sporing med 
RFID-teknologi, der gør det muligt at lo-
kalisere udstyr, patienter, senge og per-
sonale på et hospital, via eksisterende 
wi-fi systemer. En af disse muligheder er 
overvågning af temperatur i hospitalets 
køleskabe og frysere.

temperatur i frysere og køleskabe 
checkes stadig i vid udstrækning manu-
elt, men AeroScout har udviklet tags i en 
udgave der overvåger temperaturer og 
fugtighed, så personalet ved usædvan-
lige udsving modtager en alarm.

Fordelene ved alt dette er især op-
timering af processer, minimering af 
plejepersonalets tidsforbrug og kvali-
tetssikring.

Et andet godt eksempel er brugen af 
infusionspumper, siger nordisk direktør 
Kim lange og marketingchef tonny 
Pedersen.

– Ved at sætte tags på pumperne, kan 
personalet via wi-fi sikres et totalt over-

blik og på en plantegning af afdelingen 
på en pc eller en iPad se, hvor alle brug-
bare pumper befinder sig og status for 
alle de resterende. Så slipper personalet 
for at bruge unødig tid på at skulle gå 
rundt og lede, tid som man kan bruge 
på patienterne i stedet.

udnyttelsesgraden kan stige fra 30 
pct., som er meget normalt, helt op til 60 
pct. Der er eksempler på stigninger helt 
op til 80 pct. hospitalssenge kan spo-
res på samme vis og hvis udstyret med 
vaskbare tags, kan man registrere f.eks. 
antal gange en seng vaskes, ligesom 
systemet forenkler serviceafdelingens 
arbejde i forhold til eftersyn på udstyret, 
etc.

Det sikrer både kvaliteten, flowet og 
hygiejnen.

100 åRS JuBIlæuM I åR

Stanley healthcare Solutions fejrer i år 
100 års jubilæum på det danske hospi-
tals marked. Virksomheden startede 
under navnet georg larsson i 1912 hvor 
de udviklede og producerede vogne til 
hospitalskøkkener. I 1972 introducerede 
de det revolutionerende modulære sy-
stem ”Scan Modul System”, hvor de ud-
viklede kurve og bakker til opbevaring 
i standardmålet på 60 x 40 cm. Dette 
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opgaver som genbestilling, opfyldning 
og søgning efter udstyr reduceres med 
op til en fuldtidsstilling pr. uge.

Det er tid, der i stedet kan bruges til 
behandling og pleje. Systemet kan også 
minimere behovet for nyanskaffelser, 
fordi hospitalernes apparater udnyttes 
bedre.

system er efterfølgende kopieret af hele 
branchen og har dannet grundlag for 
den europæiske standard ISo 3394. 
Virksomheden fik på dette tidspunkt 
samarbejdspartnere i Europa og et vok-
sende forhandlernet. Der skete for alvor 
noget i 2008, da virksomheden fik rod-
fæste i uSA og blev en del af et globalt 
foretagende; Stanley Black & Decker, 
der er på top-300 listen over uSA’s 
børsnoterede selskaber.

Stanley Black & Decker købte virk-
somheden som led i etablering af 
Stanley healthcare divisionen som er 
et supplement til koncernens øvrige 
forretningsområder, der i Danmark nok 
mest er kendt for værktøj som Black & 
Decker, Dewalt og Stanley.

Stanley healthcare Solutions er gen-
nem årene blevet en virksomhed der 
nu tilbyder et komplet udvalg af logi-
stikløsninger til hospitaler i hele verden 
og med mere end 15.000 hospitaler og 
plejehjem har de opbygget en branche-
viden der giver dem et stort skridt på 
vejen til 100 år mere.

FREMtIDEN

Selskabet tilbyder et bredt sortiment af 
multifunktionsvogne til behandlings- og 
operationsstuer til opbevaring og intern 
transport på hospitaler af alle varer, men 
sælger også helt traditionelle fastmon-
terede skabe og reoler til forbrugsma-
terialer. hovedprodukterne er ScanCell 
vogne og topline skabet, der forhand-
les over hele verden med et stort tilbe-
hørsprogram af modulopbyggede kurve 
og bakker.

– Vi er ved at udvikle vor forretning 
mere teknologisk, siger nordisk direktør 
Kim lange og marketingchef tonny Pe-
dersen. Den traditionelle, lavteknologi-
ske opbevaring er blevet en hyldevare. 
Vi glemmer ikke vor kerneforretning 
men skal et skridt videre.

grunden til beslutningen om at blive 
en virksomhed der fokuserer mere på 
de teknologiske aspekter, skal hentes 
i eksempler hvor hospitalernes inve-
stering i SpacetRAX Point of use er 
tjent ind på under 2 måneder. Dette er 
primært gjort ved at kunne reducere lag-
rene, og ved at optimere logistik flowet 
generelt. Disse ændringer har betydet 
at personalets tidsforbrug til logistiske 



ASCom SIkRER kommUNIkATIoNEN 
MELLEM HOSPITALERNE I  GRøNLAND
Ascom har vundet ordren om at levere en fælles kommunikationsplatform til hospitalerne i grønland. 
Den IP-baserede løsning vedligeholdes centralt fra Nuuk og sikrer kommunikationen til de vidt spredte 
hospitaler, som kan ligge dagsrejser væk.

Styrelsen for Sundhed og Forebyg-
gelse i grønland har valgt Ascom som 
leverandør af en IP-baseret, trådløs 
kommunikationsplatform til samtlige 
hospitaler i grønland. ordren blev vun-
det i et udbud, og omfatter det centrale 
Dronning Ingrid hospital i Nuuk, 4 re-
gionssygehuse og 12 sundhedscentre 
samt tandklinikker og en række andre 
sundhedsrelaterede klinikker.

Med den nye løsning får de grøn-
landske hospitaler en fuldstændig sam-

menhængende telefoniløsning, som 
kan administreres centralt fra Dronning 
Ingrid hospital. Derved løses en stor 
logistikmæssig udfordring. I dag har 
kystsygehuse hver en lokal vedligehold-
skrævende telefoncentral, som skal til-
ses og repareres af tilrejsende teknikere. 
Med Ascoms løsning kan alle reparatio-
ner varetages fra Nuuk, hvilket reduce-
rer nedetider og styrker sikkerheden.

– logistikken er altid en udfordring 
i grønland. opstår der problemer med 

centralen på et af sygehusene på kysten, 
kan en tekniker ikke bare køre ud og re-
parere den. ofte går der kun fly en gang 
om ugen, så det er en omstændelig op-
gave, som i værste fald kan gå ud over 
sikkerheden. telefonlinjerne er kystsy-
gehusenes livline til centralsygehuset i 
Nuuk, så de skal selvfølgelig fungere, 
siger henrik overvad, driftschef på 
Dronning Ingrid hospital i Nuuk og fun-
gerende chef for Styrelsen for Sundhed 
og Forebyggelse i grønland.

oRIENTER INg



også det lægefaglige personale får 
fordele af den nye løsning. lægerne i 
grønland er meget mobile og rejser ofte 
rundt til kystsygehusene, som typisk er 
lægehuse med begrænsede specialkom-
petencer. Fremover kan lægerne stikke 
deres mobile DECt-telefon i lommen, 
når de er på farten og være tilgængelige 
på det samme lokalnummer uanset, 
hvor de befinder sig.

– Vi bliver knyttet tættere sammen 
som sundhedsvæsen trods de meget 
store geografiske afstande, der adskil-
ler os. Det er en stor fordel for både 
patienter og personale. I modsætning til 
de nuværende fastnettelefoner under-
støtter de trådløse DECt-telefoner den 

 mobilitet, som er en del af hverdagen 
hos os, hvilket letter en lang række 
arbejdsgange, siger henrik overvad 
om den nye løsning, der er forberedt 
til at håndtere alarmer, herunder over-
faldsalarmer, og patientkald på samme 
platform.

Implementeringen af den nye løsning 
er i sin sidste fase og det sidste kystho-
spital bliver meldt klar til drift i decem-
ber. Implementeringen gennemføres i 
samarbejde med den lokale virksomhed 
Comby, som blev uddannet af Ascom 
under implementeringen på Dronning 
Ingrids hospital og efterfølgende har 
stået for implementeringen på kystsyge-
husene.

● 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

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

Henrik Overvad, driftschef,
Dronning Ingrid Hospital i Nuuk

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk
mailto:info@hojagerbelysning.dk
http://www.hojagerbelysning.dk


oRIENTER INg

æstetik og indeklima på dagsordenen

kE FIBERTEC VAR DET 
NATURLIGE VALG
I 2004 leverede KE Fibertec et tBV-system (teks-
tilbaseret ventilation) til Broomfield hospitals 
ambulancecentral, og de var derfor det naturlige 
valg som leverandør af et nyt ventilationssystem til 
hospitalets atriumgård, der forbinder hovedbyg-
ningen med en ny fløj.

FAKtA

Bygherre: Broomfield hospital, Chelmsford, uK
Rådgiver: White young green PlC
Installatør: KE Fibertec uK

SKRæDDERSyEDE tEKStIlKANAlER, 
DER MAtChER RuMMEt
Det var et krav fra både den rådgivende ingeniør 
og arkitekten, at tekstilkanalerne skulle følge de 
buede vægge i bygningen i form af et buet ½ D-
kanalsystem, 550 mm højt og 1100 mm dybt. Ka-
nalen blev syet efter denne form, et bredt og fladt 
buestykke for at skjule en 1 meter bred, uskøn 
gangbro. tekstilkanalen er leveret i flere korte 
sektioner for at sikre, at afstanden mellem væggen 
og kanalen ikke er større end 30 mm. I midten er 
kanalen tilsluttet lufttilførslen, der fører ind i et 
servicerum for at komme uden om den høje gang-
bro. For at matche væg- og gulvfarver blev alle 
tekstilkanaler indfarvet i RAl 9010, så de indgår 
som et naturligt element i rummets indretning.

tEKNISKE DAtA

Byggeår: 2011
luftmængde: 4284 m3/h
KE Fibertec-system: KE DireJet
½ D-system med
24 mm dyser

goD og ENSARtEt luFtFoRDElINg

For at skabe et godt indeklima og en god, ensartet 
luftfordeling i den 15 meter brede og 7 meter 
høje atriumgård blev tekstilkanalerne leveret med 
dyser, hvilket gør det muligt at styre luftretningen. 
Både rådgiveren og kunden lagde stor vægt på 
vigtigheden af et godt indeklima i bygningen. 

Faktisk var det en af årsagerne til, 
at valget faldt på et tekstilbaseret 
ventilationssystem.

KE Fibertec AS er førende le-
verandør af tekstilbaseret ventila-
tion. Med vores specialdesignede 
tekstilkanaler skaber vi et godt 
indeklima i idrætshaller, kontorer, 
laboratorier, skoler osv.

tekstilkanaler kan skræddersys 
til næsten ethvert formål. De er hy-
giejniske, lette at montere og ved-
ligeholde og kan leveres i et utal af 
former og farver.

læs mere på www.ke-fibertec.dk.

http://www.ke-fibertec.dk
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PRESSEmEDDELELSE

DE FoRENEDE 
DAmPvASkERIER  FåR PAPIR 
På SAMFUNDSANSVAR
Som en af de første danske virksomheder har De Forenede Dampvaskerier i gentofte netop fået CSR-
certificeringen DS49001, der dokumenterer, at virksomheden lever op til sit samfundsansvar. 

Rengøring uden kemi og genbrug af 
udslidte tekstiler til designertøj. Det 
er nogle af de tiltag, som De Forenede 
Dampvaskerier gennemfører, der tager 
ansvar for miljøet, kunderne og med-
arbejderne, og nu får virksomheden så 
papir på indsatsen i form af CSR-certifi-
ceringen DS 49001.

Det er i første omgang hovedkontoret 
i gentofte og en lang række stabsfunk-
tioner, der er blevet certificeret. Det 
betyder, at virksomhedens overordnede 
ledelsessystem i form af de politikker og 
retningslinjer, der gælder for hele kon-
cernen, nu er certificeret. Ifølge adm. 

direktør Anders thorgaard er certifice-
ringen en blåstempling af et mangeårigt 
arbejde med CSR.

– De Forenede Dampvaskerier har 
altid haft ansvarlighed og menneske-
lighed som bærende kerneværdier, og 
med CSR-certificeringen får vi nu papir 
på vores samfundsansvar. Det ligger 
dybt i vores DNA at opføre os ansvarligt 
over for både medarbejdere, miljø og 
samfundet som helhed, siger Anders 
thorgaard.

Få virksomheder med certificering
Meget få danske virksomheder har 

indtil videre fået den krævende certi-
ficering. Certificeringen indebærer en 
grundig dokumentation af blandt andet 
virksomhedens etiske adfærd, gennem-
sigtighed og respekt for lovgivning og 
menneskerettigheder.

– På trods af et omfattende papirar-
bejde er processen gået rekordhurtigt, 
fordi vi har haft grundlaget på plads. 
Selvom vi ikke altid har kaldt det CSR, 
har vi arbejdet med principperne for 
samfundsmæssig ansvarlighed siden 
virksomhedens grundlæggelse i 1958, 
så det var i praksis et spørgsmål om at få 
dokumenteret den adfærd, vi altid har 
haft, siger Anders thorgaard.

De Forenede Dampvaskerier har i 
forvejen en række andre certificeringer, 
herunder kvalitetscertificeringen ISo 
9001, miljøcertificeringen ISo 14001 
og arbejdsmiljøcertificeringen ohSAS 
18001. Virksomheden vandt i foråret 
Eu’s miljøpris for rengøringsteknologien 
Viima, der gør rent uden kemikalier og 
næsten uden vand.

Designer Victoria Ladefoged har ud-
viklet ”The Chaplin Collection” af 
kasserede lagner og forklæder fra De 
Forenede Dampvaskerier. Kollektionen 
blev fremvist under den seneste inter-
nationale modemesse i København.



Internetbaseret
energistyring

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

 Overvåger og rapporterer forbrug

 Nemt og overskueligt

 Åbent system med besparelsesgaranti

Sygehuse kan opnå kæmpe  
besparelser på energibudgettet  
med MinEnergi.dk

DORMA teknik – af gode grunde

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

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

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

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

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

Godkendt til flugtveje 

9979132 - 2. korr. 030507.qxp  03-05-2007  11:28  Side 1

FlERE oPlySNINgER
Miljø- og arbejdsmiljøchef 
Christian lind holm Kuhnt
De Forenede Dampvaskerier
tlf. 41 91 87 20 
mail clk@dfd.dk.

læs mere på www.dfd.dk

De Forenede Dampvaskerier vandt i foråret EU’s miljøpris for 
rengøringsteknologien Viima, der gør rent uden kemikalier og 
næsten uden vand.

DS 49001

DS 49001 er en ny certificering af 
virksomheders samfundsansvar (CSR). 
Certificeringen forpligter de certifice
rede virksomheder til at arbejde efter 
disse ti principper:
ü  Ansvarlighed og forklarlighed
ü  Gennemsigtighed
ü  Etisk adfærd
ü  Respekt for interessenter
ü  Respekt for loven
ü   Respekt for internationale ad

færdsnormer
ü  Respekt for menneskerettigheder
ü  Væsentlighed
ü  Helhedssyn
ü  Løbende forbedringer

http://www.EnergiData.dk
mailto:info@EnergiData.dk
http://www.dorma.dk
mailto:clk@dfd.dk
http://www.dfd.dk
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PRoDUkTINFoRmATIoN

SUNDE  & BæRE- 
DygTIgE  GULVE
AF PALLE SUNDDAL, NoRA SySTEmS 

health Care Without 
harm har lavet en 
rapport, hvor de sam-
menligner PVC- lino-
leum- og gummigulve, 
ud fra kriterier som: 
miljøbelastning, gif-
tighed, ergonomi, 
driftsomkostninger, 
rengørings- og des-
infektions- barhed, 
slidstyrke og bære-
dygtighed.

Citater:

”Beslutningstagere indenfor  HealthCare skal finde 
den rigtige balance imellem fornuftige installations- og 
vedligeholdelses omkostninger, lav miljømæssig be-
lastning inkl. lav giftighed.”

”Elastiske gulve kan være en stor kilde til indendørs 
luftforurening”

”PVC gulve bør undgåes”

“Linoleum kan bruges mange steder”

“Gummigulve, hvis de er tildelt anerkendte eco-
labels… tilbyder den bedste løsning”

Download rapporten direkte fra hCWh hjemmeside:
http://www.noharm.org/europe/
news (under Reports and Publications)

Invitation til FSD og 
FSSD Temadag d. 

24.01.2013
Byggecentrum, hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

tlf. 70 12 36 00

Tema 

“Hvordan sikrer sterilcentralerne 
sig et velfungerende programmeret 

vedligehold af sin maskinpark”

“Hvordan forholder vi os til 
Validering i henhold til DDKM v.2 

og til ændringer  i forhold til  
DDKM v.1 indenfor 

sterilcentralområdet.”

•  Synvinkel hvor man kører 100% 
servicekontrakt på service og vedligehold 
i sterilcentralen.

•  Synvinkel hvor man kører delvis 
servicekontrakt på service og vedligehold 
i sterilcentralen.

•  Hvordan forholder vi os til Validering i 
henhold til DDKM v.2 og til ændringer 
i forhold til DDKM v.1 indenfor 
sterilcentralområdet.

tilmelding senest d. 21.12.12 efter princippet 
“Først til mølle”.

Kursusafgift: 1100 kr. for FSD / FSSD 
medlemmer.

1600 kr. for ikke medlemmer.

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

tilmelding via FSD hjemmeside:
http://www.sygehusmaskinmestre.dk/

http://www.noharm.org/europe/
http://www.sygehusmaskinmestre.dk/


Sådan sikrer du brugerne mod Legionella
og andre bakterier  

Tandrup Water Solutions tilbyder nu den banebrydende T-Safe® 

Medical bruser i et nyt servicekoncept, hvor plejeboliger og 

sygehuse kan sikre sig mod Legionella og andre bakterier fra 

kun  50,- kr. om måneden pr. bruser. 

Konceptet indeholder udskiftning af eksisterende håndbrusere 

med T-Safe® legionellafri håndbruser samt udskiftning af bak-

teriefilter efter behov. 

DET ER ENKELT AT SIKRE SIG IMOD LEGIONELLA I 

BADEVANDET

En Tandrup uddannet teknikker gennemgår dine installa-

tioner og foreslår hvilken løsning, der er bedst til at sikre 

brugerene mod uønskede bakterier i badevandet.

Vores patenterede T-Safe®  løsninger sikrer brugerne effektivt 

mod samtlige vandbårne bakterier. Vi producerer i Danmark, 

og hver enkelt membran er testet i.f.h.t. vores høje kvalitets-

krav, hvilket sikrer en ensartet maksimal porrestørrelse på kun 

0,15 µm i membranen. 

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde og hør om de 

teknologier og valideringer vi har foretaget, så du kan sikre 

dine brugere imod skadelige bakterier i badevandet.

www.t-safe.com • Tlf.: 61 61 05 01 • ld@tandrup.dk

LEGIONELLA ?
Få styr på bakterierne

i din bruser

Vi er ISO 9001 samt 14001 certificerede

R

http://www.t-safe.com
mailto:ld@tandrup.dk
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PRoDUkTINFoRmATIoN

NæSTvED SygEHUS BRUGER SMå ENWAMATIC 
ANLæG TIL AT SIKRE STABIL OG OPTIMAL 
DRIFT AF DERES SCANNINGUDSTyR
AF JoHN oLSEN

Da Næstved Sygehus i sommeren 2011 
idriftsatte det første store EnwaMatic 
anlæg til filtrering og konditionering af 
kølevandet i det centrale køleanlæg var 
det naturligvis med forventninger om en 
forbedring af køleeffektiviteten og om at 
forebygge mod korrosion – netop de to 
hovedegenskaber ved dette system, der 
havde været udslaggivende i beslutnin-
gen om anskaffelsen. EnwaMatic syste-
met giver samtidig en forenklet drift, og 
man undgår brug af kemiske tilsætnings-
stoffer for at opretholde den rigtige 
vandkvalitet i de lukkede kredsløb.

Forventningerne blev hurtigt indfriet: 
ph-værdien steg inden for de første 3 
driftsmåneder fra 7,8 til 9,2 og indhol-
det af jern- og kobberioner faldt fra 60 
mg til 28 mg jern pr. liter og fra 51 til 
18 µg kobber pr. liter. Det er en tydelig 
bekræftelse på at tæring i systemerne er 
standset.

Det skabte selvfølgelig interessen for 
at gøre noget lignende ved mindre de-
centrale kølesystemer, hvor man havde 

problemer med både skidt og møg samt 
en alt for lav ph-værdi i kølevandet. 
Disse mindre kølesystemers volumen 
kan dog ikke hver især bære en anskaf-
felse og installation af den mindste 
EnwaMatic 825, så da ENWA intro-
ducerede MINI og MIDI modellerne 
uden skyllefunktion og med udskiftelig 
filterpatron til en overkommelig pris, 
besluttede Næstved Sygehus, teknisk 
Afdeling at afprøve 3 EnwaMatic MINI 
på tre kølekredse: to til MR-scannere og 
én på kølekredsen for en PEt-scanner.

SERVICEEFtERSyN

På installationstidspunktet var ph-
værdien i den hårdest belastede kø-
lekreds kun på 6,3, men blot 1 måned 
senere havde EnwaMatic MINI formået 
at regulere værdien op til 9,8. I samme 
periode skete der en reduktion på 97 % i 
partikulær forurening samt en reduktion 
af indholdet af jern på 99 %.

Siden har driftsforholdene stabiliseret 

Henri Petersen, Næstved 
 Sygehus, foretager inspek-

tion af EnwaMatic MINI



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

Fjern luftbårne bakterier 
og vira fra luften

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

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

Støjsvag og 
helt ozonfri

innovativ velfærdsteknologi

+45 3131 3499

sig, og det er ikke længere nødvendigt 
at udskifte filterpatroner så ofte, lige-
som kontrollen af MINI-filtrets reakti-
onsmasse kan lægges ind i det årlige 
serviceeftersyn, som udføres af ENWA 
BIN-X ved servicearbejderne på de store 
centrale systemer til henholdsvis køling 
og fjernvarme.

Kølevandet er blevet synligt rent, 
og det har præcis den ønskede konse-
kvens, at det nu ikke længere er nød-
vendigt at tage scannerne ud af drift på 
grund af filterrensning og manglende 
køleeffekt. De små EnwaMatic MINI an-
læg lever til fulde op til forventningerne, 
og henri Petersen, der er driftsansvarlig 
og tilsynsførende for disse anlæg, er 
glad for at have fundet en permanent 
løsning på et ellers tilbage vendende og 
tidskrævende problem.

SKyllEFuNKtIoN

EnwaMatic MINI er beregnet til at be-
handle fra 0 til 500 liter vandvolumen og 
fungerer ligesom de store EnwaMatic 

systemer ved at behandle en delstrøm 
af det cirkulerende kølevand – i det 
aktuelle tilfælde ca. 3 liter i minuttet. 
Montagen blev foretaget af en ung 
medarbejder fra Næstved Sygehus, tek-
nisk Afdeling, og på billederne kan man 
tydeligt få en fornemmelse af hvor lidt 
systemet fylder. EnwaMatic MINI kan 
indpasses på steder i installationerne, 
hvor pladsen er begrænset og EnwaMa-
tic MINI har, som beskrevet, ikke nogen 
skyllefunktion, så der kræves hverken 
tilslutning til afløb eller el-forsyning. Blot 
skal der være tilstrækkelig plads under 
systemet, så man ved servicearbejder 
kan få en spand ind under de cylindri-
ske beholdere, så man kan aftappe det 
vand, der står i beholderne, ligesom der 
skal være plads til at kunne demontere 
beholderne, når der skal udskiftes filter-
patron og tjekkes/efterfyldes reaktions-
materiale.

Den lidt større EnwaMatic MIDI er 
dimensioneret til et systemvolumen mel-
lem 500 og 1.200 l og er konstrueret på 
samme måde som MINI – altså med fil-

terpatron og reaktionsmasse, men uden 
skyllefunktion og dermed intet krav om 
afløb og el-tilslutning.

Norske ENWA har med introduk-
tionen af disse systemer dermed en 
komplet produktlinje til korrosionsbe-
skyttelse og rensning af alle størrelser af 
vandbaserede køle- og varmesystemer 
– uden brug af miljøskadelige kemikalier 
eller vanskelige doseringssystemer, og 
ENWA BIN-X ApS står med rådgivning, 
salg og serviceydelser bag disse syste-
mer på det danske marked. 

http://www.lh-rorbyg.dk
http://www.vacumex.dk
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SUNDE  OG 
BæREDygTIgE 
GULVE
AF PALLE SUNDDAL, NoRA®

Bæredygtighed handler ikke kun om miljø og energibesparelse, men i lige så høj 
grad om økonomisk bæredygtighed, hvor ressourceforbruget minimeres via ener-
gioptimering, og ikke mindst social bæredygtighed, der handler om kvaliteten af det 
liv de fysiske rammer tilbyder.

udviklingen har medført mere lufttætte bygninger, med en væsentlig lavere luftud-
skiftning end tidligere. Dette kræver en stor fokus på de valgte byggematerialers 
emission af luftforurenende stoffer, og da vi ved, at indendørs luft i forvejen er 5 
gange så forurenet som udendørs luft (ifølge health Care Without harm), får det 
stor betydning for brugernes trivsel og helbred.

nora® gummigulve er markedets mest emissionssvage elastiske gulvbelægning, 
dette sammenholdt med den egenskab, at overfladen ikke er eller skal coates og kan 
vaskes med kun rent vand (kræver maskinvask), giver de bedste betingelser for et 
sundt miljø

nora® gummigulve har lige præsenteret verdens første miljøcertificerede gulvop-
bygningssystem: nora system blue®, et system hvor alle elementer enkeltvis og 
samlet er tildelt miljø eco labelen: Blue Angel og EC1 plus. Det betyder, at det nu 
er muligt at få en total gulvløsning, der er eco- certificeret (primer – spartelmasse 
– lim – topbelægning), uden risiko for uheldige kemiske forbindelser imellem de for-
skellige elementer.

nora® gummigulve indeholder ikke PVC – phtalater – klorforbindelser – hexanol 
– formaldehyd – eller tungmetaller. Det giver som sidegevinst, at ved brand vil dam-
pene være brandtoxologiske ufarlige, d.v.s ingen klorbrintegasser, dioxiner, furaner 
eller korroderende dampe.

Når et nora® gummigulv er udtjent, er det ikke at betragte som farligt affald, men 
kan bortskaffes uden specielle hensyn.

om ressource- og genbrug i produktionen af nora® gummigulve, kan vores EPD 
(Environmental Product Declaration) rekvireres hos nora© DK 4343 9393.

”Bæredygtighed er at tilfredsstille nuværende behov ud fra et miljømæs-
sigt, socialt, etisk og økonomisk syn, uden at fratage fremtidige genera-
tioner de samme muligheder”



DANSKUDVIKLET 
INTELLIgENT vogN  KAN 
REVOLUTIONERE INTERN 
TRANSPORT
Ny selvkørende, intelligent vogn til automatisering af intern logistik tilbyder samme funktionalitet som de 
mest avancerede transportrobotter – til en brøkdel af prisen. Dermed kan vognen opnå stor udbredelse på 
bl.a. fabrikker og hospitaler.

I løbet af få år vil avancerede løsninger 
til automatisering af intern transport 
opnå stor udbredelse på fabrikker, ho-
spitaler og andre store arbejdspladser 
verden over. Det vurderer henrik Sig, 
adm. direktør for handy transportvogne 
A/S i Kolding. her er man lige nu i færd 
med at udvikle en intelligent transport-
vogn, handy one, der – i kraft af pris-
sætning på en brøkdel af niveauet for 

sammenlignelige produkter – betegnes 
som en verdensnyhed.

ENoRMt AFSætNINgS-
PotENtIAlE
Danske sygehuse har allerede påbe-
gyndt forsøg med løsninger, som sørger 
for automatisk transport af materialer fra 
eksempelvis lagre og depoter; og i uSA 

benyttes allerede hundredvis af intel-
ligente, selvkørende transportvogne 
på større arbejdspladser. – Den største 
hindring for sådanne produkters hurtige 
udbredelse er deres meget høje priser, 
der kan komme i nærheden af en mil-
lion. Dermed bliver investeringshorison-
ten og tilbagebetalingstiden forholdsvis 
lang, siger henrik Sig.

Derfor er filosofien bag handy one, 
at man ved at benytte standardkompo-
nenter inden for printkort, sensorer og 
lignende kan opnå kolossale besparelser 
på både udvikling og materialer – og 
dermed sælge det færdige produkt langt 
billigere. – På den måde kan vi skabe en 
løsning, der kan det samme som marke-
dets mest avancerede produkter, men 
til markant lavere pris. handy one har 
potentiale til at opnå så stor udbredelse, 
at den kan fremskynde selvkørende, 
intelligente transportvognes indtog og 
dermed revolutionere intern transport. 
Vi øjner et enormt afsætningspotentiale 
og regner også med, at handy one bli-
ver en storstilet eksportsucces, fortæller 
henrik Sig. han forventer inden længe 
at kunne demonstrere handy one på 
danske arbejdspladser. Prisen kommer 
med direktørens ord til at lande på ’et 
lille sekscifret beløb’.

høJ INtEllIgENS, NEM 
BEtJENINg
Ifølge producenten vil handy one på 
hospitaler frigøre en stor del af sygeple-
jerskers, social- og sundhedsassisten-
ters, laboranters samt portørers tid og 

På hospitaler kan Handy One frigøre tid hos perso-
nalet ved at eliminere manuelt arbejde, når eksem-

pelvis hyldevogne skal flyttes mellem afdelinger. 
Dermed muliggøres betydelige effektiviseringer. 

AF CHRISTIAN FINk
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Handy Transportvogne A/S har siden 
1949 udviklet og produceret udstyr 
til intern transport, opbevaring og 
håndtering i bl.a. industrien, sund
hedssektoren og fødevarebranchen 
– herunder palleløftere, sækkevogne, 
lagervogne, etagevogne og rullecon
tainere. Virksomheden er specialise
ret i kundetilpassede løsninger, der 
understøtter effektive arbejdsgange, 
og tilbyder desuden et stort program 
af katalogvarer direkte fra lager. Med 
henblik på konkurrencedygtig fremstil
ling i enhver mængde har Handy både 
produktion i Danmark, Baltikum og 
Asien, hvor man fremstiller de fleste 
typer stålemner. www.handy.dk

dermed muliggøre betydelige effektivi-
seringer samt sikre større økonomisk rå-
derum. På samme måde vil tidkrævende 
manuel flytning af emner på fabrikker 
og andre steder i erhvervslivet kunne 
undgås, hvorved kostbare personaleres-
sourcer kan frigøres. – handy one kan 
på tværs af etager og afdelinger bevæge 
sig overalt på arbejdspladsen døgnet 
rundt, og den fungerer med en lang 
række stativer, skuffer og vogne, forkla-
rer henrik Sig.

Direktøren mener, at handy one bli-
ver både mere intelligent og brugerven-
lig end konkurrenterne. – Den program-
meres nemt via et webbaseret interface 
og kan betjenes via tablet eller mobil-
telefon. Samtidig er navigationen mere 
intelligent end hos konkurrenterne, 
der finder vej via sensorer i vægge el-
ler gulv. handy one scanner derimod 
omgivelserne i realtid og kan selv styre 
udenom, hvis noget står i vejen, fortæl-
ler han. oven på den 36 cm høje handy 
one kan op til 90 kg placeres på en 500 
x 750 mm lasteflade, og desuden kan 
den fremføre andre, ikke-selvkørende 
transportvogne.

StøRRE EFFEKtIVItEt og 
ARBEJDSglæDE
Med intelligente vogne til at varetage 
den daglige interne transport får med-
arbejderne mulighed for at bruge en 
langt større andel af deres tid på kerne-
opgaver. henrik Sig mener, at vognene 
ud over at sikre højere effektivitet også 
højner arbejdsglæden.

– Når man undgår at skulle bruge en 
stor del af sin tid på rutineprægede ma-
nuelle arbejdsopgaver, stiger medarbej-
dertilfredsheden, og med de intelligente 
transportvogne frigøres ressourcer på 
hospitaler og fabrikker. Det skaber gro-
bund for højere produktivitet, økonomi-
ske besparelser og forbedret konkurren-
ceevne, slutter direktøren.

Handy One tilbyder samme funktionalitet som de mest avancerede 
transportrobotter. Desuden kan vognen selv styre uden om forhindrin-
ger. Cirklerne illustrerer dens ’synsfelt’.

Handy One kan revolu-
tionere intern transport. 

Derfor øjner vi et enormt 
afsætningspotentiale og 
en storstilet eksportsuc-
ces, siger adm. direktør 

Henrik Sig fra Handy 
Transportvogne A/S.

http://www.handy.dk


Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

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

> Rørpost system 
> Førerløse robotter

- 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

oRIENTER INg

LøSNINGER FOR EFFEKTIVISERING 
AF STøRRE STERILCENTRALER

BAggRuND

Med tendensen til at danske steril-
centraler bliver større og med et øget 
krav til håndtering og genhandling af 
et bredere sortiment af instrumenter, 
herunder flere komplekse instrumenter, 
eksempelvis instrumenter til robotki-
rurgi, står sterilcentralchefer, tekniske 
chefer og øvrige beslutningstagere 
overfor nye udfordringer omkring valg 
af udstyr til sterilcentraler. Indretningen 
og flowet i sterilcentralen skal tilpasses i 
takt med denne udvikling, hvor der skal 
være plads til både håndtering og gen-
handling af store mængder af samme 
type instrumenter og samtidig med 
mulighed for at genbehandlingsudstyret 
kan håndtere specielle og komplekse 
instrumenter.

Denne tendens har været fremher-
skende i andre europæiske lande gen-
nem længere tid og derfor kan A/S Elec-
tro-Service, gennem de producenter vi 
repræsenterer på det danske marked, 
tilbyde en række af effektive løsninger til 
dette, da vores producenter allerede har 
udviklet disse nye effektive løsninger.

StEElCo

Steelco er en af markedets hurtigt vok-
sende producenter af opvaskedekonta-
minatorer til små, mellemstore og store 
sterilcentraler. udstyret produceres på 3 
fabrikker i Italien og installeres over hele 
verden. hvert år leveres mere end 4000 
maskiner.

Opvaskedekontaminatorer med 
plads til 18 DIN kurve
For vaske, desinficering og tørring af 
store mængder ”standard” instrumenter, 
har Steelco udviklet en vaskeindsats til 
18 DIN kurve, som passer til den eksi-
sterende DS 1000 opvaskedekontami-
natorer.

Dvs. eksisterende kunder kan også 
få glæde af denne udvikling og derved 
opnå effektivitetsforøgelse i dekontami-
neringsprocessen.

Takt opvaskedekontaminatorer
For områder, hvor plads er et problem, 
eller/og hvor der ønskes genbehandlet 
en stor mængde instrumenter på lidt 
plads, er en takt opvaskedekontami-
nator dette rigtige valg. Maskinen er 
opbygget med enten, 2, 3 eller 4 sta-
tioner, hvor hver station udfører hver 
sin funktion hhv. forvask/ultralyd, vask, 
desinfektion og tørring. For hver 10-15 
minutter, afhængig af program, er en ny 
vaskeindsats klar til videre behandling 
på ”ren-side”.

Forbehandlingsstationer med ultra-
lyd og/eller forvask
På større sterilcentraler vælger flere og 
flere, at installere en forbehandlingssta-
tion, som udfører forvask og/eller ultra-
lydsbehandling af hele vaskeindsatsen. 
Denne løsning sker altid i forbindelse 
med valg af fuldautomatisk ind-/udlast-
ningssystemet AtS (se nedenstående).

Automatisk ind/udlastning
Ved at ændre ind/udlastningen fra ma-
nuelt udført til fuldautomatisk udført, 
kan der virkelig effektiviseres. typisk 
kan 1-2 operatører på ”uren-side” levere 
rent udstyr til 3-4 gange så højt antal 
operatører på ”ren-side”.

Steelco´s AtS system er specielt unikt 
på markedet, da det har drejestationer 
og er monteret på gulvplan. Dette giver 
mulig for optimal indretning af arbejds-
flowet med eventuelle forbehandlings-
stationer (se billede).

MEDISAFE

Medisafe er specialiseret i udvikling af 
maskiner med ultralydsbehandling af 
instrumenter og ultralydsbehandling, i 
kombination med pulserende vandgen-
nemstrømning, af hule instrumenter.

Kombinerede opvaske-
dekontaminatorer
Netop forbehandling med ultralyd og 
gennemstrømning af komplekse instru-
menter, herunder Da Vinci robotkirurgi 
instrumenter er et område, hvor Medi-

http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk
mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com
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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. 

safe har været banebrydende på marke-
det gennem de seneste 4 år.

Niagara maskinen er udviklet til både 
at forbehandle/vaske/desinficere/tørre 
almindelige og komplekse hule instru-
menter gennem en kombination af ul-
tralydsbehandling, gennemstrømning af 
pulserende vand under højt tryk i instru-
menterne og traditionel vaskeproces.

MAtAChANA

Matachana er en stor, velkonsolideret, 
familieejet virksomhed med lang tradi-
tion for at fremstille bundsolide dam-
pautoklaver til hospitalssektoren over 
hele verden. 

Energioptimerede dampautoklaver
Den seneste generation dampautoklave 
til hospitaler er netop blevet introdu-
ceret på markedet i år. hele konstruk-
tionen har gennemgået en detaljeret 
analyse og resultatet er en ny autoklave, 
som er optimeret med hensyn til frem-
stillingsprocessen (hurtigere levering), 
færre komponenter (attraktiv pris) og 
energioptimeret.

Gulvautoklaver
For autoklavering af større mængder 
instrumenter vælges ofte gulvautokla-
ver, hvor autoklavevognene kan køres 
direkte ind i autoklavekammeret. Dette 
giver mulighed for at autoklavere store 
mængder gods med et kammermål på 
op til 1725 liter, svarende til 18 auto-

klave enheder. Større kamre bygges 
gerne efter behov.

MERE END goD SERVICE

A/S Electro-Service indgår altid i en tæt 
dialog med kunden for afdækning af 
nuværende og fremtidigt behov. Som 
en del af den samlede proces tilbyder vi 
at afdække brugsmønstre, arbejdsflow, 
ergonomi og arbejdsmiljø, forventninger 
til kapaciteter mv. gennem en lEAN / 
Six Sigma lignende analyse for at kunne 
tilbyde og levere en helhedsorienteret 
løsning, der sikrer optimal integration 
til kundens faktiske forhold, behov og 
ønsker.

yDERlIgERE INFoRMAtIoN

Afdelingschef Michael J. lauritsen
tlf.: 82 200 401, Mobil: 42 12 88 00
E-mail: mjl@electroservice.dk

A/S ElectroService installerer, ser
vicerer og validerer autoklaver, opva
skedekontaminatorer og ultralydsren
sere til kunder inden for segmenterne 
medicinal, dental, farmaceutisk og 
veterinær, der ønsker at desinficerer 
og steriliserer eget udstyr gennem 
en maskinel behandling. A/S Electro
Service repræsenterer på det danske 
marked tre nøje udvalgte fabrikanter 
af udstyr til hospitaler, som hver er 
komplementerende, således virksom
heden kan løse alle behov for maski
nel genhandling af udstyr. A/S Electro
Service har eksisteret siden 1988 og 
har en stor og solid kundekreds, som 
serviceres gennem virksomhedens 
landsdækkende serviceorganisation.

http://www.kone.dk
mailto:denmark@kone.com
mailto:mjl@electroservice.dk


PUNKTSUG SKAL SIKRE 
PERSONALET MOD  FARLIg 
DIATERmI-Røg
Det er et lovkrav at sikre usugning under el-kirurgi, diatermi, men det er langtfra under alle operationer der 
sker den lovbefalede udsugning, ifølge tilkendegivelser JRV A/S får fra hospitalspersonalet

AF JoURNALIST, IB ERIk CHRISTENSEN

Punktsug kan effektivt fjerne al den ska-
delige diatermirøg på operationsstuer. 
Det er både et lovkrav at de kører, når 
der udføres el-kirurgi, og et indlysende, 
naturligt værnemiddel som kan beskytte 
personalet mod at stå i den lugtende, 
farlige røg.

Men desværre er det langtfra al-
tid holdningen på landets hospitaler, 
fastslår salgsdirektør Martin olsen fra 
ventilationsvirksomheden JRV A/S. han 
hører ofte om episoder på hospitaler, 
hvor udstyret ikke er i orden eller læger 
afviser at bruge sugene.

Resultatet er, at det øvrige personale 
må stå i røg og damp, der kan indeholde 
sundhedsskadelige kemiske stoffer 

foruden vira og bakterier. Det ser også 
ud som om der hersker usikkerhed 
blandt hospitalspersonalet om, hvorvidt 
punktsug er et lovkrav.

Derfor tager JRV A/S ofte ud 
og underviser personalet i loven, 
punktsugenes praktiske anvendelse 
og risikoen ved ikke at benytte dem. 
Kirurgisk røg kan indeholde 42 kemi-
ske stoffer foruden de nævnte mikro-
organismer.

JRV har blandt andet undervist per-
sonalet på gentofte hospital. hospitalet 
har indført kompetencedage -og kort, 
hvor personalet kan få opdateret deres 
viden og invitere eksterne eksperter 
som undervisere. Senest har diatermi 

været temaet med Martin olsen som en 
af underviserne:

– gentofte hospital har taget et rigtigt 
godt initiativ, der giver os mulighed for 
at højne sygeplejerskernes viden om 
den sundhedsskadelige kirurgiske røg, 
teknikken bag udsugningen og hvor 
vigtig den er for både deres og patien-
ternes sikkerhed.

Min konklusion er, at der er et gene-
relt behov for at få opdateret personalet 
i brug af punktsug på landets hospitaler. 
En del sygeplejersker er ikke bekendt 
med kravene eller blevet i tvivl, fordi 
punktsugene ikke altid bliver benyttet, 
siger han.

oRIENTER INg
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utIlStRæKKElIg uDSugNINg 
ER uDBREDt

Vi har alle løsninger til at håndtere kirur-
gisk røg og kan bistå hospitalerne, som 
har behov for at få tilført og ajourført 
deres viden. Intet personale skal af-
finde sig med at stå i kirurgisk røg på 
oprationsstuer, fordi punktsugene ikke 
benyttes.

loven påbyder, at udsugene skal 
køre, når man laver kirurgisk røg og den 
gælder alle uanset titel, rang og position, 
pointerer han. Martin olsen har hørt 
mange forklaringer og endda eksempler 
på, at personale har klippet sugeslan-
gerne over:

– Jeg kan undre mig over sådanne 
handlinger, der nok udspringer af en lidt 
autoritær kultur. Det er gammel og vel-
kendt viden, at kirurgisk røg indeholder 
mange skadelige stoffer og mikrober, 
som kan påvirke personalet og patien-
terne negativt.

Et argument for ikke at bruge 
punktsug er, at de støjer, men vi er slet 
ikke oppe på niveauer, man ikke kan to-
lerere. Man kan sagtens snakke sammen 
ved et punktsug og teknikken udvikles 
og forbedres løbende.

Det er manglende omtanke, hvis man 
ikke vil anvende udstyret. Jeg håber nye 
generationer af læger har den holdning, 
at de også skal passe på deres eget hel-
bred og siger fra, hvis der ikke anvendes 
punktsug.

Det er i øvrigt også strafbart ikke at 
efterleve arbejdsmiljølovens bekendtgø-

relser. Det er ærgerligt, at det er trusler 
der skal være motiverende og ikke den 
frie vilje og erkendelsen af, at det er for-
nuftigt at passe på sig selv.

Jeg tror problemet er mere udbredt 
end man forestiller sig. Vi hører mange 
historier på alle hospitalerne. Vor kon-
klusion er, at der er behov for at oplyse 
personalet om brugen af punktsug 
under diatermi, om loven og risici, siger 
Martin olsen.

KoMPEtENCEKoRt På 
gENtoFtE hoSPItAl
gentofte hospital holdt i oktober ”fag-
dag” for anæstesiafdelingens sygeple-
jersker og sosa.

udgangspunktet var blandt andet at 
sørge for at medarbejderne kunne tage 
forskellige kompetencekort.

– Deres formål er at sikre en konti-
nuerlig udvikling og dokumentation af 
kompetencer hos personalet i anæste-
siafdelingen, som er et af indsatsområ-
derne i dialogaftalen 2012 samt at løfte 
den faglige kvalitet. Vi skal løfte kvalite-
ten og sikre, at vi alle har samme faglige 
basis fundament der er nødvendig for 
varetagelsen af en given opgave.

Det siger operationssygeplejerske og 
klinisk sygeplejespecialist thinne Nasta-
sia Svendsen, som valgte at sætte fokus 
på diatermi.

– årsagen til at jeg blandt andet 
vælger et emne som diatermi er, at alle 
operationssygeplejersker gør brug at 
dette. For at løfte fagligheden og sikre 

at medarbejderne har den nyeste viden, 
inviterede jeg tre personer udefra til at 
fortælle om diatermiapparatet, neutral-
pladen og punktsug.

Vi havde Martin olsen fra JRV ude i 
en undervisningsseance for at fortælle 
om kirurgisk røg og punktsug. Jeg tror 
det gik op for mange sygeplejersker, 
hvad det betyder, at de stå og indån-
der kirurgisk røg og aerosoler. Et gram 
brændt væv kan sidestilles med det 
at ryge 6 cigaretter. Det kom bag på 
mange sygeplejersker. Bevidstheden om 
røgudviklingens skadelig virkning ved 
operationer er helt klart blevet større.

Nogen siger, at en operation ikke er 
værre end at grille en bøf en varm som-
merdag, men mange sygeplejersker står 
5 af ugens 7 dage i denne røg, så det 
kan ikke sidestilles med at stege en bøf 
på grillen.

Martin olsens undervisning af per-
sonalet på gentofte hospital indgår 
fremadrettet i personalets erhvervelse 
af et kompetencekort i diatermi. Dagen 
har øget interessen og bevidstheden om 
dette problem, siger thinne Nastasia 
Svendsen. 



PRoDUkTINFoRmATIoN

vI gøR mERE  FOR 
SIKKERHEDEN
AltRo ClASSIC X25

Når Sur-tech A/S installerer nye gulve i 
produktions- og lagerarealer fokuseres 
der på holdbarhed, arbejdssikkerhed og 
udseende. De vælger konsekvent det 
skridsikre gulv Altro Classic X25, som 
de har haft gode erfaringer med siden 
1988.

hos Sur-tech stilles der store krav til 
sikkerhed og holdbarhed. gulvene ud-
sættes dagligt for vand-, kemikalie- og 
væskespild samt slid og megen trafik. 
tage Sand, direktør hos Sur-tech, poin-
terer, at gulvene spiller en stor rolle i 
reduceringen af skridulykker. ”I galvani-
seringsbranchen arbejder vi dagligt med 
syrer og baser, som udgør en stor risiko 
for både miljø og sikkerhed, og det er 
derfor også meget vigtigt, at vi ikke går 
og falder med tingene”.

Altro Classic X25 kombinerer silici-
umkarbid i overfladen med aluminium-
trioxid i tykkelsen, hvilket gør gulvene 
ekstremt skridsikre og slidstærke og 
derfor velegnede til industriområder. 
Det særdeles populære gulv besidder 
en EasyClean overflade med integreret 
bakteriostat for at sikre hygiejnen, og 
har dermed en permanent antibakteriel 
ydeevne.

”For at øge sikkerhed, og ikke mindst 
sikre miljørigtige forhold, er det en 
kæmpe fordel at gulvet kan lægges i 
hulkehl. På den måde kan vi sikre, at 
væsker bliver indenfor gulvet og ikke 
siver ud under døre eller ned i jorden. 
Da vores virksomhed selv har til mål at 
minimere miljøpåvirkninger og kvalitets-
omkostninger, betyder Altros stærke 
bæredygtighedsprofil selvfølgelig også 
noget for os”.  Ikke kun sikkerheds- og 

miljømæssige forhold spiller ind på Sur-
techs valg af Altro sikkerhedsgulve, 
også flere praktiske fordele sætter sit 
præg på beslutningen. ”Installations-
processen er nem, ligesom rengøringen 
er yderst ligetil. Vi har valgt gulvet i en 
praktisk grå farve der lyser lokalerne op, 
og som samtidig fremstår helt neutral. 

tage Sand giver Altro Classic X25 
sine bedste anbefalinger med på vejen. 
”Vi gik efter kvaliteten, og det kunne 
bestemt betale sig. Den første installa-
tion har nu holdt i 24 år, trods det hårde 
miljø”.

FREMtIDEN ER MERE SIKKER 
MED AltRo
ring: +45 36789033
email: info@altro.dk
besøg: www.altro.dk

mailto:info@altro.dk
http://www.altro.dk
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HåNDFRI VANDINSTALLATION
Med uniControl® har guldager A/S lanceret en unik styreenhed, der tilbyder konstant trådløs overvågning 
af korrosion og legionella.

En anonym tilværelse i en kældergemt 
varmecentral eller i et aflukket tek-
nikrum er typisk for et korrosionsbeskyt-
telsesanlæg. Der er dog ingen grund til 
at overse den ekstra kvalitet og funk-
tionalitet, som et moderne anlæg kan 
tilbyde.

Dagligt arbejde gennem mere end 60 
år, på tusindvis af vandinstallationer, gi-
ver guldager A/S værdifuld inspiration 
til at udvikle fremtidsorienterede løsnin-
ger. For styreenheden uniControl® er 
fokus specielt på intelligent styring og 
kontrol.

FlEKSIBEl 
KoRRoSIoNSBESKyttElSE
uniControls® primære funktion er fort-
sat at forsyne beholder og aluminiumka-
tode med den nødvendige effekt til hhv. 
katodisk beskyttelse og til at opløse alu-
minium. Elektronikmoduler af kvalitets-
komponenter sikrer lang levetid selv ved 
høj og varig belastning, ligesom større 
effekt pr. enhed er mulig. Modulopbyg-
ningen sikrer fuld fleksibilitet i forhold til 
ændringer i installationen.  Ved at bruge 
uniControl® kan selv meget store instal-
lationer håndteres.

MulIghED FoR 
BAKtERIEKoNtRol
Med varmt vand følger en uundgåelig 
risiko for bakterievækst, der på mange 
måder går hånd i hånd med risikoen 
for korrosion. Bakteriekontrol er derfor 

en indlysende funktionalitet at tilføre 
styreenheden. På basis af guldagers 
specialiserede viden inden for varmt-
vandssystemer er vandtemperatur valgt 
som indikatorparameter.

DRIFtSDAtA VIA gSM

Med uniControl® enheden er styring, 
kontrol og overvågning af både korrosi-
onsbeskyttelse og bakterievækst samlet 
i én løsning. Det indbyggede gSM 
system gør det derudover muligt, på en 
effektiv måde, at indsamle driftsdata og 
modtage funktionsalarmer – helt uden 
tidskrævende manuelt opsyn.

DAtAINDSAMlINg uDEN 
BESøg
Korrosionsbeskyttelsen overvåges ved 
løbende kontrol af data for leveret effekt 
til aluminium og beholder, der tilsam-
men dokumenterer, at korrosionsbe-
skyttelsen er i drift.

På traditionelle anlæg er indsamling 
af driftsdata lig med manuelt aflæsnings-
arbejde ved fysisk fremmøde på stedet. 
Risiko for legionella vurderes oftest ud 
fra vandanalyser, der kræver besøg på 
installationen, men alligevel kun bidra-
ger med en flygtig situationsrapport. 
Af den grund er grundig overvågning 
behæftet med store omkostninger og 
derfor sjældent praktiseret.

DoKuMENtEREt goD DRIFt

Bakterievækst sker som en øjeblikkelig 
konsekvens af ugunstige driftsforhold 
– i modsætning til korrosionens lang-
somme proces. Derfor er der til effektivt 
opsyn med varmtvandsinstallationer 
indbygget både on-line overvågning og 
langvarig dataopsamling. På den måde 
giver uniControl® den ansvarshavende 
sikkerhed for god drift i det daglige og 
bagudrettet dokumentation for et vel-
drevet anlæg.

yDERlIgERE oPlySNINgER:
helle Michaelsen, teknisk direktør
Mobil: 22 68 41 13, hm@guldager.com

guldager A/S
hejrevang 3-5, 3450 Allerød
www.guldager.com

mailto:hm@guldager.com
http://www.guldager.com
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FoLDESkæRmE  
VINDER INDPAS
På hvidovre hospitals Dagkirurgiske Enhed er der stor tilfredshed med indførelsen af Silentias 
skærmsystem

AF JoURNALIST, CAND. SCIENT. BIRgER PEDERSEN Foldeskærme vinder mere og mere ind-
pas på de danske sygehuse som erstat-
ning for gardiner, når patienterne skal 
afskærmes.

På odense universitetshospital er 
der nu opsat foldeskærme i forbindelse 
med en udvidelse af intensiv- og op-
vågningsafdelingen, og senest har man 
på hvidovre hospital fået monteret 
afskærmning på Dagkirurgisk Enhed, 
hvor patienterne kommer direkte fra en 
operation.

”Vi har haft dem i brug i ca. 3 uger, 
og de er supergode,” konkluderer afde-
lingssygeplejerske Susi thorup efter en 
rundspørge hos kollegerne.

”Der er tale om en rigtig god løsning, 

personalet er tilfredse og glade for dem 
ligesom patienterne. Primært, fordi 
skærmene er meget hygiejniske og lette 
at have med at gøre. Eneste indvending 
er, at vi desværre har fået bestilt et par af 
dem for korte,” siger Susi thorup.

Det er firmaet Silentia Aps., som har 
leveret og monteret afskærmningen 
begge steder. På hvidovre drejer det sig 
om 14 sæt skærme mellem patienter-
nes senge bestående af en Silentia fast 
skærm, stolpe og foldeskærm foruden 
fem gavlskærme i bredderne 1,50 og 2,0 
meter til afskærmning af sengegavlene.

”Vi gik i gang i september efter en 
meget grundig beslutningsproces og 
evaluering af tidligere leverede løs-SIlentia foldeskærme monteret på 

stolpe, henholdsvis sammenfoldet og 
udfoldet
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Silentia har stået for rådgivning, levering, montage og instruktion af med
arbejdere

En ny opdateret brochure med flere billeder, der viser Silentias faste skærme i 
kombination med foldeskærme, kan rekvireres pr. mail på info@silentia.dk eller 
downloades på www.silentia.dk

Produktnyheder: Gavlskærme og skærmvogne forsynes fra 2013 med håndtag, 
så de er endnu nemmere at håndtere og flytte rundt på afdelingen

En 4 minutter lang film på www.silentia.dk giver et godt overblik over hele 
Silentiasystemet og dets mange anvendelsesmuligheder, og som noget nyt har 
Silentia netop lanceret et nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig på  
www.silentia.dk

Silentia er et svensk baseret firma med hovedsæde i Falkenberg, hvor de 2530 
medarbejdere selv producerer de forskellige typer skærme, som fås i mange 
varianter, hvad angår dimensioner, montagemuligheder, farver etc. 48årige Hen
rik FriboSøndergaard startede den danske afdeling for to år siden.

ninger til hvidovre hospital. Vi kunne 
derfor skræddersy en løsning, der pas-
sede til afdelingen og anvendelsen, og 
det er mit indtryk, at man valgte Silentia 
pga. hygiejnen, designet og fleksibilite-
ten foruden at skærmene gør et meget 
”venligere” indtryk som lyst og imøde-
kommende i stedet for gardiner,” fortæl-
ler henrik Fribo-Søndergaard, direktør 
for Silentia ApS.

Fordelene ved foldeskærme kontra 
gardinforhæng er primært hygiejnen.

Forskning i uSA har således afsløret, 
at man i 119 af 180 tilfælde fandt forure-
ning i forbindelse med undersøgelser af 
gardinforhæng, hvor forureningen bl.a. 
indeholdt patogene bakterier.

Rengøring og vedligehold af folde-
skærmene er let og ligetil.

Andre fordele er et mere lyst rum, at 
løfteudstyr ikke kolliderer med skær-
mene, at foldeskærmene giver den 
bedst mulige afskærmning for patien-
terne og giver gode arbejdsforhold for 
personalet.

StoR FlEKSIBIlItEt

Skærmene giver stor fleksibilitet, så 
afskærmningen kan tilpasses udstyr, pa-
tienter og personale.

Drivkraften i udviklingsprocessen af 
Silentia skærmsystem er således at få 
produkter, som er lette at anvende, lette 
at installere, lette at rengøre, som nemt 
og enkelt kan kombineres med hinan-
den, og som er æstetisk tiltalende for 
både patienter og personale.

Produktsortimentet er bredt og ud-
gør et system med foldeskærme, gavl-
skærme og faste skærme, og kan være 
mobile på vogn, skrues til væg eller gulv 
med stolpe, samt fastgøres til eksiste-
rende kulisseskinner. 

læs mere på www.silentia.dk eller 
ring på telefon 39 90 85 85 og bestil tid 
for et uforpligtende besøg, hvor skær-
mene kan vises frem.

Silentia foldeskærme, en 
kombination af faste skærme, 
foldeskærme og en mobil 
gavlskærm

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk
http://www.silentia.dk
http://www.silentia.dk
http://www.silentia.dk


PRoDUkTINFoRmATIoN

SKAB ET GODT FøRSTE 
INDTRyK MED måTTER AF 
gENBRUgSgARN
gulvproducenten Forbo Flooring tilbyder med Coral-serien flotte og præsentable måtteløsninger til 
indgangspartier i butikker, erhvervsbygninger og kontorlokaler. Seriens moderne og miljøvenlige produkter 
fanger skidt og snavs og giver samtidig gæster et godt indtryk, så snart de træder ind i bygningen.

Med Forbos Coral-serie er det muligt 
at understøtte imponerende arkitektur 
og eksklusiv indretning med et flot vi-
suelt udtryk allerede ved bygningernes 
hoveddør. Coral-seriens entrésystemer 
er alle sammen designet i overensstem-
melse med internationale indretnings-
tendenser og produceres i miljøvenlige 
materialer.

Seriens forskellige produkter kan 
kombineres og anvendes i overens-
stemmelse med den enkelte bygnings 
interiør, arkitektur og beliggenhed. På 
den måde kan hver enkelt kunde få 
skræddersyede løsninger, der er tilpas-
set individuelle og konkrete behov.

VElKoMMEN MED gENBRugt 
FISKEgARN

Seneste skud på stammen i Coral-serien 
er den nye kollektion Welcome, der 
er produceret i genbrugt fiskegarn og 
brugte PEt-flasker. Dermed er det nu i 
endnu større grad end tidligere muligt 
at understøtte bæredygtigt byggeri med 
Forbos entrésystemer.

Det fiskegarn, der anvendes til pro-
duktion af Welcome-kollektionens textil-
overflade, stammer både fra almindeligt 
fiskerigenbrug og fra industrielt over-
skud og genbrug. Derudover er tæpper-
nes underlag produceret af genbrugte 

plastikflasker. Derfor kan Welcome som 
Forbos mest miljøvenlige entrésystem 
reducere produktets miljøpåvirkning og 
ressourceforbrug med hele 60 procent.

Dette er i overensstemmelse med, 
at der i dag ses et stigende behov for 
miljøvenlige materialer til at efterleve 
den store efterspørgsel på bæredygtigt 
byggeri.

VæSENtlIg REDuCERINg AF 
RENgøRINgSBuDgEttEt
ud over at Forbos Coral-serie produ-
ceres i et design, der understøtter et 
præsentabelt og indbydende indgangs-
parti, så gør entrésystemerne det også 
muligt at reducere rengøringsbudgettet 
væsentligt. Med den rette placering kan 
produkterne nemlig fange helt op til 90 
procent af det skidt, der transporteres 
ind fra gaden og sætter sig i bygninger-
nes gulve og inventar.

undersøgelser fra Forbo viser, at den 
optimale effekt opnås ved at placere sy-
stemerne over et areal på 6 meter. Men 
mindre arealer kan også gøre en forskel. 
Eksempelvis vil 3 meters aftørrings- og 
afskrabningssystem kunne opfange 75 
procent af det skidt, der normalt bliver 
slæbt ind i bygningerne.

yDERlIgERE oPlySNINgER:

Anne-Mette holm, 
marketingansvarlig 
Forbo Flooring A/S
tlf.: 44 50 20 86.

Forbo Floorings Coral-serie af måtter til indgangspartier understøtter bygningers 
arkitektur og visuelle udtryk med moderigtigt design i flotte farver.
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ARBEJDSmILJø

INDRETNINg

HygIEJNE

kALDEANLæg

køLINg

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

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

vANDBEHANDLINg SvAgSTRømS-ANLæg

VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner

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

rubrikannonce_2012.indd   1 2012-06-28   12:37:29

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

http://www.diversey.dk
mailto:bwt@bwt.dk
http://www.bwt.dk
http://www.vandbutikken.dk
http://www.electroservice.dk
mailto:info@daneta-security.dk
http://www.safeshoppen.dk
mailto:getinge.danmark@getinge.com
http://www.getinge.com


Hospitalsservice

Desinficerende 

Køleservice

opvask

Autoklaver

Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

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

www.miele.dk

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

RåDgIvNINg

PANELER SkyLLERUmSUDSTyR

SkyLLERUmSUDSTyR

kommUNIkATIoN 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

EL-TRANSPoRTERE

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

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

Omklædningsskabe: 
SONO-KLS har låseforstærkning og kan leveres med  
 forskellige former for understel, ligesom farvekombination- 
erne er talrige. Vi har f.eks. 20 forskellige dørfarver og kan 
levere 15 forskellige slags laminatdøre og giver bl.a. 10 års 
garanti på vores stålskabe.

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

Individuelt skabsdesign 
tilpasset hospitalsmiljø

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

http://www.ken.dk
mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
http://www.boege.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:danmark@sonesson.com


Punktsug til operationsstuer 
& laboratorier

Sugeskærme til b.la. 
Medicinhåndtering

Vi udfører også 
ventilationstekniske 

projektorienteret opgaver 

Specialist i ventilationsteknisk 
person & produktbeskyttelse til 
hospitaler

Laminar air flow & 
Forsyningsbroer hæve-/

sænkbar til operationsstuer 

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

www.jrv.dk · e-mail: sales@jrv.dk

3D CAD tegninger m.m.

http://www.jrv.dk
mailto:sales@jrv.dk



