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KoNgREs

International hospitalskongres 
i Argentina – oktober 2014
I perioden fra 13 til 16. oktober 2014 afholder ”The International Federation of Hospital Engineering” 
sin 23. kongres i Buenos Aires. Kongressen afholdes samtidigt med ”25. Latin American Congress of 
Arcitecture and Hospital Engineering”, så der vil være internationale emner for både arkitekter, ingeniører 
og driftspersonale.

Hovedemnerne for kongressen er ne-
denstående gengivet på kongressproget 
(engelsk).

Sustainability

1		Economic	and	Cultural	–		
Impact	on	Society

•  Economic resource optimization
•  Physical resource optimization and 

utilization of installed capacity.
•  Respect for the cultural, heritage pres-

ervation
•  Transformation and expansion flexibil-

ity
•  Strategic planning

2		Physical	Plant	–		
Environmental	Impact

•  Bioclimatic architecture
•  Energy saving
•  “Green hospital”

3		Technological	Solutions	–		
Role	of	Business

•  Role of information technology, com-
munications, controls (BMS), Security

•  Use of renewable materials, construc-
tion systems

•  Solutions for thermal and acoustic 
control.

Humanization

1		Patient	–	Centered	Care
•  Quality control and safety, process 

analysis
•  Regulations, recommendations, ac-

creditation

2		Holistic	Conception	of	the	Patient
•  Respect for traditions and cultural di-

versity
•  Solutions from design: use of color, 

shape and space

•  Proposals for integration of nature, 
natural light, landscaping

•  Solutions for the elderly and disabled 
groups (AD)

•  Evidence-based design

3		Proposals	–	Role	of	Business
•  Materials and Devices
•  Ergonomic equipment

New Scenarios

1		Status	of	Health	Services	and	
	Systems

•  Aging population
•  Chronic diseases
•  Strategic planning, networking

2		Hospitals	of	the	Future

3		Interdisciplinary	Team
•  Roles assigned to architecture, engi-

neering, management and mainte-
nance

•  Changes in traditional working   
methods (LEAN, BIM)

4		Proposals	–	Role	of	Business

Vi har tidligere deltaget med indlæg fra 
Dansk side i kongressen. Herunder har 
jeg selv holdt et indlæg på kongressen i 
Sydney i 2000, mens Mogens Thrane 6 
år senere havde et indlæg med på kon-
gressen i Cape Town. Fra FSTA og FSD´s 
side mener vi fortsat, at Danmark har 
meget at byde på internationalt, og vi 
vil derfor opfordre vores medlemmer til 
at anmelde og afholde indlæg ved kon-
gressen. Indlæg kan indsendes til føl-
gende mailadresse: silvina.silberberg@
mci-group.com. Ellers vil vi henvise til 
kongressens hjemmeside: http://www.
ifhe2014buenosaires.com.ar

Hvis man tilmelder sig som almindelig 
”kursist” inden 30. juni 2014 er deltager-
gebyret 700 US$. Dertil kommer natur-
ligvis rejseudgifter.

I forbindelse med kongressen vil FSTA 
og FSD arrangere deltagertur, hvor man 
ud over kongressen får lejlighed til at 
se noget af Argentina. Ud over Bounos 
Aires vil man kunne tilmelde sig en ”kort” 
tur, der også omfatter Iguazu vandfal-
dene, og en længere tur, der desuden 
omfatter området omkring Salta nær 
grænsen til Bolivia. Vores første prisin-
dikation er at den korte tur på knap 14 
dage vil koste ca. kr. 18. – 20.000,- kr., 
mens den længere tur på knap 3 uger 
vil koste 23. – 25.000,- kr. for personer 
i delt dobbeltværelse. Merprisen for en-
keltværelse vil være ca. 3.000,- kr.

Vi vil komme med nærmere oplysnin-
ger om turene i næste nr. af ”Hospital, 
drift og Arkitektur”, og desuden lægge 
programmet på FSTA´s hjemmeside, når 
det foreligger. Endeligt kan de, der øn-
sker direkte information sende en mail til 
undertegnede på JAC@balslev.dk.

Den gruppe tur vi arrangerer vil blive 
bestilt omkring 1. marts 2014. De der 
tilmelder sig inden denne dato vil være 
sikre på at komme med til den pris, 
som vi annoncerer. Der vil sandsynlig-
vis desuden være mulighed for ”efter 
tilmelding”. Her vil vi dog ikke kunne 
garantere, at man kommer med samme 
fly eller på samme hotel som de øvrige, 
ligesom prisen kan være ændret.

Vi tror på en spændende og lærerig 
kongres.

Jan Christensen, Balslev. 
Medlem af bestyrelsen i FSTA.
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NYT MESSEKONCEPT

OMfaTTENdE aKTiviTETSPrOgraM

iNTErNaTiONaL  MarKEdSfØriNg

50% 
fagMESSE

9. - 11. september 2014

50% 
KONfErENCE
KEY-NOTE SPEaKErS

OPTiMaLT NETværKSMiLjØ

aMBiTiØST KONfErENCEPrOgraM

SCaNLaB Har NYT PÅ MESSEfrONTEN
Scanlab har gennem mange år været det centrale mødested for 
hele den samlede laboratoriesektor. Den 9. - 11. september 2014 
slår Bella Center i samarbejde med Dansk Diagnostika- og Labo-
ratorieforening (DADIF) dørene op til Scanlab 2014 og vi glæder 
os til at løfte sløret for de mange nyheder, som sker på messe-
fronten. 
Scanlab byder ikke alene på en helt ny termin, som har givet 
plads til yderligere udvikling af messen, men også på det største 
og mest ambitiøse konferenceprogram nogensinde. Et program, 
som en række brugere af messen har været med til at definere 
indholdet af og som derved har styrket såvel fagligheden som 
aktualiteten i hele Scanlab. 

MØd iNdKØBErE fra STOrE dELE af  vErdEN 
Som udstiller på Scanlab kan du bruge messen til at vedlige-
holde og udvikle dine kundeforhold face to face. Det giver ind- 
købere  og brugere en unik mulighed for at få et billede af men-
neskene bag produkterne og trygheden ved et højt fag- og 
serviceniveau. Du får også mulighed for at eksponere din virk-
somhed ved at holde seminarsessioner tæt ved egen stand. 

Kort sagt er Scanlab en unik platform til at markedsføre dine pro-
dukter og services samt demonstrere det nyeste udstyr, tekno-
logi og knowhow for et publikum af repræsentanter og beslut-
ningstagere fra den danske og internationale laboratoriesektor. 
Messen markedsføres i Skandinavien og internationalt, og som 
udstiller får du derfor mulighed for at møde relevante indkøbere 
fra store dele af verden. 

SCaNLaB aWard
Som noget helt nyt lancerer vi SCANLAB AWARD. Prisen har til 
formål at sætte ekstra fokus på aktuelle produktnyheder. Prisen 
uddeles til en udstiller, som kan præsentere den mest innovative 
nyhed, der er kommet på det danske marked i 2013.

Scanlab 2014 løfter barren med stærke netværk og stærk dialog. 
Nye partnerskaber giver spændende og inspirerende oplevelser 
i nye messeområder som Speakers Corner, NEWS area til pro-
duktpremierer, match making samt sociale arrangementer.

Velkommen i Bella Center til 3 dages professionel fagmesse hvor 
hele den samlede laboratoriesektor vil være repræsenteret. 

FÅ 25% RABAT PÅ STANDLEJEN
rabatten udløses ved indgåelse af aftale 

BOOK DIN STAND PÅ SCaNLaB 2014

Læs mere på scanlab.dk



aKUtBEREDsKaB

Akutlæge  
Jacob 

Steinmetz

Akutlægehelikopterne 
skaber tryghed og redder 
patienternes liv
Akutlægehelikopteren i Ringsted har bevist sin værdi og udgør sammen med helikopterplatformen  
på Rigshospitalet og det øvrige akutberedskab en effektiv indsats for årligt op mod 700 kritisk syge 
patienter

aF joURNalist iB ERiK CHRistENsEN,  

CypREss KommUNiKatioN

Det var en landvinding af de store, da 
TrygFonden i 2010 donerede op til 63 
mill. kr. til Danmarks første akutlægehe-
likopter som led i Region Sjællands og 
Region Hovedstadens forsøgsprojektet 
med at etablere en akutlægehelikopter i 
Ringsted for at redde liv og skabe tryg-
hed.

Med i samarbejdet om at skabe den 
flyvende tjeneste var også Danske Re-
gioner, Ministeriet for Sundhed og Fore-
byggelse og filosofien var klar: Læger og 
meget syge eller svært tilskadekomne 
patienter skal ikke køre over store af-
stande og risikere at sidde fast i trafikken

Et andet fremskridt er den 1000 kva-
dratmeter store og 70 ton tunge helikop-
terplatform oven på Rigshospitalets 16 
etagers hovedbygning på Blegdamsvej 
i København 80 m over jorden som AP 
Møllers fond finansierede 75 pct. af med 
en donation på 23 mill. kr.

Helikopteren og platformen satte en 
stopper for de tidskrævende landinger i 
Fælledparken, der krævede politiafspær-
ring, brandvæsen og ambulancetjeneste 
ved hver eneste landing. Det anslås at 
tiden til patienten ankommer på Rigsho-
spitalet er afkortet med mellem en halv 
time og 45 dyrebare minutter efter heli-
kopterplatformen er kommet i drift.

– Vi ved at tid redder liv og at hurtig 
transport og behandling undervejs er 
vigtigt for patienter med blandt andet 
blodprop i hjertet. Jo hurtigere de be-
handles, desto bedre går det for dem. Vi 
ved også at tiden er en faktor for patien-
ter med traumer.

Det fastslår akutlæge Jacob  Steinmetz 
som arbejder i Den Præhospitale Virk-
somhed, Region Hovedstaden, som fly-
vende helikopterlæge på akutlægeheli-
kopeteren stationeret i Ringsted og halvt 
som anæstesilæge på Rigshospitalets 
TraumeCenter.

– Fordelen nu er, at båren køres ud af 
helikopeteren direkte ind i en elevator og 
ned i huset til TraumeCentret, ballonud-
videlser af hjertekarrene eller tilsvarende 
behandling på få minutter. Det hele går 
meget hurtigere og er klart til patienter-
nes fordel.

– Den tid man vinder med helikopter-
transport, taber vi ikke længere igen ved 
at skulle “omlade” patienterne i Fælled-
parken, siger han.

Livreddende udenfor al tvivl

Både helikopteren og platformen, men 
også alle de øvrige elementer i hele det 
optimerede akutberedskab bidrager po-
sitivt til patienternes overlevelse og det 
er ikke muligt præcist at sætte tal på, hvor 
meget de enkelte elementer i ordningen 
bidrager, vurderer Jacob Steinmetz.

Ved at sammenligne situationen in-
den akutlægehelikopteren kom i tjeneste 
med situationen et år senere har vi i en 
undersøgelse fundet, at dødeligheden 
blandt de sværest tilskadekomne blev 
halveret. Det skyldes også, at hele be-
redskabet er effektiviseret.

Antallet af landinger har i år ligget 
på ca.70-80 om måneden. I alt landede 
akutlægehelikopteren i 2012 med pa-

tienter 696 gange på Rigshospitalets 
helikopterplatform. Året før helikopter-
platformen kom op på Rigshospitalet, 
landede helikoptere 226 gange i Fælled-
parken.

De fleste patienter kommer fra Øst-
danmark, men patienter med svære 
brandsår, blodprop i hjertet og svære 
kvæstelser fra ulykker flyves typisk di-
rekte til Rigshospitalets TraumeCenter 
fra hele Danmark.

Trygfonden finansierede akutlæge-
helikopteren i Ringsted de første par år, 
mens det nu drives i samarbejde mellem 
Region Hovedstaden og Region Sjæl-
land. Allerede i 2005 blev den første 
akutlægehelikopter i Niebøl i Tyskland 
etableret for at dække dele af Sønderjyl-
land som et EU-støttet projekt. 

Ordningen med akutlægehelikoptere 
udvides nu yderligere fra næste år til en 
landsdækkende ordning med akutlæge-

Fortsættes side 8



Få kontakt til de rigtige
Messens udstillingsområde 
tilbyder dig en unik chance 
for at synliggøre netop din 
virksomhed og få kontakt til 
centrale aktører.

I løbet af de tre messedage 
kan du formidle viden, vise 
produkter, afholde workshops 
og få kontakt til flest mulig af 
dine kunder og interessenter. 

Arrangør:

FREMTIDENS 
BYGGERI 
- en del af Skandinaviens største fagmesse

Health & Rehab Scandinavia 2014
9. - 11. september 2014 · Bella Center · København

Bliv udstiller i zonen for Fremtidens Byggeri 
og vær med til at skabe inspiration, dialog og visioner.

Fagmessen sætter spot på sygehusbyggeri, plejehjemsbyggeri, ældreboliger,  
socialpædagogiske bomiljøer og de nye sundhedshuse.
I 2012 bød fagmessen i samarbejde med Danske Regioner på fire 1:1 modeller, 
som illustrerede fire af de kommende sygehusbyggerier. I 2014 opstilles en frem
tidsorienteret 1:1 model af en dansk plejebolig. Modellen er lavet i forbindelse med 
tematiserede eksportfremstød i samarbejde med Udenrigsministeriet og er inspireret 
af projektet “Fremtidens plejehjem” i Aalborg.

I forhold til plejehjemsbyggeri, ældreboliger og socialpædagogiske bomiljøer 
kan din virksomhed komme med bud på arkitektur, tilgængelighed, indretning, instal
lationer, inventar, trivsel, hjemlighed, bæredygtighed og arbejdsmiljø. Den gennem
gribende omstrukturering af det danske sygehusvæsen med de nye sygehus
byggerier, sundhedshuse mv. medfører et væld af nye produkter og processer 
inden for bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, 
effektivisering og højere kvalitet. I messens udstillingsmiljøer kan din virksomhed 
vise bl.a. sengestueinventar, teknisk inventar, sundhedsteknologisk udstyr, arkitektur, 
arbejdsmiljøforbedringer, efteruddannelsestilbud og meget mere.
De nye teknikker og teknologier fordrer nye kompetencekrav og efteruddannelses
behov både i forbindelse med udvælgelse, prioritering, implementering, drift og ser
vice. Fagmessen er også stedet, hvor udstillerne giver de bedste bud på processen 
før, under og efter et byggeprojekt i social og sundhedssektoren.

Læs mere om 
fokusområderne på:

www.health-rehab.com

To fagmesser under samme tag
Som noget ganske særligt kan alle 
besøgende gå frit mellem to fag-
messer under samme 
tag, da vi har 
fået ny nabo:  
  
 



Hassellunden 11A · DK-2765 Smørum · Tlf.: 45 95 04 10 · www.buhl-bonsoe.dk/saveris

We measure it.

Er din lager-
beholdning 
dyrebar?
Undgå tab af kostbare varer med 
kritiske temperaturgrænser.
Dataloggersystemet Testo Saveris
advarer dig i tide.

3 Spar tid via automatiseret og 
pålidelig overvågning 

3 Styrk din kvalitetsstyring med 
alarmbesked direkte på SMS og 
mail

3 Høj sikkerhed og dokumentation 
- ingen data går tabt
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aKUtBEREDsKaB

helikoptere i Ringsted, Skive og Billund 
i et samarbejde mellem de fem regioners 
præhospitale organisationer. Udbud af 
den landsdækkende ordning er netop 
afgjort. Fremover vil leverandøren til re-
gionerne være Norsk Luftambulanse.

For hovedparten af landets hospitaler 
er det ikke muligt at lande direkte på ho-
spitalsområdet dog har regionerne i for-
bindelse med opførelse af nye sygehuse 
og akutafdelinger, taget højde for,  at 
der bliver etableret helikopterlandings-
pladser i umiddelbar nærhed, således at 
der fremadrettet ikke vil være behov for 
yderligere ambulancetransport.

Fortsat fra side 6



Stærke metallofter
til hospitaler
 
DAMPA har i mere end 60 år produceret og leveret 
metallofter til hospitaler såvel i Danmark som i udlandet.  
Med produktionsapparatet centralt beliggende i Danmark, 
kan DAMPA yde hurtig leverance fra dag til dag.

Klimavenlige løsninger er vort speciale:

Højeløkkevej 4 a   ·   5690 Tommerup   ·   Tlf. 63 76 13 00   ·   www.dampa.dk   ·   dampa@dampa.dk

Made in Denmark

Clip-in kassette: 
Med egenskaber som god akustik, 
rengøringsvenlig overflade og drysfri 
akustikfilt er DAMPA clip-in kassette 
det perfekte valg til sengestuer, 
operationsstuer, og andre områder på 
hospitaler, hvor høj hygiejne er en meget 
vigtig faktor.

Hook-on panel:  
Hook-on paneler er den ideelle 
loftløsning til gangarealer, hvor 
eftersyn eller ændring kræver 
nem og hurtig adgang til de 
tekniske installationer.

Klima loft:
Klima-Kassetten danner basis for et sundt  

og rent indeklima uden trækgener.
Installationerne er ikke synlige, det giver et  

ensartet og rent design på loftet. Et Klima loft  
er en kombineret køle-/varmeløsning, der  

med sin flytbarhed giver gode muligheder for  
fleksibel indretning og god driftsøkonomi.
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Midtconsult i offensiv 
med energirenovering
Der er et kæmpe sparepotentiale i at optimere energianlæggene, vurderer ingeniørselskabet som er mere 
aktiv og synlig end nogensinde inden for effektivisering og optimering af energiforbruget på hospitalerne 
med fokus på brugernes behov

aF joURNalist iB ERiK CHRistENsEN, CypREss 

KommUNiKatioN

Ingeniørvirksomheden Midtconsult har 
gennemført af to energirenoveringer på 
Hospitalsenheden Vest. Det drejer sig 
om forbedring af ventilation, varmegen-
vinding og køling på Regionshospita-
lerne Holstebro og Herning.

Ydelse, effektivitet og levetid er opti-
meret for en række anlæg. Projektet har 
resulteret i, at Midtconsult har optimeret 
ventilationsaggregater og udskiftet de til-
hørende styringer i teknikarealerne. Det 
har resulteret i store energibesparelser.

De varmevekslere og principper, som 
oprindelig var brugt på varmegenvindin-
gen af ventilationsluften i bygningerne, 
kunne optimeres ved at samle flere an-
læg på få store ventilationsanlæg, og 
derved opnå højere effekt på varmegen-
vindingen. Hospitalerne opnåede ved 
renoveringen en væsentlig bedre varme-
genvinding, men også højere komfort, 
og projektet kan tjene sig ind i løbet af 
få år.

Markedschef Per Overgaard Nielsen 
fra Midtconsult mener, at de opnåede 
forbedringer og driftstal repræsenterer 
en markant forbedring i effektiviteten på 
de to hospitaler:

– Lidt frisk sagt så er der megen tra-
dition og “plejer”, når man vælger anlæg 
til de enkelte områder på et hospital. Vi 
har sammen med Hospitalenheden Vest 
udfordret vanetænkningen på de to re-
gionshospitaler og opnået en række fine 
resultater.

For os handlede det ikke mindst om 
at se på behovene og de rum ventilati-
onsanlæggene forsyner. Der er forskel 
på kravene til renhed, når en sengestue 
og operationsstue skal forsynes, men det 
betyder ikke, at det er et problem eksem-
pelvis at køre med varmegenvinding via 
rotorvekslere også til operationsstuer.

Det er set tidligere, når varmegenvin-
dingen er blevet optimeret via en høj-
effektiv rotorveksler, at dette i høj grad 
bidrager til, at hospitalet kan hente de 
ønskede energibesparelser ind, siger Per 
Overgaard Nielsen.

Koncentration og brugerbehov

Man kan udføre mange undersøgelser af 
ventilationsanlæg, opsætte målere på el-
installationen, sætte CTS-loggere på og 
måle luftstrømninger og checke alt utro-
ligt meget, men uanset hvor meget man 
analyserer, er der alligevel en vis usikker-
hed tilbage.

Vi undersøger anlæg, ydelserne etc. 
der er nødvendige for at få den viden, 
der skal til for at lave den energibereg-
ning, der er behov for. Alt for mange 
anvender for store ressourcer for at blive 
kloge helt nede i ubetydelige detaljer på, 
hvad de står overfor.

Vor tilgang er, at vi skal finde ud af, 
hvordan vi overordnet kan optimere, 
hvilke områder og installationer vi kan slå 
sammen etc. Vi fokuserer meget på, hvor-
dan en installation passer med behovet i 
eksempelvis operationsstuerne sammen-
holdt med kravene til driftsikkerheden.

Det er ikke altid bedst og billigst an-
lægs- og driftmæssigt at samle alle instal-
lationerne i et væsentligt større anlæg. 
Når det er sagt, er mange anlæg blevet 
slået sammen på de to hospitaler. Vi var 
oppe på 23-27 anlæg, der flytter luft og 
endte nede på 5 installationer.

Anvendelsen af lokalerne og kra-
vene hertil har været vigtigst for os. Vi 
gravede dybere end blot at gribe til en 
udskiftning af ventilationen, som er den 
letteste løsning, men tog en dialog med 
brugerne for få klarhed over deres præ-
cise behov.

Ventilationen på de to hospitaler var 
opbygget med indblæsning af friskluft 
i kælderen og udblæsning i taget. Var-
megenvinding foregik via væskekob-
lede batterier med en forholdsvis lav 
virkningsgrad. Systemet blev ændret, så 
ind- og udsugning samledes i roterende 
vekslere.

Oprindelige kølekompressorer 
før renovering/udskiftning
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Beregningen fra Midtconsult viste, at 
energibesparelsen hovedsageligt ville 
komme ved optimering af varmegen-
vindingen på ventilationsluften. Det var 
97 pct. af energigevinsten og skyldtes 
generelt en højere virkningsgrad i rotor-
veksleren.

– En ting er den sparede energi, en an-
den er driftsbesparelsen der opstår som 
en sideeffekt, når der kommer nye an-
læg med et væsentlig mindre behov for 
vedligehold. Det er også en væsentlig 
fordel. Installationen og investeringerne 
er dermed tjent ind i løbet af få år.

Bred vifte af ekspertiser

Midtconsult har stor erfaring fra ener-
gioptimeringer i industrien, uddan-
nelsesinstitutioner, hoteller etc. Et af 
projekterne er de kommende etaper af 

Copenhagen Tower (Plaza på Amager), 
der skal udbygges med et “tårn” til kon-
torer.

Men Midtconsult står også bag en 
række opgaver indenfor hospitalssek-
toren. Midtconsult har blandt andet 
vundet totalrådgivningen af Akutcenter 
Viborg, som en af deltagerne i et kon-
sortium, bestående af WSP UK, SWECO 
og AART. Det samme er tilfældet på Spe-
cialsygehus Sønderborg.

Midtconsult er desuden bygherre-
rådgiver på ny alarmcentral for Region 
Hovedstaden, som skal håndtere alle 
ambulancer og udrykninger via 70 avan-
cerede it-arbejdspladser, et projekt, hvor 
også sikring mod hærværk og terror er et 
vigtigt element.

Midtconsult, Rådgivende Ingeniører 
har ekspanderet kraftigt på det seneste 
i forbindelse med, at markedet efter kri-
sen atter begynder at udvikle sig positivt. 
Siden sommerferien er selskabets med-
arbejderstab øget med 25 personer og 
tæller i dag flere end 130 medarbejdere.

– Vi går målrettet efter hospitalsver-
denen, dækker en bred vifte af kompe-
tencer og satser på mange flere opgaver 
fremover. Vi går ind og bistår med drifts-
opgaver i teknisk afdeling, udfører ener-
girenoveringer og giver sparring inden 
for logistik og indretning for at nævne 
nogle eksempler.

Lige nu er vi med på forskellige råd-
giverhold og er blandt andet prækvali-
ficeret i DNV-Gødstrup til etape 3 og i 
konkurrencen på Sygehus Vendsyssel, 
ligesom vi deltager i idékonkurrencen 
om Psykiatri i DNV-Gødstrup.

Midtconsult er desuden dybt engage-
ret i grønne, bæredygtige løsninger som 
eksempelvis Copenhagen Tower, der 
efter sin opførelse blev hædret som et 
bæredygtigt hotel.

En af medarbejderne hos Midtcon-
sult der beskæftiger sig med sundheds-
området er Bjørn Barbré Pedersen. Han 
har mange års erfaring fra ansættelse 
i hospitalsverdenen og senest har be-
klædt en stilling som teknisk chef ved 
Hospitalsenheden Vest.

Vi er meget stolte over at have en ka-
pacitet som Bjørn Barbré Pedersen ansat, 
og der er ingen tvivl om, at hans store er-
faring og forståelse for drift og logistik på 
hospitalerne kommer de forskellige pro-
jekter som han deltager i til gode. Ansæt-
telsen af Bjørn har givet vores rådgivning 
indenfor sundhedsområdet et løft.

Hos Midtconsult skal kunderne altid 
føle projekterne i sikre hænder, hvor le-
vering til tiden og værdiskabelse er i fo-
kus. Det sker ved, at Midtconsult gør et 
hvert byggeprojekt til sit eget, siger Per 
Overgaard Nielsen.

Ventilationsopbygning på tag til operationsafdeling efter energirenovering.

Markedschef Per Overgaard Nielsen
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Scanlab bliver det centrale 
mødested for den samlede 
laboratoriesektor i 2014
Den 9.-11. september 2014 slår Bella Center dørene op til Scanlab 2014 og inviterer den samlede industri 
for laboratorieteknologi indenfor i Bella Center til en fagmesse med de nyeste produkter, trends og viden 
inden for laboratorieområdet.

Scanlab, der kan præsentere en unik 
blanding af etablerede danske og inter-
nationale brands og udstillere, har i 2014 
det største og mest ambitiøse konferen-
ceprogram nogensinde, hvilket ifølge 
Scanlabs arrangementschef, Malina Le-
brecht Hye, er med til at understrege 
messens kendskab i både Danmark og i 
resten af Norden. ”Scanlab er et velkendt 
brand i laboratoriebranchen, og det er 
naturligvis vigtigt, at vi altid holder en po-
sitiv udvikling i gang, således at Scanlab 

vedbliver at være branchens foretrukne 
messemedie og salgsplatform,” fortæl-
ler Scanlabs nye arrangementschef, der 
også vil have ekstra fokus på markedsfø-
ring både nationalt og internationalt.

Scanlab har siden 1991 været en fast 
del af Bella Center, men består i år af 
et helt nyt projekt- og salgsteam med 
mange års erfaring inden for messe-
branchen. ”For os er det vigtigt at være 
en troværdig sparringspartner og kunne 
stå 100 % inde for vores koncept overfor 
både samarbejdspartnere, udstillere og 
besøgende. Vi er et team, der har stor er-
faring med både fag- og publikumsmes-
ser, og det er vigtigt for os, at Scanlabs 
kernekoncept stadig er at give kunder 
og besøgende en unik oplevelse i Bella 
Centers messehaller,” fortæller arrange-
mentschef Malina Lebrecht Hye, der har 
været tilknyttet Bella Center siden 1998 
og i foråret afviklede fagmessen ”Copen-
hagen Food Fair” med 30.599 fagbesø-
gende.

Tidligere på året præsenterede Scan-
lab et nyt koncept for messen i 2014 og 
udover mange udstillere og besøgende 
fra ind og udland forventer Malina Le-
brecht Hye sig også meget af tre nye 
eksponeringsmuligheder for udstil-
lerne. ”På Scanlab 2014 har vi defineret 
messens indhold endnu skarpere, så vi 
derved sikrer at såvel fagligheden som 

aktualiteten er helt i top. Det betyder, 
at vi som noget nyt kan præsentere en 
SCANLAB AWARD 2014 for den mest 
innovative nyhed på det danske marked, 
et FOCUS AREA med spot på produktet 
og et SPEAKER’S CORNER, hvor udstil-
lerne kan præsentere deres produkter 
til de besøgende,” fortæller Malina Le-
brecht Hye.

Udover at styrke Scanlab med nye 
samarbejder vil der også være gratis 
adgang til Skandinaviens største faglige 
event for velfærdsteknologi, hjælpemid-
ler, serviceydelser og pleje- og hospitals-
udstyr, Health & Rehab Scandinavia. De 
to fagmesser afholdes nemlig samtidig i 
Bella Center og vil ifølge arrangørerne 
tilføje en ekstra dimension og mulighed 

Som noget nyt tilbyder Scanlab en fortegningsrabat på 25 % på standlejen.

Scanlab udstillerne vil kunne vælge en modulstand og få både en nem og billig 
standløsning. Inklusiv i modulstanden er bl.a. katalogoptagelse, strøm, interiør og 
støvsugning.
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for både Scanlabs og Health & Rehab’s 
besøgende til at få nye relevante kunder. 

Som en del af det nye koncept har ar-
rangørerne haft fokus på at skabe nem 
adgang for de mange besøgende og der-
for valgt at flytte messen tættere på Bella 
Centers metro station. ”Det er essentielt 
for udviklingen af messen, at der er gode 

forhold for vores udstillere. Derfor har vi 
valgt at flytte Scanlab 2014 til Bella Cen-
ters Østhal, som med sin beliggenhed 
giver de besøgende få hundredemeter 
til Scanlabs hovedindgang og udstil-
lerne nye, spændendende muligheder i 
forhold til standopbygning og præsenta-
tion af deres produkter,” afslutter Malina 

Lebrecht Hye og understreger, at både 
udstillere og besøgende kan se frem til 
masser af inspiration, fokus på netværks-
samarbejde, eksport, faglige seminarer, 
konferencer, premierer og ikke mindst et 
garden party.

Armaturerne, der kan opfylde 
alle hospitalernes krav
Mora Armaturer fra Ostnor Danmark A/S er gedigen, gennemtænkt svensk kvalitet med overraskende 
finesser og høj brugervenlighed

aF joURNalist, iB ERiK CHRistENsEN,  

CypREss KommUNiKatioN

Høj kvalitet, velgennemtænkt og god 
brugeroplevelse. Armaturerne ligner 
umiddelbart mange andre armaturer på 
markedet, men de kan mere end man 
umiddelbart skulle tro. Det gælder ikke 
mindst funktioner til at hæve sikkerhe-
den og sikre den bedste hygiejne. 

Mora Armatur, som har produceret 
vandhaner siden 1927, råder over en af 
verdens mest erfarne konstruktionsaf-
delinger, men er et af de mindste brands 
herhjemme sammenlignet med de mest 
kendte konkurrenter. Man skal dog bare 
køre over Øresundsbroen for at finde 
den stik modsatte situation.

Det misforhold vil selskabet nu rette 
op. Hospitaler og regioner har længe 
været et kundeområde, og Ostnor har 
nu valgt at fokusere og gå nye og mere 
direkte veje for at gøre healthcare sekto-
ren opmærksom på den svenske kvalitet.

Det indebærer også besøg på arma-
turfabrikken i Mora. I spidsen for frem-
stødet i Danmark står blandt andet salgs-
konsulent Claus Dennis Jonsson.

Claus Dennis Jonsson er en af de 
kompetente eksperter, hospitalerne kan 
komme i kontakt med hos Ostnor. Han 
har en både stor og bred viden om ar-

maturer med en mangeårig praktisk og 
teoretisk baggrund som vvs-montør og 
medarbejder hos vvs-grossisten de se-
neste 15 år. 

– Hos Ostnor prioriterer vi både miljø 
og energioptimering og kan tilbyde mas-
sive besparelser på vand og energi. Mora 
Armaturer skaber en klar merværdi for 
kunderne. Tør hospitalerne vælge noget 
andet end de plejer, kan de opnå store 
besparelser og sikre hygiejnen effektivt.

Fabrikken i Mora, Sverige stiller store 
krav til sig selv og sine armaturer og 
sælger ikke blot et armatur, men hold-
ninger om bæredygtighed, hygiejne og 
et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. 
Derfor er armaturerne ideelle til arbejds-
pladser med ønsker om samme værdier, 
påpeger Claus Dennis Jonsson.

Designet til høj hygiejne

Ostnor har gennemført flere meget vel-
lykkede testforsøg sammen med sine 
kunder der har overbevist dem om, at ar-
maturerne også i praktisk brug lever op 
til Ostnors salgsargumenter. Hospitaler 
og regioner har besøgt fabrikken i Sve-
rige og testet armaturerne:

– For os har det været vigtigt at få ho-
spitalerne og regionernes driftschefer 
på besøg, så de på første hånd selv kan 
vurdere både produktionen og virksom-

hedens ånd. Der har under besøgene 
været et klart fokus på hygiejne, miljø og 
energioptimering.

– Hospitalerne har været meget inte-
resserede i at høre, hvad vi kan gøre for 
at lette personalets daglige arbejde ikke 
mindst for handicappede og svagtse-
ende. Det er gået fantastisk godt og ho-
spitalerne har fået indfriet både krav og 
forventninger, siger han.

Armaturerne er meget lette at an-
vende og servicere, de er konstrueret til 
automatisk at sikre en meget høj hygi-
ejne i kampen mod bakterier som Legio-
nella, kan spare store mængder vand og 
energi til opvarmning af det.

Ostnor kan dokumentere, at hospita-
lerne kan spare mindst 30 pct. på deres 
energi- og vandforbrug. Det dokumen-
teres også af test fra både i Danmark og 
Sverige, hvor den samlede besparelse 
endda blev væsentligt højere:

– Jeg har selv kørt et forsøg på et 
stort offentligt bygningskompleks i Kø-
benhavn. Det tekniske personale instal-
lerede selv armaturerne og indsamlede 
løbende målinger over vandforbruget i 
en længere periode i et udvalgt testom-
råde i den mest travle og belastede del 
af bygningen.

Målingerne viste, anvendelse af Mora 
Armaturerne i løbet af testperioden spa-
rede intet mindre end 66 pct. på det 
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samlede vand- og energiforbrug i bygningen uden tab af kom-
fort, siger Claus Dennis Jonsson.

Teknik der bekæmper bakterier

Armaturernes termostater kan sikre brugerne mod de ubeha-
gelige svingninger i vandtryk og temperatur, når andre tapper 
vand fra samme rør. Man undgår med den patenterede tekno-
logi fra Mora Armatur pludseligt at få iskoldt eller skoldende 
varmt vand ud af hanen.

– De fleste studser over, at Mora markedsfører sig som sik-
kerhedsarmaturer, men det skyldes den patenterede indsats i 
armaturerne, som garanterer, at ingen kommer til skade selv 
ved varmtvandstemperaturer i vandrørene på op til 80 grader.

Armaturerne regulerer vandtemperaturen med en præcision 
på plus /minus 1 grad, hvilket er unikt og vigtigt for at undgå 
skoldninger både under brusebad og især på brandsårsafdelin-
ger, når der tappes på samme vandstreng, siger han.

Moras temperaturstabile armaturer er da også blevet fore-
trukket blandt andet på traumecentre og på Rigshospitalets 
brandsårsafdeling.

Automatik i kampen mod bakterier

I kampen mod farlige bakterier i hospitalsmiljøet er de selvtøm-
mende spiralbruseslanger og armaturer fra Mora med auto-
matisk gennemskylning effektive til at forebygge bakteriefyldt 
biofilm indvendig i rør og armaturer.

Et sensorstyret håndvaskarmatur skyller automatisk det stil-
lestående vand ud flere gange i døgnet. Armaturets styring kan 
programmeres til at skylle på tidspunkter af døgnet, hvor der 
stort set ikke tappes vand.

Denne automatiske funktion aflaster personalet meget i det 
daglige. Hospitalet behøver med armaturerne ikke selv skylle 
rørsystemet igennem. Armaturerne bekæmper dannelse af 
bakterier i rørene ved at sikre en vis vandstrøm.

Trykabsorberende

Armaturerne opfylder samtidig desuden alle Bygningsregle-
mentets og Dansk Standards bestemmelser mod overtryk i 
vandrør. Det er de trykbølger der opstår som følge af for hurtig 
lukning af strømmende vand.

Mora armaturerne er udrustet med en patenteret softclose 
der lukker tilpas blidt for vandet. Det mærkes ikke i praktisk 
brug, men sikrer rørene effektivt mod at blive sprængt. Det er 
en risiko som er høj ved en for hurtig lukning.

Mora har som førende svensk virksomhed et naturligt, stort 
fokus på miljøet. Fabrikken sikrer det mest bæredygtige miljø 
hele vejen igennem sin produktion og i armaturerne, der natur-
ligvis fremstilles levnedsmiddelgodkendte legeringer.

Armatuerne konstrueres til at give store vand- og energibe-
sparelser, høj hygiejne og sikkerhed samt sikrer brugerne en let 
betjening i det daglige. Og så kan alt i de armaturer som fabrik-
ken producerer umiddelbart genanvendes.

Væksten begynder at tage fart

– Vi har ikke tidligere været så tydelige omkring de mulighe-
der Mora Armatur kan tilbyde, men nu virker det som om der 
bliver lyttet. Vi har fået henvendelser fra hospitalerne, der har 
udviklet projekter og taget vore armaturer ind i afgrænsede af-
delinger for at måle effekten. Det er en stor succes i øjeblikket. 
Sygehusene har ikke hidtil været opmærksomme på, at de med 
vore armaturer både kan spare vand, energi og samtidigt sikre 
en højere hygiejne.

Men de er begyndt at få øjnene op for, at Moras Armaturer 
kan opfylde alle krav. Interessen stimuleres også i mange til-
fælde af en meget kort tilbagebetalingstid på under to år takket 
være de massive besparelser. Resten af armaturets levetid er 
ren fortjeneste i forhold til et konventionelt armatur.

– Vi satser på vort koncept også til de nye supersygehuse, 
hvor vore armaturer er ideelle. Miljøet, hygiejnen og funktio-
nen er i top og priserne er klart konkurrencedygtige med andre 
armaturer på markedet, siger Claus Dennis Jonsson fra Ostnor.  
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OPLEV FREMTIDENS BYGGERI OG TEKNOLOGI I SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN
– på Skandinaviens største fagmesse

Health & Rehab Scandinavia
9. - 11. september 2014 ∙ Bella Center ∙ København

Alle aktører inden for social-, sundheds- 
og hjælpemiddelområdet inviteres til 
at blive en del af Skandinaviens største 
fagmesse som holdes 9. - 11. septem-
ber 2014 i Bella Center. Det er her alt 
hvad der rører sig inden for velfærds- og 
sundhedsteknologi, hjælpemidler, ser-
viceydelser, pleje- og hospitalsudstyr vi-
ses frem og den nyeste viden formidles. 
I 2012 fremviste fagmessen i samarbejde 
med Danske Regioner fire ’1:1’ modeller, 
som illustrerede sengestuer og baderum 
i fire af de nye sygehusbyggerier. I 2014 
vil der i udstillingszonen for Fremtidens 
Byggeri være opstillet en fremtidsorien-
teret ’1:1’ model af en dansk plejebolig.

Messens udstillingsmiljø og samar-
bejdspartneres fagspecifikke konferen-
cer, seminarer mv. forventes at tiltrække 
over 8.000 besøgende.

Brancheforeningen Dansk Rehab 
Gruppe er arrangøren bag messen og 
ser igen frem til at slå dørene op for såvel 
det politiske, administrative og faglige 
niveau samt brugere, kronikere og på-

rørende. Som vanlig er der gratis entre 
til udstillingen, som har mere end 200 
udstillere.

Fokusområder

Traditionen tro sættes der fokus på de 
tidstypiske trends, som præger området 
og som har stor betydning for livskvalite-
ten og hverdagen for os alle. Under mes-
sens hovedtema “Et Selvstændigt Liv” 
sættes spot på fem fokusområder:

Teknologi

Sundhedsteknologier og velfærdstekno-
logier er teknologiske ydelser og produk-
ter rettet mod social- og sundhedsområ-
det, som øger kvaliteten og trygheden 
for patienter og borgere, øger effektivi-
teten, letter arbejdsbyrden for persona-
let samt forbedrer arbejdsmiljøet.

Tilmed er sundheds- og velfærdstek-
nologier blevet udpeget som et af de 
kommende års foretrukne vækstområ-

der, så for både folketing, kommuner og 
regioner handler det om at sikre vækst-
potentialet i systematisk og strategisk er-
hvervspolitisk indsats.

Fagmessen er derfor det unikke mø-
dested for produkter, ydelser og udvik-
ling inden for det teknologiske felt. Det 
være sig inden for pleje, omsorg, sund-
hedsfremme, forebyggelse, behandling, 
diagnosticering, genoptræning, selvmo-
nitorering, telemedicin, mobilitet, logi-
stik, transport, rengøring og andre ser-
vicefunktioner, som alt sammen beriger 
til et mere selvstændigt liv.  

Sundheds- og velfærdsteknologier 
er under konstant og hastig udvikling 
og på fagmessen har du mulighed for at 
komme i direkte dialog med beslutnings-
tagere, fagpersoner, interessenter og 
brugere, som er med til at præge innova-
tionsprocessen. Er du innovatør, forsker, 
del af en netværksklynge eller noget helt 
fjerde så er fagmessen også stedet, hvor 
der formidles bud på selve innovations-
processen, fondsmidler, prototyper mv.

I 2012 fik Health & Rehab Scandinavia 
overdraget HIT-messen fra Socialsty-
relsen. Derfor byder messen i 2014 også 
på et særligt udstillingsområde med IKT-
hjælpemidler til brug i skolen, på jobbet 
og i dagligdagen. Dette særlige område 
kaldes for HIT-zonen, og her udstilles 
informations- og kommunikationstekno-
logiske løsninger til personer med kom-
munikative, kognitive og fysiske funk-
tionsnedsættelser. Ligeledes videns-, 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner 
med viden inden for feltet af it-baserede 
løsninger vil være at finde i HIT-zonen.

Fremtidens Byggeri

Under dette fokusområde sætter fagmes-
sen spot på sygehusbyggeri, plejehjems-
byggeri, ældreboliger, socialpædagogi-
ske bomiljøer og de nye sundhedshuse.

I forhold til plejehjemsbyggeri, ældre-
boliger og socialpædagogiske bomiljøer 
kan der opleves bud på arkitektur, til-
gængelighed, indretning, installationer, 

I 2012 fremviste fagmessen i samarbejde med Danske Regioner fire ’1:1’ modeller, som illu-
strerede sengestuer og baderum med udgangspunkt i de nye sygehusbyggerier.
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inventar, trivsel, hjemlighed, bæredyg-
tighed og arbejdsmiljø. Den gennem-
gribende omstrukturering af det danske 
sygehusvæsen med de nye sygehus-
byggerier, sundhedshuse mv. medfører 
et væld af nye produkter og processer 
inden for bedre og mere sammenhæn-
gende patientforløb, øget patientsikker-
hed, effektivisering og højere kvalitet. 
I messens udstillingsmiljøer viser virk-
somheder, vidensinstitutioner, rådgivere 
mv fremtidens løsninger inden for bl.a. 
sengestueinventar, teknisk inventar, 
sundhedsteknologisk udstyr, arkitektur, 
arbejdsmiljø, efteruddannelsestilbud og 
meget mere. De nye teknikker og tekno-
logier i forbindelse med byggeri fordrer 
nye kompetencekrav og efteruddannel-
sesbehov både i forbindelse med udvæl-
gelse, prioritering, implementering, drift 
og service. Fagmessen er også stedet, 
hvor udstillerne giver de bedste bud på 
processen før, under og efter et bygge-
projekt i social- og sundhedssektoren.

I 2012 bød fagmessen i samarbejde 
med Danske Regioner på fire ’1:1’ mo-
deller, som illustrerede sengestuer og 
baderum i fire af de nye sygehusbyg-
gerier. I 2014 vil der i udstillingszonen 
for Fremtidens Byggeri være opstillet 
en fremtidsorienteret ’1:1’ model af en 
dansk plejebolig bestående af et sove/
opholdsrum, et køkken samt et bade-
værelse. Modellen er lavet i forbindelse 
med tematiserede eksportfremstød i 
samarbejde med Udenrigsministeriet og 
er inspireret af projektet ’Fremtidens ple-
jehjem’ i Aalborg.

Både besøgende og udstillere er med 
til at skabe inspiration, dialog og visioner 
for fremtidens byggeri i social- og sund-
hedssektoren.

Rehabilitering

Fokus rettes mod den indsats og de 
hjælpemidler som bruges til at støtte 
borgere og patienter i deres recovery-
proces i forbindelse med fysiologisk re-
habilitering, psykosocial rehabilitering 
og neurologisk rehabilitering, men også i 
forbindelse med hverdagsrehabilitering, 
vedligeholdelsestræning mv. En vellyk-
ket rehabilitering tager hånd om hele 
livssituationen, og udstillerne byder ind 
med viden og produkter.

Aktivt Liv

Hvad enten man har nyerhvervet funk-
tionsnedsættelse, kronisk sygdom eller 
medfødt handicap, så er der mange veje 

til et selvstændigt liv og øget livskvalitet. 
De mange veje kan være arbejdsliv, so-
cialt liv og fællesskab, foreningsaktivite-
ter, bredde- og konkurrencesport, ferie 
og rejser, hobby og fritidsaktiviteter, fri-
lufts- og udeliv, dating, kærlighedsliv og 
sexliv.

Livskvalitet er ikke en entydig stør-
relse, men er afhængig af følelsen af 
selvværd, selvtillid, mening og evnen til 
at handle herunder også bevidsthed om 
følelser og sanselighed. Det at tage aktiv 
del i verden omkring sig med de ressour-
cer man har, er et afgørende element i 
forhold til et selvstændigt liv med øget 
livskvalitet.

Under dette fokusområde kommer 
messens udstillere med viden og pro-
dukter inden for et aktivt liv i alle livets 
facetter. 

Kost & Trivsel

Ernæringens vigtige rolle i forhold til re-
habilitering, restituering og sundheds-
fremme vil også få ekstra opmærksom-
hed på messen. Dette fokusområde er 
det nyeste skud på messekonceptets 
stamme, og ambitionen er at få ernæ-
ringsområdet med særlige fødevare, 
diæter og kostanbefalinger bundet sam-
men med rehabilitering, restituering og 
sundhedsfremme. Kun med den rette 
opmærksomhed på ernæringens rolle 
har borgere, kronikere og patienter fun-
damentet i orden. Kost & trivsel er så-
ledes en naturlig del af messens øvrige 
fokusområder. Udstillerne inden for Kost 
& Trivsel samles i en særlig klynge, som 
gør det nemt for besøgende at finde den 
rette viden, inspiration og produkter.

Health & Rehab Scandinavia – en 
af Danmarks ældste messer 

Udstillingen Health & Rehab Scandina-
via er en af landes ældste udstillinger. 
Den første udstilling blev afholdt d. 13. 
og 14. juli 1936 på Hotel Christians-
minde i Svendborg med 11 udstillende 
virksomheder. Arrangøren bag udstillin-
gen i 1936 var Centralorgan for Ledere 
af Offentlige Anstalter, som var en leder-
forening der var blevet stiftet året før. 
Udstillingen var med til at finanserne det 
første årsmøde og havde samtidig til for-
mål, at vise lederne et udpluk af hjælpe-
midler på datidens danske marked. De 
følgende år blev årsmødet og udstillin-
gen afviklet forskellige steder rundt om i 
Danmark. Til trods for vanskelighederne 
med at samles under anden verdenskrig 

blev årsmødet med den tilhørende ud-
stilling alligevel afviklet.

Op gennem 50’erne voksede udstil-
lingen stærkt, og det begyndte at være 
vanskeligt at finde hoteller og idrætshal-
ler rundt om i landet, hvor der var plads 
nok til den hastigt voksende udstilling. 
Den sidste af disse var i Næstvedhal-
lerne, hvor der desværre ikke var plads 
til alle de virksomheder, som ønskede at 
udstille. Året efter kom derfor den første 
Forsorgsmesse til Messecenter Herning. 
Med placeringen i Herning fortsatte 
udstillingen sin udvikling og vækst op 
gennem 60’erne og frem til midten af 
80’erne til en gigantisk stor udstilling – 
senest under navnet Forsorg og Hospi-
tal. Messen forsøgte sig også med afvik-
ling andre steder i landet – eksempelvis 
blev udstillingen afholdt for første gang i 
Bella Center i 1977 med stor succes. Da 
udstillingen var størst i midten af 80’erne 
tiltrak den flere end 18.000 besøgende.

I 1985 blev udstillingen etableret som 
et aktieselskab under navnet Forsorg og 
Hospital A/S. I slutningen af 80’erne ind-
ledte udstillingens ejer Forsorgslederne 
(tidligere Centralorgan for Ledere af Of-
fentlige Anstalter) et samarbejde med 
Foreningen af Hjælpemiddelleverandø-
rer i Danmark. Dette samarbejde udvik-
lede sig særdeles positivt, og messen 
blev kontinuerligt afviklet en gang årligt, 
men nu forskellige steder i Danmark.

Foreningen Forsorgslederne har siden 
hen ændret navn og er nu blevet til fag-
foreningen LederForum, og tilsvarende 
har Foreningen af Hjælpemiddelleve-
randører i Danmark også ændret sig og 
er nu blevet til brancheorganisationen 
Dansk Rehab Gruppe. Samarbejdet mel-
lem de to foreninger har ført til mange 
succesfulde messer.

I 2010 traf branchen i fællesskab be-
slutning om, at messen fremadrettet 
skulle afvikles hvert andet år i Bella Cen-
ter. Både den traditionsrige nationale 
messe skulle bevares samtidig med, at 
man ønskede at fastholde og udbygge 
udstillingens status som ”gateway to 
Scandinavia”. Siden 2011 har Dansk 
Rehab Gruppe videreført messen som 
ene-ejer og det er således blevet hele 
branchens eje, og i 2012 nød messen 
opbakning fra 38 forskellige lande ud 
over de mange danske udstillere og be-
søgende.

På hjemmesiden kan du følge med 
 udviklingen af en af Danmarks ældste 
messer: www.health-rehab.com
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Målrettet rengøring
Miele har fået frigivet deres specialprogram ”Robot Vario” til rengøring og desinfektion af Endowrist-
instrumenter* produceret af Intuitive Surgical Inc.

Rengøring og desinfektion af instrumen-
ter til robot-assisteret kirurgi i Mieles 
desinfektorer.

Rengøring og desinfektion af Endo-
wrist- instrumenter*, er nu muligt i Mieles 
desinfektorer PG 8527 og PG 8528.

Intuitive Surgical Inc. (Californien), er 
markedsførende på markedet for robot-
assisteret kirurgi. Til dette benytter de 
deres specielt udviklede Endowrist- in-
strumenter. Der er to størrelse ét med 
hulrumsdel på 8 mm og ét med hulrums-
del på 5 mm. 

For at kunne rengøre disse specialin-
strumenter, har Miele udviklet “Robot-
Vario programmet”, og Intuitiv Surgical 
har nu frigivet programmet.

Miele har specialudviklet en ny mobil-
unit, type E 928, til rengøring og desin-
fektion af EndoWrist instrumenterne. På 

mobil-unit E 928 sikrer de to tilslutninger 
til hvert otte-millimeter-instrument, at 
det adskilte skaft og styrekabinet rengø-
res indvendigt. En ekstra dyseliste sikrer 
målrettet rengøring af de ofte meget til-
smudsede arbejdende dele, nåleholder, 
saks etc. I mobil-uniten er der sat et mi-
krofilter ind, så det cirkulerende vand, 
hele tiden renses for mikrodele inden, 
det sprøjtes ind i skaftet øverst på instru-
menterne

Det er muligt at anbringe og rengøre 
de ekstra instrumenter, der også anven-
des til den robot-assisterede kirurgi, fx 
trokarhylstre og dorne. Disse kan pla-
ceres på de forskellige spuledyser, som 
sikrer enoptimal indvendig rengøring og 
desinfektion

Miele´s desinfektorer PG 8527 og PG 
8528 kan udover rengøring og desin-

fektion af EndoWrist instrumenter også 
bruges til rengøring og desinfektion af 
ophtalmologiske – og mikro-invasive in-
strumenter.

Mieles partner Merz Hygiene GmbH 
har udviklet et enzymatisk rengørings-
middel ”Mucapur ROBOTVARIO” der 
både anvendes i forbehandlingen og ved 
selve maskinrengøringen. Det er vigtigt 
at følge hele den beskrevne rengørings-
procedure.

Mucapur ROBOTVARIO nedbryder 
meget effektivt organiske rester og er 
skræddersyet til Mieles særlige rengø-
ringsprogram til instrumenter til robot-
assisteret kirurgi. Den maskinelle proces 
tager kun lidt længere end en time, kræ-
ver ikke forskyl og slutter med termisk 
desinfektion og en tørring.

Virkningen af Robot Vario er blevet 
påvist ved kliniske forsøg og labora-
torieundersøgelser med rengøring og 
desinfektionsmaskinen G 7836 og vogn 
E 428 på wfk Institut for Anvendt Forsk-
ning i Krefeld. De opnåede resultater 
påviser den meget gode rengøring og 
desinfektion af instrumenter med Miele-
processen.

For mere information: 
Kontakt Miele Professional 43 271000

*  EndoWrist er et registreret varemærke fra In-
tuitive Surgical Inc.

Det centrale mikrofilter forhindrer, at ren-
gøringsvandet trænger inde i de komplekse 
skaftinstrumenter. Det er særligt let at tage 
ud for rengøring.

Mieles “Robot Vario” anvendes i nogle af Miele rengørings- og desinfektionsmaskiner. Den 
gundige rengøring og desinfektion af instrumenter til robot-assisteret kirurgi, som er udvik-
let af Miele Professional, er godkendt af den verdensførende producent af skaftinstrumen-
ter til robot-assisteret kirurgi til brug inden for kirurgi.
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Mobil eller fast monteret

Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som stilles 
til afskærmning indenfor 
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Vægmonteret tappeunit

• Væghængt eller indbygningsmodel med 

ekstern vandkøler

• Udført i rustfrit stål

• Betjening via touch-panel

• Pladsbesparende og rengøringsvenlig på 

gangarealer

• Opfylder brandmyndighedernes krav

Specielt udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder

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

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

Flexcool vandkølere er 
godkendt til danske sygehuse.

Fordele:
•  Altid koldt og rent vand til 

aftapning
•  ½ liter vand på under 15 sek.
•  Standbyomkostninger:  

fra 50,00 kr. pr. år
•  Ingen bakterietilvækst
•  Ingen vedligeholdelse
•  Ren gennemstrømningskøling, 

(uden tank, filter og UV-lys)
•  Fornemt livscyklusregnskab

Den bedste vandkøler  
nedkøler vandet på danske sygehuse!

MAQUET Danmark A/S
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2800 Lyngby, Danmark

Phone: +45 4694 4216

Fax: +45 4468 1566

www.maquet.com
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The MAQUET brand has three Divisions: Critical Care, Cardio-

vascular and Surgical Workplaces. These represent a full

product portfolio for medical workplace equipment, clinical

solutions and comprehensive therapeutic concepts for ICU and

OR as well as for the areas of emergency rescue and

emergency admissions immediately preceding the process

chain.

MAQUET — The Gold Standard.
michael.groenbaek@maquet.com

MAQUET Danmark A/S
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michael.groenbaek@ 
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www.maquet.com



kvalitet skaber tryghed 
Små detaljer er vigtige i større sammenhæng

—
DORMA dørlukkersystem TS 93

DORMA dørautomatik ED 100 / ED 250

DORMA skydedørsautomatik ES 200

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

HospitalsByggERi

MT Højgaard vinder hospitals
ordrer til 111 mio. kroner
Stor erfaring med hospitalsbyggeri og komplicerede betonkonstruktioner satte MT Højgaard i stand til at 
give den skarpeste pris i konkurrence om storentreprise på Rigshospitalet.

– MT Højgaard har meget fokus på hospitalsbyggeri, og 
gennem de seneste år har vi opbygget gode erfaringer. Vi har 
kombineret den erfaring med vores viden fra store, komplice-
rede betonkonstruktioner som fx Den Blå Planet i København, 
og det gav os et rigtig solidt udgangspunkt for at tilbyde en 
kvalitetsløsning til en skarp pris, fortæller Jesper Harrishøj, 
Kunde- og Markedsdirektør i MT Højgaard.

I Aarhus er MT Højgaard i øjeblikket ved at opføre 63.000 
m2 råhus på Det Ny Universitetshospital, danmarkshistoriens 
hidtil største hospitalsbyggeri.

– Hospitalsbyggerier er komplekse og kræver en stærk sty-
rende organisation for at lykkes optimalt. I næsten alle tilfælde 
skal der tages særlige hensyn til omgivelserne, og her har vi 
positive erfaringer både fra andre hospitalsprojekter og fra 
renoveringer af store boligforeninger. Den erfaring vil gavne 
både bygherren og patienterne, der gerne skal forstyrres 
mindst muligt, siger Jesper Harrishøj.

Anlæggelse af byggepladsen starter inden for de kom-
mende 14 dage, og MT Højgaard forventer byggestart i januar 
2014.

Nordfløjen af Rigshospitalet på i alt 52.000 m2 udbydes me-
dio 2014. Også denne sag udbydes i storentrepriser.

Foruden råhus-etaperne N1 og N2 på Det Ny Universitets-
hospital i Aarhus er MT Højgaard for tiden i gang med at op-
føre en ny akutmodtagelse på 5.500 m2 i totalentreprise for 
Regionshospital Randers, som skal stå færdig i foråret 2014. 
Desuden har MT Højgaard netop vundet ordren på aptering 
af 18.500 m2 i DNUs fjerde etape, som skal udføres i egenpro-
duktion og forventes at tage ca. et år.

Kontakt

Markedschef, Jesper Dichmann Sørensen, 
jds@mth.dk – 22 70 91 81

Illustration: 3XN og Aarhus Arkitekterne.

MT Højgaard har i dag underskrevet kontrakt på to ordrer i for-
bindelse med opførelsen af et nyt patienthotel og administra-
tionsbygning på Rigshospitalet. Der er tale om henholdsvis et 
lukket råhus til 88,5 mio. kroner og aptering til 22,5 mio. kroner. 
Sammenlagt er det nye byggeri på ca. 8.000 m2.



Gulve på hospitaler udsættes hver dag for kraftig 
belastning. Rengøring, komfort og holdbarhed er 
altid i fokus. Klik ind og kig på de mest hygiejniske 
og bæredygtige gulve til hospitaler:  
www.nora.com/dk

UmUligt. Det sagDe alle.  
Bortset fra os.  
og vi havDe ret.
vi finDer ikke Bare løsninger for vore kUnDer,  
men sammen meD Dem.
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Trappeløsninger til 
hospitaler
Trapper på hospitaler har forskellige 
funktioner.

Udover adgangsveje imellem etager, 
fungerer de som flugtveje, og i mange 
tilfælde bruges de også til genoptræning 
af patienter.

Trapper er hårdt belastede områder, 
med skrappe funktionskrav til slidstyrke, 
rengøring og vedligeholdelse, trinlyds-
dæmpning, brandsikkerhed og repara-
tioner.

nora® gummigulve har løsningen til de 
store krav, der stilles til trapper.

Med formstøbte gummitrin i 3 forskel-
lige bredder, der let tilpasses trappens 
dimensioner, ”pakkes” trappen ind i 
gummi, uden, at der skal 
bruges metalskinner el-
ler lister. Det reducerer 
risikoen for fremtidige 
reparationer betragte-
ligt.

nora® gummigulve 
kan levere de form-
støbte trin med en ind-
bygget sikkerhedsmar-
kering ved forkanten, i 
kontrast – eller fluoruce-
rende farver, evt. med 
skridhæmmende effekt 
(R11).

Udover en markant 
slidstyrke, har nora® 
formstøbte gummitrin 
alle de indbyggede for-
dele, der også er i vo-
res nora® gummigulve, 
d.v.s.:
•  Overfladen er ikke og 

skal ikke coates = in-
gen vedligeholdelse, 
kun vask.

•  Meget lave emissio-
ner af VOC’er og der-
med bedre indeklima.

•  Indbygget trinstøjs-
dæmpning på 12 db.

•  Brandsikring i klasse 
Bfl S1 eller Cfl S1, 

og klassificeret som brandtoxologisk 
harmløs, i og med, at der ikke udvik-
les skadelige eller farlige stoffer ved 
brand.

•  Stor resistens over for de fleste sub-
stanser som: olie, sand, salt og cigaret-
gløder.

•  Tilbehørsprogram med f.eks. indfar-
vede vaskekanter.

Hvis en trappe, monteret med nora® 
formstøbte gummitrin, bruges til genop-
træning af patienter, vil den opleves som 
mere sikker at færdes på, og dermed 
give patienterne en hurtigere rekonva-
lescens.

Ved faldulykker vil evt. skader mini-
meres, da de 4 mm gummi på forkanten 
skader mindre end en metalskinne.

Kontakt nora® gummigulve for yderli-
gere information og prøvemateriale.

Mail: info-dk@nora.com
Tlf.: 4343 9393

aF pallE sUNDDal, NoRa® systEm



Morgendagens  sengeafdeling

Hjerteafdelingen på Herlev Hospital har fået systemerne til at hænge sammen. 
Se filmen om den røde tråd i effektive arbejdsgange, lydløse alarmer, bedre 
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Lyset, vigtigt for arbejdsmiljø, 
læring og helbredelse – en 
del af arkitekturen
aF: KEy aCCoUNt maNagER, HENRiK mEislER, 

loUis poUlsEN ligHtiNg a/s

Vi investerer til stadighed mere af vores 
tid på vores arbejdspladser og i lærings-
forløb – livslange processer, som finder 
sted i alle grene af sundhedssektoren. 
Undervisning er en vigtig del af alle an-
sattes dagligdag, ligesom det bliver ak-
tuelt for patienter og pårørende, når de 
kommer i forbindelse med sundhedsvæ-
senet. For at stimulere og effektivisere 
arbejds- og undervisningsprocesserne er 
det vigtigt at skabe de bedst mulige ram-
mer herfor.

Når vi nu ved, at belysningen udgør 
en så vigtig del af det fysiske og psyko-
logiske arbejds- og læringsmiljø, er der al 
mulig grund til at prioritere belysningen 
ved planlægning og projektering af frem-

tidige anlæg, hvad enten det drejer sig 
om nye anlæg eller renovering af gamle 
nedslidte anlæg.

Lyset skal opfylde mange forskel-
lige funktioner over dagen og året og 
bør derfor have indbygget fleksibilitet. 
Investering i lysstyringssystemer, tilste-
deværelse, zoneopdeling, udnyttelse af 
dagslyset, de nyeste og mest effektive 
lyskilder og armaturteknikker vil re-
sultere i bedre tilpasset lys til ikke bare 
undervisningssituationer, men alle fore-
kommende arbejdsopgaver. Energian-
vendelsen til lys udgør generelt ca. 25% 
af sygehusets elforbrug for nyere anlæg 
og endda op til 30% for gamle anlæg, så 
investering i nyt og bedre lys giver hur-
tigt et stort besparelsespotentiale.

Belysning bliver ofte – pga. kortsig-
tede økonomiske forhold – til kedelig 
”kvadratmeterbelysning”, men det er 
ikke ensbetydende med effektiv belys-
ning for ansattes og patienters trivsel på 
længere sigt.

Belysningen skal planlægges og pro-
jekteres fra starten af byggeprocessen 
for at opnå ”langtidsholdbare” løsninger 
gennem valg af kvalificerede belysninger 
med gode lys- og energitekniske kvali-
teter og godt design, så det kunstige lys 
bidrager med en positiv oplevelse.

Lystekniske begreber

Viden om de grundlæggende lystekni-
ske begreber er nøglen til gode belys-
ningsanlæg. Dansk Standard beskriver 
forhold, som skal overholdes. Ved at 
overholde kravene, opnås bedst mulig 
belysning. Men hvad handler disse for-
hold om, og hvorfor er de vigtige? Her er 
5 vigtige forhold, som skal opfyldes i en 
indbyrdes balance:

Belysningsstyrken

Uden tilstrækkeligt lys kan vi ikke se or-
dentligt. Synlighed afhænger af, hvor 

lyst et emne, en overflade eller et rum er. 
Derfor er den første betingelse tilstræk-
kelig høj belysningsstyrke, som skal 
være afpasset synsopgaven. Denne kan 
skifte karakter, hvorfor det vil være en 
fordel at kunne variere lysniveauet. Re-
flektionsevnen fra rummets flader influ-
erer på rummets lyshed. Mørke flader og 
små objekter kræver meget lys, omvendt 
kræver større, lyse emner og kort ”syns-
tid” mindre lys.

Når vi bliver ældre forringes synet. 
Kravet til belysningsstyrken stiger op 
mod det dobbelte fra barn til voksen. 
Lysregulering kan være løsningen, hvor 
lokalerne anvendes til mange grupper.

Luminans og regelmæssighed

Lysets fordeling i rummet er af væsentlig 
betydning for opfattelsen af det rum, vi 
befinder os i. Luminansen er indtrykket 
af lyshed opfattet af øjet. Det er produk-
tet af belysningsstyrken og reflektansen 
fra de belyste flader. Luminansforskel-
lene i et lokale bør være harmoniske af 
hensyn til øjets generelle adaptations-
tilstand. For stor uensartethed (spring) i 
luminanserne forringer synligheden og 
kan forårsage ubehag (blænding), hvor-
for de bør undgås. For at opnå bedst 
mulig synskomfort bør luminansforskel-
len mellem selve arbejdsfeltet (f.eks. pa-
pirer på bordet), de nærmere omgivelser 
(bordfladen) og de fjernere omgivelser 
(vægge/tavler/loft/gulv) være 10:3:1.

Lysfarve og farvegengivelse

Valg af lyskilde og lysfarve er meget 
vigtig for vores velbefindende, hvor det 
”varme” lys inviterer til afslapning og ro, 
mens det ”koldere” hvidere lys aktiverer 
os og virker mere rent og klinisk. Lysfar-
ven bør bestemmes af lokalernes brug 
og aktiviteter. Husk, at lokalernes farver 
også påvirker behovet for belysnings-
styrke og oplevelsen af farvetempera-Gangforløb
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tur. Lyskildernes lysfarve beskrives som 
farvetemperatur og måles i Kelvin (K). 
En lyskildes farvegengivelse fortæller, 
hvor godt farverne i omgivelserne, på 
genstande og personer bliver gengivet. 
Ikke uvæsentligt, når f.eks. sundheds-
personale observerer patienters tilstand. 
Farvegengivelsen dokumenteres i et RA-
indeks med værdier fra 1 til 100, hvor 
100 er bedst. Lyskilder med farvegen-
givelsesindeks på under 80 bør ikke an-
vendes i lokaler, hvor mennesker arbej-
der og opholder sig i længere tid. Dansk 
Standard foreskriver minimum krav her-
for for forskellige lokaletyper.

Blændingsbegrænsning – 
synsnedsættende blænding og 
ubehagsblænding

Direkte blænding forårsages af lyskilder, 
der er synlige direkte i synsfeltet. Det 
kan være pga. forkert placering af arma-
turer, anvendelse af ikke egnede armatu-
rer eller naturligvis dagslys.

Denne synsnedsættende (fysiologi-
ske) blænding har indflydelse på øjets 
adaptationstilstand og dermed også 
på øjets kontrastfølsomhed. Blænding 
fra dagslys kan nedsættes ved at have 
synsretningen parallelt med vinduesfa-
caden, ved at etablere lyse vinduesom-
givelser og lokaler og ved brugen af lyse 
afskærmninger (gardiner/lameller mm).

Blænding kan også opstå som forstyr-
rende refleksioner fra armaturer eller 
blanke overflader f.eks. papir, monitors 
eller tavler. Reflekteret blænding kan 
undgås ved at benytte velafskærmede 
belysninger (armaturer med god optik/
afskærmning) og ved en gennemtænkt 
placering i lokalerne.

Ubehagsblænding (psykologisk blæn-
ding) er fornemmelsen af ubehag og ir-
ritation, som skyldes en lysgiver med høj 
luminans i forhold til en mørkere bag-
grund.

Ved at begrænse blændingen kan mu-
ligheden for fejl og ulykker nedsættes, 
ligesom træthed reduceres

Lysets retning og karakter – 
kontrast

Hvor man ønsker at skabe gode synsbe-
tingelser på et arbejdsfelt, er det vigtigt, 
at kontrasterne er så store som muligt for 
at kunne læse/skelne f. eks. en tekst, en 
patient under observation mm op mod 
baggrunden. Her skal der tages højde 
for lysretningen mod det emne, der be-
tragtes, personens egen synsretning i 

forhold til lysretningen og det betragtede 
objekts reflektionsegenskaber. Er disse 
forhold ikke i orden, vil der kunne opstå 
blænding (reflekser, direkte blænding fra 
lysgiver), som nedsætter synligheden af 
objektet. Diffust lys, lys fra siden eller 
skråt bagfra hjælper til god kontrastgen-
givelse. Lys med god farvegengivelse er 
befordrende for at se farvenuancer, og 
rettet lys er befordrende for at se over-
fladestrukturer. En fordeling af lys og 
skygger er nødvendig for at skabe gode 
synsbetingelser uden generende kontra-
ster mellem lyse og mørke områder. Lo-
kaler med meget diffust lys (eksempelvis 
kun indirekte lys) uden større luminans-
forskelle kan virke monotone og ”flade”, 
fordi der mangler skygger til at modulere 
genstande i rummet. Kraftige skygger 
bør generelt undgås.

Styringer og elektroniske 
komponenter – energi
besparelser og komfort

Vores tiders elektroniske komponenter 
giver en mængde muligheder for ef-
fektive belysningsløsninger, tilpasset de 
mangeartede brugerforhold og lokale-
typer, som sundhedssektoren spænder 
over. Fælles for styrings- og regulerings-
systemerne er, at lyskomforten kan øges, 
når lysmængden, lysfarven, farvetempe-
raturen, dagslysrytmen, tilstedeværelse 
indarbejdes efter brugernes behov og 
lokalernes muligheder. Samtidig hermed 
kan besparelser i driften opnås.

Økonomi

Et progressivt sygehusvæsen må tilbyde 
et stimulerende indlærings- og arbejds-

Arbejdspladser
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miljø, og her indgår belysning som et væ-
sentligt element i en helende arkitektur. 
Det er derfor beklageligt, at anlægsom-
kostningerne ofte presses helt i bund på 
bekostning af gennemtænkte løsninger. 
Belysningsanlæg af god kvalitet begræn-
ser udskiftning af materiel og vedligehol-
delse, ligesom lyskilder med lang levetid 
sparer omkostninger til servicering og 
vedligehold. Hertil kan lægges sparede 
omkostninger ved færre ulykker, sy-
gefravær og større daglig effektivitet i 
arbejdsdagen. Kortere opholdstid for 
patienter er jo også en målsætning, som 
giver besparelser.

Projektering og planlægning

Lys er ikke bare lys, lys kan og skal plan-
lægges med omtanke, så det bliver en 
integreret del af vores fremtidige syge-
husvæsen.

Louis Poulsen har stor erfaring i pro-
jektering og planlægning af belysnings-
anlæg. Vi udarbejder ideer og løsning-
forslag i samarbejde med projekterende 
og udførende inden for sundhedssekto-
ren.

Auditorium
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Ny Sundheds og Pharma
gruppe ser dagens lys
De store offentlige investeringer på sundhedsområdet får nu ventilations- og indeklima-entreprenøren  
E. Klink til at oprette en decideret Sundheds- og Pharma-gruppe. Den skal løse de stadig mere komplekse 
ventilations- og klimaopgaver, der er rettet mod hospitaler, laboratorier med renrum og farmaceutisk 
industri.

E. Klink har over en årrække opbygget 
stor erfaring med installation af venti-
lationssystemer og klimakontrol-anlæg 
rettet mod hospitaler, laboratorier og 
renrum. Men nu har E. Klink besluttet 
at oprette en decideret Sundheds- og 
Pharma-gruppe. Det sker for yderligere 
at effektivisere opgaveløsningerne, som 
bliver stadig mere teknisk udfordrende, 
og på grund af at opgavemængden nu 
stiger i takt med de store offentlige inve-
steringer på sundhedsområdet.

”SafetyClean” – et nyt 
specialprodukt med tryghed

”Med den nye Sundheds- og Pharma-
gruppe ønsker vi at tilbyde kvalificeret 
rådgivning samt yde den bedst tænke-
lige eksekvering, udtaler adm. direktør 

Lars Christrup. Vi har udviklet et særligt 
produkt, der kaldes ”Safety-Clean”, hvor 
målsætningen bl.a. går ud på, at kun-
derne skal føle sig fuldstændig trygge 
gennem hele bygge-processen. For at 
sikre dette dokumenterer vi løbende 
– fra projektering og til færdig indregu-
lering – at de meget teknisk krævende 
ventilations- og klimasystemer fungerer 
ned til mindste detalje, og at de overhol-
der alle de skrappe kunde- og myndig-
hedskrav til punkt og prikke.

Som én af de få i branchen er E. Klink 
en ventilationsentreprenør, der har alle 
kompetencer samlet under ét tag, med 
projektering, produktion af egne kanaler, 
montering, indregulering og service.

Dette giver Sundheds- og Pharma-
gruppen optimale forhold at arbejde un-
der, idet alle kompetencer er tilgænge-

lige for alle i den fleksible organisation, 
som dermed kan træffe rigtige og hurtige 
beslutninger. Udbyttet for kunderne er, 
at opgaverne udføres effektivt, økono-
misk og i en kvalitet der indfrier de høje 
krav til de specielle anlæg.

Succes på sundhedsområdet

Den nye Sundheds- og Pharma-gruppe 
har pt. ualmindeligt travlt med at instal-
lere ventilations- og klimaanlæg på en 
lang række hospitaler og laboratorier 
landet over. Ud over det nye psykiatri-
ske hospital i Slagelse udfører E. Klink i 
øjeblikket opgaver for Roskilde Sygehus, 
Herlev Sygehus, Køge Sygehus, Novo 
Nordisk, Panum Instituttet og Coloplast.

Fra venstre: Projektlederne Andreas 
Kjellerup og Brian Andersen fra den 
ny Sundheds- og Pharma-gruppe 
hos E. Klink A/S
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Akkrediteret kalibrering i sundhedsvæsenet

Robot blander kemokure 
på Rigshospitalet
Produktionsapoteket på Rigshospitalet fik tidligere på året en robot, der skal overtage en del af det 
manuelle og farlige arbejde med at blande kemokure til kræftpatienter. Doseringsrobotten forventes at 
kunne stå for blandingen af mere end en tredjedel af de celledræbende kure, der årligt anvendes i Region 
Hovedstaden.

Robotten, der er produceret i Italien, 
er den første robot til blanding af cyto-
statika, der har fundet vej til det danske 
sundhedsvæsen. Skønt den anvendes 
flere steder i Europa er robotten på Rigs-
hospitalet, den første, der bliver kalibre-
ret. Når robotten skal kalibreres inden 
ibrugtagning, er det for at sikre at robot-
ten er justeret korrekt, så alle forhold er 
100% nøjagtige. 

En opgave ud over det 
sædvanlige

Buhl & Bønsøe der i forvejen samarbej-
der med Rigshospitalet omkring kalibre-
ring af bl.a. dataloggere og det trådløse 
temperaturovervågningssystem Testo 
Saveris, blev valgt til at foretage kali-
breringen af robotten. Sammen med 
produktionsapotekets personale deltog 
en af virksomhedens kalibreringstekni-
kere i oplæringen omkring betjeningen 
af robotten og måden hvorpå, den skal 
kalibreres. For Buhl & Bønsøe er kalibre-
ringen af robotten klart en af de onsite 

opgaver, der skiller sig mest ud, både 
fordi der er tale om den første robot i 
Danmark, men også fordi det er første 
gang i Europa, robotten bliver kalibre-
ret. ”Det siger da en del om bredden af 
vores ydelser, at vi er i stand til at kali-
brere så avanceret udstyr,” lyder det fra 
kalibreringsteknikeren, som havde en 
tekniker fra den italienske producent til 
at se sig over skulderen, da de også var 
meget interesseret i at kende til proce-
durerne for kalibreringen.

Den første kalibrering af 
doseringsrobot

I alt skulle robottens to temperaturfø-
lere og ni trykfølere kalibreres inden 
den indkøbte investering kunne tages i 
brug. Kalibreringen fandt sted i det ren-
rum, hvor robotten er installeret, og hvor 
blandingen af de celledræbende midler 
fremover vil foregå. Buhl & Bønsøe, der 
har eget Danak akkrediteret kalibre-
ringslaboratorium, foretog kalibreringen 
af Rigshospitalets robot akkrediteret. 
Rigshospitalet er ikke alene om at lægge 
mange af sine kalibreringsopgaver ud til 
en ekstern leverandør.

Knappe ressourcer og travlhed 
giver opgaver

Buhl & Bønsøe A/S har eget Danak ak-
krediteret laboratorium og kalibrerer 
både inhouse og onsite samt udlejer 
”arms & legs”. ”Generelt er onsite opga-
ver, noget vi ser mere og mere til i sund-
hedsvæsenet,” fortæller Buhl & Bønsøes 
kalibreringskonsulent Sanne Berggreen, 

og forklarer at det bl.a. er knappe res-
sourcer og travlhed på hospitalerne, 
der ligger til grund for at flere og flere 
afdelinger vælger at lægge kalibreringen 
ud til en ekstern leverandør som Buhl & 
Bønsøe.

”I en tid hvor der skæres ned på ho-
spitalerne og ressourcerne bliver færre, 
kan det være svært selv at skulle trække 
mandskab ud, som ved siden af de dag-
lige opgaver, skal kalibrere afdelingens 
udstyr,” forklarer Sanne Berggreen, og 
tilføjer, ”at det også er langt mere tids-
krævende, når personale, der ikke er 
vant til at kalibrere skal foretage opga-
ven. Men det er også et spørgsmål om 
sikkerhed. Alt andet lige vil der være 
større risiko for, at der opstår fejl, når det 
ikke er din primære opgave, men en op-
gave, der typisk kun skal løses en gang 
om året,” erfarer Sanne Berggreen. 

Fleksibilitet og flere 
løsningsmodeller

De kalibreringsopgaver hospitalerne ty-
pisk ønsker hjælp til spænder bredt; fra 
kalibrering af hospitalernes eget refe-
renceudstyr – så de selv kan foretage en 
sporbar kalibrering af deres resterende 
udstyr – til større onsite opgaver, hvor 
frysere ned til minus 80-90 °C eller et 
stort antal køleskabe i medicinrum skal 
kalibreres akkrediteret. Eller opgaven 
kan bestå i, at afdelingen har det refe-
renceudstyr, der skal anvendes, men 
ikke har ressourcerne. I de tilfælde kan 
afdelingen vælge at ”leje” en tekniker, 
som kommer ud og fungerer som ekstra 
ressource og kalibrerer med hospitalets 

Stråleafskærmning 
Specialister i afskærmning med bly 
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eget udstyr. I så fald vil der være tale om 
en sporbar og ikke en akkrediteret kali-
brering. Alt efter opgaven byder Buhl & 
Bønsøe ind med den løsning af opgaven, 
som matcher hospitalsafdelingens be-
hov.

Frem for at skulle beslutte fra gang til 
gang, hvordan og af hvem kalibreringen 
af måleudstyret skal håndteres, kan det 
såvel økonomisk som tidsmæssigt være 
hensigtsmæssigt at lave en flerårig af-
tale. 

Hvem tager opgaven?

Mange kalibreringskunder vælger at 
tegne en kalibreringsaftale. Når der ind-
gås en kalibreringsaftale overtager Buhl 
& Bønsøe ansvaret for, at kalibrerings-
intervallet for udstyret overholdes, og 
er på den måde også garant for, at afde-
lingen ikke risikerer, at viden forsvinder 
med en medarbejder ved udskiftning i 
personalet. Det enkelte udstyr registre-
res i Buhl & Bønsøes system med kali-
breringspunkter, MPE-værdi, afvigelser 
og tilhørende certifikater, og der er så-
ledes konstant styr på procedurer og 
dokumentation. Skal udstyret indsendes 
til kalibrering bliver kunden kontaktet og 
påmindet om, at det er tid til den årlige 
kalibrering af udstyret. Proceduren for 
kalibreringsaftalerne sikrer kort sagt, at 
den vigtige kvalitetskontrol af udstyret 
ikke falder mellem to stole.

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

LED

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

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

-se TRIANGO på ”You Tube”

- se AMALIA på ”You Tube”
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Afskærmning til sygehuse 
Indbyggede persienner i termoruden er både vedligeholdelsesfrie og energirigtige og vinder mere og mere 
indpas på sygehuse og i offentlige bygninger

aF joURNalist, CaND. sCiENt. BiRgER pEDERsEN

Vi kender vel alle problemet, når solen 
“bager” direkte gennem vinduet, så man 
er tvunget til at rejse sig for at ændre 
på persiennen eller rullegardinet for at 
undgå at blive blændet. Og opdager så 
i samme handling, at persiennen efter-
hånden atter er støvet godt til, så man 
snart skal i gang med en større og be-
sværlig rengøring, hvis hygiejnen ellers 
skal være i orden.

Enhver ved, at persienner, plissé- og 
rullegardiner er støvsamlere i stort for-
mat. Det samme gør rengøringspersona-
let på sygehuse og i offentlige bygninger, 

hvor glasvinduer efterhånden udgør en 
større og større del af bygningsfladen.

De kan så glæde sig over, at flere fir-
maer har fundet en løsning på problemet 
ved ganske simpelt at indbygge persien-
nen, plissé- eller rullegardinet i selve 
vindue – mellem de to lag glas i en ter-
morude.

ScreenLine® er en sådan løsning og er 
verdens største producent af den slags 
afskærmningsløsninger til offentlige og 
private bygninger. Der er tale om et ita-
liensk produkt, hvis danske afdeling hol-
der til i Sæby i Nordjylland.

“Og vores opgave er ganske enkelt 
at markedsføre og sælge ScreenLine® i 
hele Skandinavien og Baltikum. Vi har nu 

mange års erfaring med at rådgive både 
arkitekter, ingeniører og bygherrer og 
deltage i de forskellige projekteringer af 
nye byggeprojekter,” fortæller salgschef 
Mads Falden fra ScreenLine®, der kan 
glæde sig over, at flere og flere vælger 
en løsning fra ScreenLine®, når der skal 
afskærmes.

Vedligeholdelsesfrie og 
energirigtige

“Fordelene ved vores produkter er pri-
mært, at de er totalt vedligeholdelsesfri, 
at de opfylder alle krav til energirigtige 
ruder også med henblik på isolerings-
evne samt at man kan styre lysindfaldet 
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ENERgi & miljø

enten manuelt eller via en elektrisk fjern-
betjening,” oplyser den 44-årige salgs-
chef.

Vælger man ScreenLine® er man altså 
sikker på, at rengøringspersonalet spa-
rer tid – og dermed spares der penge 
– på grund af de vedligeholdelsesfrie 
ruder; der er altid rent, ingen risiko for 
skader og de slidstærke komponenter 
sikrer lang holdbarhed. ScreenLine® har 
desuden fremragende lys- og solvarme-
egenskaber – f.eks. tillades intern regu-
lering af solvarmeintensiteten fra 0,82 til 
0,0 %.

Persiennerudernes integrerede og 
variable solbeskyttelsessystem giver be-
skyttelse i forhold til overophedning og 
blænding af solen om sommeren, mens 
man om vinteren får maksimalt udbytte 
af sollys og gratisvarme fra solen.

De giver udsyn, men ikke nødvendig-
vis indsyn, og sikrer dermed privatlivets 
fred, og produkterne fås i et elegant, 
slankt design, som passer i alle miljøer.

ScreenLine® indbygges i en 2- eller 
3-lags energirude, der således kombi-
nerer det bedste fra begge verdener 
– og lige tilføjer et ekstra pift: Om vin-
teren holder energiruden på varmen og 
forbedrer komforten i rummet, så man 
mindsker udgifterne til opvarmning. Om 
sommeren beskytter persiennerne mod 
overophedning, så behovet for nedkø-
ling reduceres.

Samtidig sikrer ScreenLine® et blæn-
dingsfrit indendørsmiljø med bedre ud-
syn end alternative afskærmningsløsnin-
ger, ligesom ruden effektivt kan skærme 
rummet af, så man ikke kan kigge ind 
udefra.

ScreenLine® er den optimale løsning 
på de forskellige udfordringer, som solen 
giver i løbet af året. Ruden tilpasser sig 
simpelthen bygningens energimæssige 
behov og regulerer energitilskuddet fra 
solen, så man om vinteren får det mak-
simale udbytte af solens gratisvarme, 
mens ruden om sommeren kan reducere 
solenergien med op til 90 pct.

ScreenLine® leveres enten med ma-
nuel magnetbetjening eller motorsty-
ring og kræver ingen specielle udfræs-
ninger i karm og ramme. Motorstyrede 
persienner kan tilkobles sensorer inden 
døre eller uden for, og brugeren kan selv 
vælge, hvor automatiseret styringen skal 
være, f.eks. via Iphone/Ipad eller PC.

Systemet er indrettet, så det giver bru-
geren fuld kontrol. Man kan f.eks. vælge 
at lade styringen være fuldautomatisk, så 
man slipper for selv at indstille persien-
nerne i løbet af dagen. Eller man kan selv 

indstille persiennerne, hvis man skulle 
foretrække det.

ScreenLine® fås endvidere i en ud-
gave, hvor et lille udvendigt solcelle-
panel leverer strøm til motoren, så den 
kan fungere uafhængigt af bygningens 
øvrige elinstallationer, og man undgår at 
skulle trække ledninger.

Samtidig er ScreenLine® udført i et en-
kelt og vedligeholdelsesfrit design, der 
sikrer en hurtig montering. ScreenLine® 
leveres i forskellige rudetykkelser, der 
gør, at ruden kan indbygges i en eksiste-
rende vinduesramme, uden at der skal 
foretages ændringer i rammen.

Den indbyggede solafskærmning 
overflødiggør de drifts- og vedligehol-
delsesudgifter, som tit er forbundet med 
traditionelle udvendige afskærmninger, 
der ofte er følsomme over for vind og 
vejr. Indbyggede persienner er en meget 
rengøringsvenlig afskærmning, da per-
siennerne jo ligger mellem glaslagende 
og derfor ikke skal vedligeholdes over-
hovedet.

Bl.a. derfor er ScreenLine® i dag ofte 
anvendt på hospitaler og klinikker, hvor 
der er store krav til hygiejnen. Samtidig 
giver den indbyggede solafskærmning 
et glat facadeudtryk og ændrer ikke byg-
ningens udseende.

ScreenLine® kan også leveres med 
indbyggede plisségardiner i stedet for 
persienner, ligesom persiennerne fås i 
forskellige farver. Herudover er der mu-
lighed for at vælge en helt mørk screen, 
der kan anvendes til mørklægning.

ScreenLine® markedsføres af alle vin-
duesproducenter og facadeproducenter 
i Danmark, og økonomisk set er indbyg-
gede persienner fra ScreenLine® billi-
gere end udvendig afskærmning.

Interesseret, så kontakt Mads Falden på 
+45 70228005 eller info@screenline.dk
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Patientsikkerhed og 
hospitalsarkitektur
Patientsikkerhed har til formål at forebygge og undgå patientskader ved at reducere hændelser, hvor det 
går galt, og opbygge barrierer, før det går galt.

aF NiNa oKKEls gaRy

Sammenhæng mellem hospitals    
arkitektur og patientsikkerhed

Det er indlysende, at indretningen af 
trapper, gangarealer, gelændere, belys-
ning og lignende kan have betydning 
for den del af patientsikkerheden, som 
handler om forebyggelse af faldulykker. 
Thomas Koester er uddannet psykolog 
og har gennem en årrække arbejdet med 
patientsikkerhed og arkitektur/indret-
ning af hospitaler. Han mener, at der er 
en vigtig sammenhæng mellem hospi-
talsarkitektur og patientsikkerhed, idet 
god hospitalsarkitektur skaber mulighed 
for gode arbejdsprocesser hos persona-
let. Og de gode arbejdsprocesser hos 
personalet er en uhyre vigtig ingrediens, 
når det handler om at styrke patientsik-
kerheden og mindske forekomsten af 
utilsigtede hændelser. Han drager et 
eksempel frem, som han selv har været 
involveret i, nemlig indretning af medi-
cinrum. En hensigtsmæssig indretning 
af medicinrum er en vigtig forudsætning 
for, at arbejdet med medicinhåndtering 
foregår effektivt og fejlfrit. Omvendt er 
dårlig arkitektur og indretning medvir-
kende til uhensigtsmæssige arbejdspro-
cesser og usikre handlinger – og dermed 
en kilde til flere fejl og ringere patientsik-
kerhed.

Et redskab til at forbedre 
patientsikkerheden

Grundlaget for effektive og patientsikre 
arbejdsprocesser bliver skabt allerede 
på tegnebrættet, når nybygninger og 
ombygninger projekteres. Arbejdspro-
cesser og patientsikkerhed bør tænkes 
ind fra starten, hvor arkitekturpsyko-
logen kan bidrage med metoder til og 

viden om kvalitetssikring af byggeriet. 
Thomas Koester forklarer, at man med 
kognitionspsykologisk viden om perso-
nalets perception og adfærd kan komme 
med konkrete indretningsanbefalinger, 
eksempelvis vedrørende højre/venstre-
orientering i indretning af sengestuer el-
ler medicinrum.

Patientsikkerhed i eksisterende 
byggeri

Det er også muligt at forbedre patientsik-
kerheden i eksisterende byggeri. Dette 
gøres ofte ved at lave audits med fokus 
på patientsikkerhed (patientsikkerheds-
stuegang, -rundering eller -audit). For-
men er, at en audit-gruppe besøger en 
afdeling, interviewer personale og gen-
nemgår proceduremateriale, tjeklister, 
opfølgning mv. Det er helt oplagt, at 

man i forbindelse med en patientsikker-
hedsaudit ikke kun kigger på processer, 
organisatoriske forhold og organisatorisk 
materiale (eksempelvis tjeklister), men at 
man også interesserer sig for afdelingens 
indretning og sammenhængen mellem 
indretning, teknologi, udstyr, arbejds-
processer og personale.

Man bør i den forbindelse fokusere 
på at observere to ting: For det første 
uhensigtsmæssig indretning som kan 
forårsage uhensigtsmæssige arbejdspro-
cesser, usikre handlinger og flere fejl. For 
det andet fysiske spor hos personalet, 
som indikerer, at de i dagligdagen kom-
penserer for dårlig indretning, dårligt 
udstyr eller teknologi eller dårligt tilret-
telagte arbejdsprocesser.

Observationerne kan danne grundlag 
for konkrete forbedringsforslag, og det 
vil meget ofte dreje sig om små og rela-

Billede af medicinrum inden Human Factors-gennemgang
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tivt billige indretningsmæssige detaljer 
som – hvis de laves om – kan have stor 
effekt i form af mere effektive og fejlfri 
processer. Det kan være at ændre på 
opstilling eller placering af udstyr eller 
teknologi, flytte hylder, skuffer og skabe, 
bruge fleksible indretningsløsninger (ek-
sempelvis rulleborde) eller ændre på be-
lysning, møbler, skiltning, opslagstavler 
mv. Man kan sagtens arbejde med små 
løbende indretningsmæssige forbedrin-
ger i eksisterende byggeri.

Auditgruppens sammensætning

Audit-gruppen består som regel af lokalt 
personale, eksempelvis patientsikker-
hedskoordinator, kvalitetskoordinator, 
afdelingssygeplejerske og/eller andre 
nøglepersoner, for eksempel medarbej-
dere med ledelsesansvar.

Der kan også være eksterne med-
lemmer med som rådgivere, hvilket kan 
være en god idé af flere årsager. For det 
første er det en fordel, at en observatør 
ikke selv er en del af den organisation, 
som observeres. Hvis man selv er en del 
af organisationen, kan man dels ligge un-
der for en såkaldt ”bias” (forudindtaget-
hed) og dels være tilbøjelig til at overse 
væsentlige detaljer. Thomas Koester for-
klarer, at man bruger udtrykket ”hjem-
meblind” om den tilstand, hvor man 
ikke længere lægger mærke til detaljer, 
fordi man i sit daglige arbejde i afdelin-
gen er tilvænnet tingenes tilstand. De-
taljerne springer ikke længere i øjnene, 
de er blevet en del af hverdagens ”bag-
grundsstøj”. For det andet kan eksterne 
medlemmer bidrage med kompetencer, 

faglighed, erfaring og observations-
mæssige redskaber, som den interne 
audit-gruppe ikke selv besidder. FORCE 
Technologys Human Factors specialister 
og psykologer kan deltage som medlem-
mer af audit-gruppen og dermed hjælpe 
gruppen på begge ovennævnte punkter: 
Være en ekstern og uvildig observatør 
og bidrage i form af supplerende kompe-
tencer, faglighed og erfaring.

Thomas Koester fortæller, at Human 
Factors specialisterne fra FORCE Tech-
nologys Afdeling for Anvendt Psykologi 
har en solid og bred erfaring med at 
observere samspil mellem mennesker, 
teknologi, arkitektur og processer in-
den for hospitaler, transport (skibe og 
jernbaner), energisektor og procesindu-
stri. En erfaring som – kombineret med 
observationer i forbindelse med en pa-
tientsikkerhedsaudit – kan omsættes til 
konkrete forbedringsforslag hvad angår 
arkitektur, indretning, udstyr, teknologi 
og processer.

Thomas Koester, Cand.psyk.,  
Human Factors-specialist

Human Factors:
– Mere sikre arbejdsgange
– Øger effektiviteten
– Øger kvaliteten

Billede taget efter 
Human Factors-

gennemgang



KommUNiKatioN

FlexCall fra Lindpro sikrer 
fleksibel brugervenlighed
Der er lagt vægt på brugervenlighed og fleksibilitet i det nye kaldeanlæg FlexCall fra Lindpro, et værktøj 
som er designet til at fungere let, problemfrit og som kan aflaste personalet i en travl hverdag

aF joURNalist iB ERiK CHRistENsEN 

CypREss KommUNiKatioN

Det nye FlexCall-kaldeanlæg er IP-ba-
seret, hvilket gør det nemt at integrere 
med andre systemer på samme platform. 
Systemet er meget visuelt og opbygget 
på en måde, som ved opkald viser perso-
nalet farver og ikoner.

Der er med andre ord en meget høj 
grad af genkendelighed i den visuelle 
kommunikation, der gør systemet let af 
afkode øjeblikkeligt, også hvis man har 
en anden nationalitet end dansk. Syste-
met er designet til hurtig, umiddelbar 
reaktion opbygget på internationalt, an-
erkendte standarder.

De enheder der modtager opkaldene 
er typisk DECT håndsæt og smartpho-
nes, hvor modtagerne kan se den samme 
visuelle identitet med ikoner og farver, 
men også en oversigt over kaldene og 

nærværmarkeringer, så personalet ved, 
hvor kollegerne befinder sig.

“NurseFinder” er en del af dette, et 
pc-program med adgang til at dirigere 
opkaldene ud til det rette personale. 
Her kan man vælge, hvilke sygeplejer-
sker der passer hvilke patienter, så man 
kun forstyrrer de relevante personer ved 
kald.

Nursefinderen kan styrer kald, så de 
matcher hospitalets vagtplaner etc. Pro-
grammet er videreført som end del af 
den nyeste version af FlexCall-systemet. 
På mange af Lindpros gamle “CD2000”- 
systemer er der i forvejen installeret Nur-
sefinder-software.

Programmet foreligger nu en version 2 
i nyt, enkelt layout, browserbaseret med 
et enkelt brugerinterface, log-funktion 
og med tilmeld/frameld til vagtplan. Pro-
duktansvarlig Leonard Flint fra Lindpro:

– Da FlexCall kom ind i billedet, valgte 
vi at bibeholde mange funktionaliteter 

i NurseFinder og etablere en overbyg-
ning, så det passer til vort FlexCall sy-
stem. Det er kombatibelt, så det gamle 
CD2000 system og det nye FlexCall kan 
kommunikere sammen.

Fuldt overblik er altid sikret

Vi har også mulighed for et koordine-
ringsoverblik med “Cetrea” softwaren, 
der har fuld integration med FlexCall. 
Cetrea på touchskærme er et godt ko-
ordineringsværktøj der sikrer hospitals-
personalet det bedste overblik over pa-
tienterne på de enkelte stuer, påpeger 
Leonard Flint.

Når man i Cetrea går ind og vælger, 
kan man sætte patienter på, så de en-
kelte sygeplejersker kan se, hvilke pa-
tienter de skal tage sig af. De kan vælge 
patienterne i Cetrea og kaldene sendes 
derefter automatisk ud til den pågæl-
dende sygeplejerske via FlexCall kalde-
anlægget.

Cetrea-systemet er udbredt og kendt 
i Danmark. Ved at opsætte store touch-
skærme på afdelingerne, sikres en let 
betjening og et sikkert overblik. Det er et 
system, der er omdrejningspunkt for hele 
plejeindsatsen, fremhæver Leonard Flint.

Opkaldene kan som nævnt sendes ud 
til DECT telefoner eller smartphones. 
Udviklingen går stadig mere i retning af 
WiFi og smartphones. Derfor har Lind-
pro udviklet en speciel FlexCall app, der 
med et enkelt tryk sikrer opkobling til sy-
stemet.

Hygiejniske overflader på 
udstyret

– Alle vore enheder på stuerne som pa-
tienter og personale er i berøring med 
har vi valgt at få fremstillet med en anti-
bakteriel overflade. Det er et granulat in-
deholdende sølv der er blandet i plasten, 
siger Leonard Flint.

Enheder og underapparater med antibakterielle overflader og et hygiejnisk og rengørings-
venlig udformning uden sprækker og revner.
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FlexCall er det første antibakterielle 
kaldeanlæg der dræber MRSA, E.coli, 
Salmonella, Bacillus subtilis og cereus, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebisiella 
pneumoniae, Aspergilus niger, Pencilium 
funiculosum og Candida albicans, men 
den ødelægger dog ikke Clostridium di-
ficile.

Den antibakterielle overflade kombi-
neret med en hygiejnisk, rengøringsven-
lig udformning uden sprækker og rev-
ner, hvor bakterier kan skjule sig, sikrer 
høj hygiejne, så risikoen for, at persona-
let transporterer smittefarlige bakterier 
rundt på afdelingerne, minimeres.

Disse forholdsregler går igen i hele 
systemet med trækkontakter og under-
apparater. Det er blandt andet udformet 
efter anvisning fra Seruminstituttet. Test 
af den antibakterielle overflade for E.coli 
viser efter 24 timer ved 35 graders C 
400.000 enheder uden og nul bakterier 
med overfladen.

Automatiske fejlmeddelelser

Enhederne på stuerne kan kombineres, 
så det kun er nødvendigt at bygge en 
enhed ind i sengepanelet. Der fås mange 
forskellige enheder med forskellige funk-
tioner som trækkontakt, hjertestop-knap 
osv., men kun en indsættes. Skal funktio-
nerne ændres, skiftes den blot ud.

Smarphones applikationerne er fuldt 
overvåget. Går en telefon ned eller kan 

den ikke modtage signalerne, sender sy-
stemet automatisk en fejlmeddelelse til 
teknisk afdeling og personalet som bæ-
rer telefonen.

Systemet sikrer også automatisk alar-
mering fra det medicotekniske udstyr. 
FlexCall kan kombineres med andre 
trådløse systemer i tilfælde af overbe-
lægning eller patienter med behov for 
specialudstyr.

Når en dråbetæller mangler væske 
og udløser en lokal alarm, kan denne 
alarm videreføres af FlexCall systemet 
og sende den til det rette personale. 
Samme funktionalitet fås ved en trådløs 
trækkontakt etc.

Ønsker hospitalet at sikre den bedste 
overskuelighed, kan der opsættes dis-
plays på gangene eller endnu bedre far-
vemonitorer, så man kan aflæse samme 
farver og grafiske ikoner som i resten af 
systemet. Det sikrer generelt genkende-
lighed og hurtig afkodning.

FlexCall repræsenterer den nyeste 
teknologi på markedet, der kan kombi-
neres med alle mulige andre systemer på 
en åben IP-platform, bygget op omkring 
kendte softwarestandarder og som kan 
integreres med eksempelvis SQL-data-
baser.

Det er et system, der sikrer de bløde 
værdier, men som indeholder den nyeste 
IP teknologi, siger Leonard Flint.

FlexCall er kompatibelt med gamle 
CD2000 kaldeanlæg, hvilket gør det 
nemt at udvide eksisterende anlæg

Alle kald vises med ikoner og farver, men 
også en oversigt over kaldene, så persona-

let ved, hvor kollegerne befinder sig.

Se udgivelser i 2014 på 
www.hospitaldrift.dk
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Jo bedre patienterne trives, jo 
hurtige bliver de raske. Brug 
derfor farver, der skaber velvære
Farver i hospitalsindretningen skaber en stemning, der har betydning for både medarbejdere og patienter. 
Læs, hvordan dialyseafdelingen på Sydvestjysk Sygehus tog udgangspunkt i Silentias skærmsystem og fik 
farver på afdelingen – og få en indretningseksperts tips til at bruge farverne rigtigt.

For patienterne handler en hospitalsind-
læggelse ikke kun om at få den rigtige 
behandling, det handler også om at føle 
sig tryg og godt tilpas. For medarbej-
derne handler det om, at indretningen 
skal understøtte både arbejdsrutiner 
og velvære. I begge tilfælde gør farver 
en afgørende forskel, og med Silentias 
skærmvægge er det muligt at kombinere 
funktionalitet og velvære.

Det har den nybyggede Hæmodialyse 
Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Es-
bjerg gode erfaringer med, her tog per-
sonalet patienterne med på råd.

En farve til hver dialysestue

”Patienterne efterlyste flere farver. Selv 
ønskede vi at få Silentias skærme i ste-
det for de besværlige og uhygiejniske 
stofskærme. Derfor valgte vi at indføre 
skærmvægge og samtidig udnytte de 
mange farvemuligheder Silentia har,” 
fortæller afdelingssygeplejerske Annette 
Olesen, Hæmodialysen Afdeling 550 på 
Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Valget faldt på hver sin farve til de fem 
dialysestuer: Ocean, Savanna, Manda-
rin, Tropical og Lime. Farverne går igen 
i forhallen, i gulvet, i venteværelset og 
i indgangspartiet til hver stue. På den 
måde fungerer farverne også som tyde-
lige ’vejvisere’ til stuerne.

Patienterne er glade for farverne

”Farverne på vægge og gulve er afstemt 
efter Silentias farvepalette, og jeg må 
sige, at det er blevet godt. Farverne giver 
en bedre atmosfære – både mere liv og 
mere ro. Patienterne har også taget godt 
imod løsningen, de føler sig godt tilpas,” 
siger Annette Olesen.

Farverne udfylder en vigtig rolle på af-

delingen. Hæmodialysen er nemlig ikke 
som de fleste andre hospitalsafdelinger. 
Her kommer patienterne flere gange om 
ugen i årevis og er i behandling tre til syv 
timer ad gangen. Så det er vigtigt, at de 
føler sig godt tilpas i afdelingen.

Farverne kalder følelser frem i 
mennesker

Men hvorfor gør farver sådan en for-
skel for atmosfæren og velværet? Ifølge 
Marie Louise Steuch fra Steuch+Co, der 
arbejder med strategisk trivsel og strate-
gisk indretning, sætter farver tanker og 
følelser i gang. Farver skaber en stem-
ning, der har betydning for både medar-
bejdere og patienter.
”Det handler om at give medarbejderne 
de optimale forhold, så de kan udføre 
deres arbejde bedst muligt. Indretning, 
lys, farver og miljø må ikke forstyrre selve 

arbejdet, men skal i stedet understøtte 
arbejdsprocesserne, så medarbejderne 
kan gøre deres bedste på arbejdsplad-
sen,” forklarer Marie Louise Steuch, som 
for nylig har indrettet Region Hovedsta-
dens lokaler på Gentofte Hospital.

Oceanblå skærme og blå vægflader i færdigindrettet dialyseafdeling

tre eksempler på farver og 
følelser:
–   Rød stimulerer blodtryk, puls, 

adrenalin. Signalerer handling og 
aktivitet

–   Blå dæmper blodtryk, puls og 
virker beroligende. Signalerer 
tillid og troværdighed

–   Grøn er farven for natur og 
sundhed. Den signalerer glæde, 
håb og velvære
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Hospitalsmiljø

Et hospital kan let blive 
bekymringernes holdeplads

”Samtidig ved vi, at jo bedre patienterne 
trives på hospitalet, jo hurtige bliver de 
raske. Et hospital kan let blive bekymrin-
gernes holdeplads, så det gælder om at 
give patienterne de gode følelser. Her 
kan farver være med til at skabe følelser, 
der gør, at patienterne føler sig bedre til-
pas,” siger Marie Louise Steuch.
Marie Louise Steuch er ikke i tvivl om, at 
farver har indvirkning på, om vi oplever 
et rum som varmt, køligt, tungt eller let.

”Farverne er det, som vi lægger mest 
mærke til, farverne kalder følelser frem, 
og derfor kan man bruge dem til at for-
stærke rummets funktion. I et hvidt lo-
kale er der ganske vist fred og lethed. 
Men er der ingen farver til at skabe mod-
spil, kan det også virke koldt, sterilt og 
upersonligt,” forklarer hun.

vil du vide mere?
Silentias skærmsystem fås i 11 
farver og mønstre. Skærmene 
fremstilles også efter individuelle 
farveønsker. På www.silentia.dk kan 
du hente en brochure om pro
dukter og farver. Du også tilmelde 
dig Silentias nyhedsbrev. Har du 
spørgsmål, så skriv en mail til 
info@silentia.dk eller ring på  
telefon 39 90 85 85.

gode råd i arbejdet med farver:
–   Vær bevidst om, hvilken effekt du vil opnå i rummet, og vælg farverne ud 

fra det. Farverne skal matche den stemning, du vil give til medarbejdere og 
patienter – det kan fx være ro, glæde, aktivitet, tryghed eller balance.

–   Vær bevidst om, at det ofte kun er lidt, der skal til. På et hospital bliver farver
ne set af mange forskellige mennesker, og et farvet rum kan virke voldsomt 
for nogle. Brug farverne æstetisk – nogle afmålte farveantydninger er ofte nok 
til at skabe effekt.

–   Alle farver kan bruges, men det gælder om at finde den rette nuance og 
styrke. Derfor skal farver vælges i selve rummet, så farvetonen passer præcis 
til rum og belysning. 

–   Vælg rigtigt fra starten, for det er hverken nemt eller økonomisk at skulle 
male om, hvis det viser sig, at farverne blev for kraftige eller for lyse. Tag gerne 
en kompetent rådgiver med på råd.

Kilde: Marie Louise Steuch, Steuch+co.

NYHED 
Bæredygtige  
ventilationskanaler

Bestil brochuren  
på ke-fibertec.dk/ 

cradlevent eller 
tlf. 75 36 42 00

Tekstilbaseret ventilation på 
Broomfield Hospital, England

samarbejde med respekt

Danmarks førende leverandør af  
isolerings- og ventilationsprodukter

Se mere på oeland.dk

Isolering

Rør

Ventilatorer

Kanaler

Tropicalrøde skærme



FsD/FssD

Invitation til 
FSD / FSSD Temadag

d. 30. januar 2014 i Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. Tlf: 70 12 36 00

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers

Tilmelding senest d. 20.12.13 efter princippet “Først til mølle”.

Kursusafgift:  1100 kr. for FSD / FSSD medlemmer.
  1600 kr. for ikke medlemmer.

(Tilmeldingen er bindende. Faktura fremsendes når tilmelding er modtaget)

VIGTIGT: For offentlige ansatte: Husk EAN. nr.

VIGTIGT: For firmaer, leverandører, privatpersoner: Husk kontaktperson og faktureringsadresse.

Tilmelding	via	FSD	hjemmeside:
http://www.sygehusmaskinmestre.dk/Arrangementer/tilmelding
Udfyld tilmeldingsformularen og SEND.

Program
09.30-10.00  Ankomst, registrering og kaffe.

10.00-10.05  Velkomst /v. FSD og FSSD

10.05-10.50   Kravspecifikation set fra brugernes 
side. 
v/Funktionsleder Jeanette Kølle, 
sterilcentralen Hvidovre Hospital.

10.50-11.00 Pause.

11.00- 11.45  Skabelon/guidelines for kravspeci-
fikationer. 
v/ Hygiejnesygeplejerske Mette 
Helmig, Alectia.

11.45- 12.45  Frokost.

12.45-13.40   De juridiske aspekter i forhold til 
kravspecifikation. 
v/ jurist fra Region Sjælland.

13.30-14.00  Kaffe

14.00-14.45  Visioner om fremtidens sterilcen-
traler. 
v/Teknologisk Institut.

14.45-15.00 Afslutning

TEMA:	Kravspecifikation	i	forhold	til	maskin-
parken	i	sterilcentralen	og	visioner	omkring	den	

fremtidige	sterilcentral.

FSD og FSSD afholder en spændende temadag.
 Temadagen henvender sig til sygeplejersker ansat på sterilcentraler, 

teknikere som arbejder med det praktiske, hygiejneansvarlige, maskin-
mestre/tekniske chefer, samt andre der arbejder med, og har interesse 

for processer i sterilcentralen.

Gå	ikke	glip	af	en	spændende	dag.
Vær venlig at informere og opfordre alle relevante medarbejdere til at 

deltage i denne temadag.

Venlig hilsen planlægningsgruppen:

Anne Stæhr, Koor. Afd. Sygeplejerske sterilcentralen  
Hillerød Sygehus.Formand for FSSD.

Mette Ohrberg, Ansv. Sygeplejerske sterilcentralen  
Næstved Sygehus. FSSD.

Maskinmester Jan Friberg Knudsen, Projektleder  
Glostrup Hospital. FSD.

Konsulent Henning Pedersen. FSD.
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● 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

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

EnwaMatic ®
Energisparende vandbehandling i
lukkede kredsløb til varme- og kølesystemer

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

Automatisk skyllefunktion

Minimale serviceomkostninger

... uden brug af miljøbelastende kemi.

WATER TREATMENT

BIN-X - DGT Invest ApS

Møllevej 9, K 5

2990  Nivå

Tele:  4576 7628

Mail: email@bin-x.com

Nyt FRa Fsta

FSTA’s årskonference 2014
Efter årskonferencen i sept./okt. 2013 
har bestyrelsen fået udsendt evaluerings-
skemaer til henholdsvis deltagere og ud-
stillere, og har fra begge parter modtaget 
meget positive respons. Vi er naturligvis 
yderst tilfredse med, at hovedparten af 
deltagerne og udstillerne har været ”me-
get tilfredse” eller ”tilfredse” med både 
konferencens indhold og dens afvikling.

I 2014 bliver årskonferencen afholdt 
i perioden 22. – 24. september – igen 

i Kolding. Årsagen til at vi har valgt at 
fremrykke konferencen en uge i forhold 
til dette års konference er primært, at vi 
ellers ville ligge for tæt op ad IFHE kon-
ferencen i Buenos Aires, der er omtalt 
andet sted i bladet.

Vi har allerede nedsat et kursusudvalg 
til næste års konference, og har påbe-
gyndt planlægningsarbejdet. Her vil vi 
naturligvis også i videst muligt omfang 
tage hensyn til de forbedringsforslag, 

der fremgik af evalueringsskemaerne. 
Vi vil vende tilbage med yderligere in-
formationer om konferencens indhold 
efterhånden som det bliver konkretise-
ret. I kan derfor allerede nu sætte ”kryds 
i kalenderen” ud for tidspunktet:
mandag	den	22.	 september	 til	 ons-
dag	den	24.	september	2014.



MEDICINSKABE
Special løsninger tilbydes

 

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

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

gældende  standarder
• ISO 9001 + ISO 13485 certificeret

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

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

Getinge Danmark A/S

BElysNiNg aUtoKlavER mEDiCiNsKaBE

KøliNg

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

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

KONE tilbyder et komplet sortiment af 
elevator- og dør/porte løsninger for 
personalet, patienter, besøgende, forsyninger 
og udstyr og vi sikre en smidig trafik på 
hospitaler og sygehuse landet over. 
 
Når Vi designer løsninger til det medicinske 
miljø, er målene yderste pålidelighed, 
sikkerhed, hygiejne og energi-effektivitet, 
som sænker omkostninger og 
miljøbelastning i bygningens levetid. 
 
Materialerne er nøje udvalgt til at være 
æstetisk tiltalende og lette at rengøre. 

KOMPLET PROGRAM 
ALMENBELYSNING, TEKNIKPANELER, LÆSELYS,  
UNDERSØGELSESLYS, DIALYSESØJLER, 
INTENSIVSØJLER, FORSYNINGSENHEDER M.M.

WWW.FAGERHULT.DK

ElectroService fusionerer med  
elafdeling fra Super Køl A/S
Med virkning fra den 01.10.2013 har A/S 
Electro-Service overtaget aktiviteter og 
medarbejdere fra søsterselskabet Super 
Køl A/S El-afdeling.

Vi vil således fremadrettet være organi-
seret i to afdelinger i samme virksomhed 
med i alt 17 medarbejdere.

El-afdelingen er specialiseret i konstruk-
tion og fremstilling af el-tavler samt udfør-
sel af el- installationer, herunder styringer 
til køleanlæg, netværk, alarmovervågning 
og dataopsamling.

For vore kunder betyder dette:
•  Flere samhandelsmuligheder
•  Yderligere- og øget fleksibilitet i vores 

servicetilbud

•  Større kapacitet og kvalitetssikring
•  Koncentreret og øget fokus på innova-

tion

Og så beholder du naturligvis de samme 
velkendte kontaktpersoner.

Ny adresse

I forbindelse med sammenlægningen af 
aktiviteterne flytter vi til nedenstående 
adresse pr. 16.12.2013.

Vores	nye	adresse	er:
A/S Electro-Service
Holkebjergvej 71
5250 Odense SV

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

Landsdækkende
dag-til-dag levering

• E-butik
• 10.000 varenumre
• Konsulentservice

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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

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

Onlinesalg på www.dbslys.dk

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



Ren vandbehandling
til hospitaler

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

vaNDBEHaNDliNg

vENtilatioN EsCo it-RåDgivNiNg

sKyllERUmsUDstyRDRiKKEvaNDsKølERE

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

Hospitalsservice

Desinficerende 
Køleservice

opvask

Autoklaver
Validering

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

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

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

PRO|GRUPPEN
PRO|VENTILATION
 PRO|KØLETEKNIK

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

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

PRO-GRUPPEN_57x118.indd   1 22/11/13   12.38

www.escogruppen.dk

Energibesparelse 
med garanti

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

www.escogruppen.dk

Energibesparelse 
med garanti

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

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

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

IT-rådgivning

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

Infoprocess_57x118.indd   1 22/11/13   14.29

H
y

g
ie

jn
is

k
 k

o
l

d
t

v
a

n
d

l
ø

s
n

in
g

!

Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk

✓

✓

✓

✓

✓

✓

VP Consult_57x118.indd   1 22/11/13   12.12



iNDREtNiNg sERviCE KUltUR

sKyllERUmsUDstyR sKyllERUmsUDstyR aRBEjDsmiljø

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

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

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

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

Det enkle liv
– fransk landidyl i smukke omgivelser

Se www.cotedor.dk

Ring og hør nærmere
Tlf: 6617 6816

www.electroservice.dk

 Autoklaver

 Opvaske- 
 dekontaminatorer

 Sengevaskemaskine

 Skyllerumsmaskiner

 Bækkenskyllere

 Ultralydsrensere

 Landsdækkende service

 Validering iht. normer

A/S Electro-Service



Regionshospitalet Holstebro
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Lindpro introducerer kaldeanlægget FlexCall

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

BARE KALD - SÅ ER VI DER!

Lindpro A/S
Tlf.: 70 10 16 17
www.lindpro.dk


