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Energioptimeringsprojekt 
på OUH Svendborg
aF MiKe RøMeR

Bygherren

Jørgen Lindegaard er teknisk chef for 
OUH/Region Syddanmark og står som 
politisk og økonomisk ansvarlig for pro-
jektet, mens Lars Due Andersen, funk-
tionsleder (OUH Facilities Management 
for OUH Svendborg Sygehus) er tek-
nisk ansvarlig for energirenoveringspro-
jektets gennemførelse på sygehuset. 
Baseret på Dansk Energirådgivnings 
screeningsanalyse af energibesparelses-
mulighederne for sygehuset sætter Jør-
gen Lindegaard projektet i gang. Projek-
tet omfattede yderligere ventilationen, 
men her omtales udelukkende energibe-
sparelserne på belysningen.

Mogens Juul Christiansen er sygehu-
sets elektriker og har under hele forløbet 
haft tætte kontakter med projektets del-
tagere. Han kender alle sygehusets krin-
gelkroge og arbejdsrutiner gennem dag-
ligt vedligehold og praktiske problemer.

Selve energioptimeringen blev løst 

ved at udskifte til LED som generel lys-
kilde, som ud over at sikre reduktion af 
energiforbruget (ca. 70% energibespa-
relse) også fremover vil resultere i lavere 
driftsomkostninger på grund af lysdio-
dernes længere levetid med færre lys-
kildeudskiftninger til følge. Resultatet er 
færre mandetimer til udskiftning i fremti-
den og mere tid til andre opgaver.

Udover gennemførelsen af energiop-
timeringen, har der sideløbende været 
et stort ønske om at reducere antallet af 
armaturtyper, som var på ca. 40 forskel-
lige med et hav af forskellige lyskilder. 
Antallet af armaturtyper er nu nedbragt 
til ca. 6-7 typer, hvilket giver en logistisk 
besparelse på lyskilder og løse kompo-
nenter. I følge Mogens Christiansen har 
især lyskilderne været et problem, idet 
mange af de anvendte armaturer har 
været så gamle, at det var svært og be-
kosteligt at få fremskaffet de rigtige lys-
kilder og reservekomponenter. Det skal 
desuden nævnes, at mange af de gamle 
armaturer havde en så lav effektivitet, at 
kravene til belysningsniveau i flere loka-
liteter ikke var overholdt. En renovering 

var derfor helt nødvendig og giver – ud 
over selve energibesparelsen – flere si-
degevinster.

Med hensyn til valg af LED-lyskilder 
var Svendborg Sygehus også bundet af 
OUH’s egne standarder for belysning på 
sygehusene, hvor farvetemperaturen er 
sat til 4000 Kelvin. Det giver et mere klart 
og klinisk lys, end man mange steder er 
vant til i Danmark, og som nok også kan 
kræve lidt tilvænning. Kombineret med 
manuel lysdæmpning på sengestuer og 
kontorer blev ændringen accepteret, og 
den typiske reaktion fra personale og 
patienter er, at de dæmper lyset ned til 
140-150 lux. Dette giver en ekstra ener-
gibesparelse, som ikke var indregnet i 
projektet. Lysniveauet i gangarealer og 
tekniske rum er på 200 lux eller derover, 
og opfattes som god for både trafik og ar-
bejdsforhold. Natbelysningen på gang-
arealerne sænkes automatisk til 50 lux, 
mens lysniveauet i arbejdsrummene kan 
styres manuelt efter behov.

I sengestuerne er der monteret en 
langsgående række af smalle LED-arma-
turer nedhængt fra loftet på en skinne. 
De er af samme type som ”gammeldags” 
lysrørsarmaturer, men er her monteret 
med ”LED-bånd”. For at mindske blæn-
ding yderligere for liggende patienter 
overvejer man at montere en micro-
prismatisk afskærmning i armaturerne i 
stedet for skærme med semidiffuse re-
flektorer. Dæmpningen af armaturerne i 
sengestuerne kan sænkes til ca. 5% som 
natbelysning. De eksisterende senge-
lamper er blevet bibeholdt som læsebe-
lysning.

En stor del af projektet har drejet sig 
om udskiftningen af planforsænkede 
loftsarmaturer. Dette er løst med spe-
cialtilpassede Censilusion armaturer 
fra Louis Poulsen, som løbende under 
projektforløbet sammen med underle-
verandøren Riegens A/S har tilpasset ar-
maturerne til de forskellige eksisterende 
kassettelofter. Disse armaturer opfylder 
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alle krav til blænding og farvegengivelse 
(RA>80/90). De enkelte armaturer er re-
designet med teknikindsats, som hurtigt 
kan udskiftes eller serviceres uden at ar-
maturet demonteres. Hermed reduceres 
gener for personale og patienter ved evt. 
service.

Energioptimeringsprojekt af 
belysningen på OUH Svendborg 
Sygehus

En af de erfaringer, som sygehuset har 
gjort sig ved projektet, er, at man skal 
begynde med gangarealerne, hvor ud-
skiftningen er mest synlig for personalet, 
patienter og besøgende. På Svendborg 
Sygehus begyndte det dog lige om-
vendt, hvilket ifølge Lars Andersen gav 
anledning til en del kritik på grund af den 
store forskel på lysintensitet og den nye 
farvetemperatur, idet personale og bru-
gere i byggeperioden opfattede gang-
arealerne som ”lidt dunkle huller”, når de 
kom ud fra de renoverede sengestuer. 
Der var ganske vist tale om en kort over-
gangsperiode på et par måneder, indtil 
alle udskiftninger var kommet på plads, 
og irritationsmomentet var da også mere 

psykologisk betinget end det var rent 
fysisk. Efter Lars Andersens mening 
ville man have fået hurtigere accept af 
ændringerne ved at begynde med reno-
veringen i gangarealerne, for derefter at 
tage sig af kontorer og sengestuer, hvor 
man pr. automatik forventer et lavere og 
mere ”hyggeligt” lysniveau.

På sengestuer og i kontorer blev 
gamle armaturer udskiftet med LP Censi-
box Led, et kasseformet retangulært 
Led-armatur. Trappeområder og mange 
arbejdsrum blev monteret med cirku-
lære, opale Silverback Led armaturer. I alt 
blev ca. 5.500 utidssvarende armaturer 
udskiftet på ultra kort tid, idet produktio-

nen af armaturer først kunne finde sted 
efter endelig screening og dokumentati-
onsarbejdet af belysningsforholdene og 
definition af lofttyper i de ca. 1.800 for-
skelligartede rum og havde fundet sted.

Lars Andersen er meget tilfreds med 
den måde, som projektet er udført på, 
og roser alle parter for en meget fleksibel 
tilgang til projektet og et stort engage-
ment.

Energiprisen ligger for tiden på 1,56 
kr./kWh, hvilket med en energireduk-
tion på ca. 1,2 kWh giver en årlig bespa-
relse på i omegnen af 1,9 mill. kr. En be-
sparelse på ca. 70% i forhold til det gamle 
belysningsanlæg.

FaKta

Bygherre: OUH Svendborg Sygehus, Region Syddanmark – Teknisk Chef Jørgen 
Lindegård, OUH og Funktionsleder Lars Due Andersen, på OUH Svendborg 
Sygehus.
analyse & energiscreening: Dansk Energirådgivning A/S – Ingeniør Poul Erik 
Pedersen.
Rådgivning: Rambøll A/S, Odense – Projektleder ingeniør Søren Bach Jensen
el-arbejde: Axel Pedersen A/S, Nyborg – ElInstallatør Peder Pedersen.
Belysningsleverandør: Louis Poulsen Lighting A/S
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Ny teknologi stabiliserer 
døgnrytmen hos intensive 
hjertepatienter på Rigshospitalet
Kardiologisk Intensiv Afdeling 2143 har fokus på nye teknologiske tiltag, der understøtter og optimerer 
behandlingen. Et af dem er Ergonomisk Døgnrytmelys, som forbedrer forholdene for både patienter og 
personale.

Dynamoen bag det nye lys på hjerte-
intensiv er afdelingssygeplejerske Char-
lotte Illum, der meget gerne tager ny 
teknologi i brug, hvis det bidrager til, at 
forbedre patientforløbet. – ”Jeg så Er-
gonomisk Døgnrytmelys i brug på NIA 
Aarhus Universitetshospital for et par 
år siden. Siden meldte jeg mig til en te-
madag om innovation, hvor vi blev præ-
senteret for et samlet sansestimulerende 
koncept CURAVIVO, der består af Ergo-
nomisk Døgnrytmelys, støjdæmpning/
musikintervention, visuel observation og 
info-skærme. Siden fik vi mulighed for at 
etablere Ergonomisk Døgnrytmelys på 
ni sengepladser samt på sygeplejersker-
nes kontor. Nu har vi haft Ergonomisk 
Døgnrytmelys i et år. Lyset er tilpasset 
patienternes døgnrytme og afdelingens 
arbejdsrutiner og mødetider – og det gør 
en stor forskel i vores dagligdag”.

Stabil døgnrytme til udsatte 
patienter

”Som intensivt afsnit på Hjertemedicinsk 
Klinik modtager vi meget syge patienter 
med behov for højt specialiseret pleje og 
behandling”, forklarer Charlotte Illum og 
fortsætter: ”Vores patienter er udsatte – 
og vi har en del patienter med intensiv 
delir i form af uklar bevidsthed, desorien-
tering, svækket korttidshukommelse og 
ændret søvnrytme. For disse patienter 
er en stabil døgnrytme vigtig – bare ryt-
men bliver en time forskubbet, påvirker 
det kroppens tilstand. Derfor har vi stor 
fokus på at undgå forstyrrelser af de so-
vende patienter om natten. Ergonomisk 
Døgnrytmelys er forprogrammeret til at 
følge solens rytme i løbet af dagen – og 
give et beskyttende natlys. Lyset starter 
stille og roligt om morgenen og vækker 
patienterne med en naturlig solopgang. 

Vi har 3 to-sengsstuer og 1 tre-sengsstue 
med Ergonomisk Døgnrytmelys- og der 
er en individuel installation over hver 
sengeplads. Med det zoneopdelte lys 
kan vi holde stuen i mørke om natten og 
nøjes med at tænde lys omkring en en-
kelt sengeplads, når der opstår en akut 
situation.”

Forprogrammeret lysstyring

Personalet har taget Ergonomisk Døgn-
rytmelys til sig, selvom der ifølge Char-
lotte Illum har været en vis skepsis fordi 
døgnrytmelyset skal bruges på en helt ny 
måde. Som hun siger:

”Ergonomisk Døgnrytmelys er forpro-
grammeret og ændrer sig automatisk hen 
over døgnet. Det er en udfordring at få 

personalet til ikke at ændre på lyset. De 
er jo vant til at styre lyset efter behov”. 
I den evalueringsundersøgelse, der er 
lavet omkring Ergonomisk Døgnrytme-
lys på afdelingen deltog 38 ud af ca. 50 
medarbejdere. Herudaf oplever 22, at 
det nye lys giver forbedrede lysforhold 
på sengestuerne og for personalet – og 
at lyset sikrer patienterne en bedre nat-
tesøvn. Fjorten bakkede til dels op om de 
positiv udsagn, men har individuelle op-
fattelser af, om solopgang/solnedgang 
kommer for tidligt eller for sent – og om 
lyset er for kraftigt eller for svagt.

Et skridt fremad – og gerne flere

Det er et faktum, at mennesker opfat-
ter lys forskelligt. Nogle sætter pris på 

Afdelingssygeplejerske Charlotte Illum gør gerne en ihærdig indsats for at Kardiologisk In-
tensiv Afdeling på Rigshospitalet får installeret den nyeste teknologi til gavn for de udsatte 
intensivpatienter.
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ekstra stærkt lys og andre er mere lysføl-
somme – det gælder både patienter og 
personale. Ergonomisk Døgnrytmelys 
er programmeret, så flest muligt få en 
optimal lyspåvirkning døgnet rundt. Fra 
Charlotte Illum lyder det afslutningsvis: 
”Under alle omstændigheder er Ergono-
misk Døgnrytmelys et tiltag, der forbed-
rer forholdene for vores patienter – og 
det er et skridt fremad. Hele konceptet 
CURAVIVO med støjdæmpning og mu-

sikintervention er fortsat et ønske. I den 
forbindelse har jeg selv igangsat et mini 
innovations-projekt omkring støj, hvor 
jeg blandt andet har haft en støjmåler 
monteret på en sengeplads i 14 dage – 
og udspurgt patienter og pårørende om 
deres oplevelse af støjniveauet på afde-
lingen. Hvis støj er en ulempe for patien-
terne og deres pårørende, må vi gøre 
noget ved det. Alle nye teknologiske 
tiltag, der kan understøtte og optimere 

behandlingen og plejen på afdelingen, 
er principielt interessante. Ergonomisk 
Døgnrytmelys er eksempel på en tekno-
logi, der kan hjælpe patienterne. Vi ple-
jer at sige, at forskellen opleves som om 
vi har fået ovenlysvinduer eller er flyttet 
op på øverste etage – takket være døgn-
rytmelyset”.

Læs mere på www.chromaviso.com

Ergonomisk Døgnrytmelys følger solens rytme gennem døgnet og er udstyret med et særligt natlys, der ikke forstyrrer produktionen af 
søvnhormonet melantonin. Her ses tre stadier fra klart dagslys til solnedgang.
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Landssygehus tager 
udfordringer med oprejst 
pande
Sammenlignet med det danske hospitalsvæsen har det færøske Landssygehus í Tórshavn mange og store 
udfordringer. Men man er dog ikke bange for at tage udfordringerne.

Alene Landssyghusets placering i Tórs-
havn på Færøerne, der ligger isoleret 
langt ude i Nordlanten – midt mellem 
Island, Norge og Skotland – er en ud-
fordring. Og det er både økonomisk, 
teknisk, sundhedsmæssig og ikke mindst 
afstanden.

Det er dyrt at anskaffe hospitalsud-
styr; det kan også være en opgave at få 
specialister til at arbejde på Færøerne, og 
færøske patienters ophold hos specia-
lister i udlandet er også forbundet med 
store omkostninger. Men trods disse ud-
fordringer er realiteten den, at man har 
et velfungerende sundhedsvæsen på 
Færøerne med et veluddannet og dyg-
tigt personale.

Der er tre sygehuse på Færørne, et i 
Tvøroyri på Suðuroy (den sydligste ø), et 
i Klaksvík, der ligger på en af de nordlige 
øer, og endelig det langt største syge-
hus, nemlig Landssygehuset, der ligger i 
hovedstaden Tórshavn.

Og her drejer det sig om Landsygehu-
set, der fungerer som Færøernes central-
sygehus.

Økonomisk og ansvarsmæssigt figure-
rer Landssygehuset under det færøske 
Social- og Sundhedsministerium og får 

hvert år tilskud på Lagtingets finanslov. 
Landssygehuset har 170 sengepladser 
med et budget på 397 mio. kr. 

Udgifter, der kommer oveni de 397 mio. 
kr., der er nævnt ovenfor (ekstrabevil-
ling til alle 3 sygehuse – størstedelen til 
Landssygehuset:
Uddannelse af yngre læger  6,3 mio. kr.
Drift og teknik 17,0 mio. kr.
Medico tekn. 7,2 mio. kr.
Byggeri 25,0 mio. kr.
Særlig medicin (biologisk) 38,0 mio. kr.
Patientbeh. i udlandet 137,2 mio. kr.

Udlandstjeneste

En af de udfordringer, som Landssy-
gehuset hvert år står overfor, er de pa-
tienter, der på en eller anden måde har 
brug for specialbehandling i udlandet. 
En relativ stor udgift er således posten til 

patientbehandling på 137,2 mio. kr. Her 
er der tale om særlig behandling, hvor 
man ikke har det nødvendige speciale el-
ler udstyr på Landssygehuset. Eller hvor 
det er mest økonomisk forsvarligt at be-
handle i udlandet.

Landssygehuset har del udgifter med 
sygetransport, specielt i de tilfælde, hvor 
det er nødvendigt at leje fly fra Færøerne 
til Danmark med enkelte alvorligt syge 
patienter.

Man har flere samarbejdspartnere, 
men Landssygehusets langt største sam-
arbejdspartner er Rigshospitalet i Kø-
benhavn. Følgende specialer er organi-
seret som konsulentordninger:
Onkologi: Universitetssygehuset i Lund
Urologi: Skejby Universitetssygehus
Neurologi: Rigshospitalet 
Dermatologi: Roskilde Sygehus
Børneortopædi: Rigshospitalet
Børneneurologi: Rigshospitalet

aF joURNaliSt GRæKaRiS 

DjURHUUS MaGNUSSeN, pReSS

Sygehusdirektør, Sigurð Ólason Vang, bliver 
anset som en særdeles visionær direktør.
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SIKRET VED 
STRØMUDFALD?

Det er Landssygehuset i Thorshavn, der har 
installeret 2 x Cat 3508 nødstrømsanlæg.

Med et Cat generatoranlæg fra Pon Power får 
du driftssikkerhed og kvalitet i en klasse for sig. 

Med vores 24-timers service eller serviceaftaler 
er du sikret en stabil og pålidelig drift. 24/7/365. 

www.pon-cat.com

FæRøeRNe

Plastikkirurgi: Landspítali Ísland
Nuclearmedicin: Rigshospitalet
Odontologi: Privatklinik Ísland Etc.

Færinger har i mange år haft eget pa-
tienthotel på forskellige adresser i Kø-
benhavn. I september 2012 tog man et 
splinternyt patienthotel i brug på Ve-
nøgade i København. Det nye patient-
hotel er indrettet således:
28 enkeltværelser
23 dobbeltværelser
5 lejligheder til dem, der har længereva-
rende sygdomsforløb.
Opholdsrum, kantine, køkken etc.

Patienthotellet har hidtil været en selv-
ejende institution, men i oktober måned 
d.å. blev hotellets drift lagt ind Landssy-
gehusets drift.

Der er oprettet en såkaldt “udlandstje-
neste” på syghuset, i bestræbelserne på 
at optimere sygdomsforløbet for den en-
kelte. Opgaven er at stadfæste, hvad der 
skal tages hjem til Færøerne, og hvad og 
hvem man skal sende til udlandet.

Ressourcerne skal udnyttes optimalt, 
og det skal medføre bedre patientfl ow.

Kvalitet og sikring

Landssygehusets administrerende direk-
tør, den visionære Sigurð Ó. Vang, har 
som mål, at patientforløbet skal optime-
res og sikres. Personalet skal have god 
uddannelse samt trives.

Landssygehuset har sammen med 
IKAS, igangsat tilpasning af Den Danske 
Kvalitets Model (DDKM) til færøske for-

hold. Processen er altså startet, og man 
har indført dokumenthåndteringssystem 
for retningsgivende dokumenter, pa-
tientforløb, patientkulturanalyse, UTH-
pilot m.m.

“Vi skal have sikkerhed og kvalitet på 
alle områder i behandlingen, og patien-
ten skal kunne opleve sikkerheden,” 

Landssygehuset í Tórshavn set fra havnen.

MAQUET Danmark A/S

Firskovvej 23

2800 Lyngby, Danmark

Phone: +45 4694 4216

Fax: +45 4468 1566

www.maquet.com

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

THREE MAQUET DIVISIONS
ONE GOAL -
OPTIMAL WORKPLACES

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
Industriparken 44B
DK 2750 Ballerup
Phone  +45 4694 4216
Mobile  +45 2672 4851
michael.groenbaek@
maquet.com
www.maquet.com
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FæRøeRNe

siger sygehusdirektør Sigurd Ólason 
Vang.

En anden af hans målsætninger er, at 
IT skal bruges i alt arbejde på sygehuset.

“Vi skal simpelthen have et papirløst 
Landssygehus,” siger han.

I 2014 er sygehusene, samt hele den 
færøske sundhedssektor blevet digitali-
seret. Det vil sige, at alle nu har adgang 
til samme patientoplysninger: Sygehu-
sene, praktiserende læger, apotekene og 
så videre. Dertil kommer, at man har pro-
jekteret en splinterny sygehusbygning. 
Her er der tale om en bygning der skal 
varmes op med grøn energi. Planen er at 
bruge bl.a. søvand som energikilde. Et 
specielt elevatortårn benyttes som sen-
gecenter, og psykiatriske og somatiske 
patienter er på samme etage.

Medicoteknisk afdeling

På medicoteknisk afdeling har man ret 
så store udfordringer, i forhold til medi-
cotekniske afdelinger på f.eks. danske 
hospitaler. Forholdene er begrænsede, 
og derfor har man ikke specialisterne lige 
om hjørnet, de er i udlandet – i særde-
leshed i Danmark. Derfor kan man roligt 
sige, at der ligger et vist pres på medi-
coteknisk afdeling. Man har langt flere 
opgaver her end i tilsvarende afdelinger i 
udlandet, og man må for en stor del selv 
løse de problemer, der måtte opstå. Af 

aKtiviteteR på 
laNDSSyGeHUSet 
i  tóRSHavN, 
FæRøeRNe

•		850	medarbejdere	fordelt	på	
omkring 29 faggrupper (ca. 690 
FTE)

•		29	specialer	(heraf	9	konsulent
ordninger) 

•		170	sengepladser	
•		8.000	indlæggelser	om	året
•		60.000	ambulante	besøg	om	året
•		626.000	analyser	i	klinisk	kemi	

om året
•		34.000	røntgenundersøgelser	

om året

samme årsag er personalet veluddannet 
og opdateret.

Medicoteknisk afdeling på Landssy-
gehuset servicerer også de to små syge-
huse på Færøerne.

De små forhold og begrænsede øko-
nomiske midler har medført, at man 
bl.a. kun har én CT-scanner og én MR-
scanner. Dette lægger også ekstra pres 
på medicoteknisk afdeling. Har man et 
alvorligt tilfælde, og MR-scanneren er 
ude af drift, så er man på den. Det tager 
mindst et døgn at få specialister trans-
porteret til Færørerne, og er vejret dår-
ligt, kan der gå op til flere døgn. Derfor 
må teknikerne på Medico oftest selv løse 
problemerne. I mange tilfælde bliver der 
tale om ”firstline-service” og/eller brug 
af telefon og net.

Når der købes ind, må man således 
altid sørge for at der er helt specielle og 
sikre back-up-aftaler.

Uddannelseshospital

Landssygehuset i Tórshavn har status 
som uddannelseshospital. Der satses 
meget på forskning, uddannelse, udvik-
ling og rekruttering. Der er således tale 
om et undervisningshospital for forskel-
lige faggrupper: 
KBU-forløb, forskellige introforløb, al-
men medicin hoveduddannelse m.m.
PhD-studerende

Forskningsnævn
Forsknings og udviklingsenhed
Udveksling af personale
Samarbejdsaftaler med Færøeres  Uni-
versitet og udlandske universiteter

“Fagligt vil vi være i front, patienterne 
skal føle sig sikre og godt tilpas i syg-
domsforløbet, og vi skal have et perso-
nale, der er motiveret og glad,” siger sy-
gehusdirektør Sigurð Ólason Vang.

aF eDMUND CHRiStiaNSeN, QMt

Rådgivere skal også rådgive  
VVSinstallatøren – og samtidig 
lytte til ham!

Som leverandør af medicinsk central-
gasudstyr, er vi ofte i dialog med både 
rådgivere og VVS-installatører. Begge 
ligger stor viden og kompetence, inden-
for dette specielle område. Dette gælder 
især hos de firmaer, hvor medarbejderne 
gennem flere år har arbejdet med medi-
cinske gasinstallationer. Det er i den for-
bindelse vigtigt at pointerer, at viden og 
kompetence ligger ofte hos den enkelte 
medarbejder og egentlig ikke i firmaet de 

arbejder for. Dette betyder i praksis, at 
firmaernes referencelister ikke altid svare 
til deres nuværende situation, da medar-
bejdere jo skifter job, og det skal derfor 
sikres at referencelister er ajour med den 
enkelte virksomheds situation, så den 
afspejler de nuværende medarbejderes 
viden og kendskab til disse krævende 
installationer.

Til min store glæde møder jeg ofte 
særdeles kompetente VVS-firmaer, med 
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RåDGivNiNG

en medarbejderstab som er dygtige og 
har en stor erfaring med installation af 
medicinske anlæg. Desværre ser jeg 
også installationer, som bærer præg af 
manglende kendskab hos såvel VVS in-
stallatøren som hos de medarbejdere 
der har udført selve installationen. Dette 
skyldes installationerne er udført uden 
at der i udbudsmaterialerne har været 
opdaterede krav i henhold til gældende 
regler (ISO 7396-1 eller en henvisning 
til FSD’s rekomandationer) fra udbyders 
side, og at installationen er samtidigt 
udført uden tilsyn fra rådgivers side da 
dette ofte er sparet bort. VVS firmaet 
har blot budt ind med laveste pris ud 
fra egne forudsætninger, uden at have 
kendskab til kravene, hvilket igen har 
betydet at den udførte installation ikke 
lever op til standarderne for medicinske 
gasinstallationer. Dette har ofte gjort sig 
gældende på mindre ombygninger og 
renoveringer, hvorimod der på nye og 
større projekter, hvor de dygtige råd-
givere kommer tidligt med i processen, 
udviser udbudsmaterialet derfor stor 
kompetence og viden, indenfor dette 

specielle område, som efterfølgende er 
med til at sikre at installationen lever op 
gældende standarder.

Dialogen mellem rådgiver og det ud-
førende VVS-firma, er under hele pro-
cessen meget vigtig, idet den erfaring 
og viden der ligger hos medarbejderne 
hos i VVS firmaet, kan være med til at 
gøre projekterne billigere samtidig med 
at de fortsat lever op til kravene, når de 
har den nødvendige erfaring og kompe-
tence.

Eksempler på produkter som både 
lever op til kravene, og samtidig gør det 
lettere at installere er: Nødforsyningsen-
hed med 3 meters tilslutning.

Korrekt hårdlodning er tidskrævende 
og for hver lodning der kan undgås 
spares penge. Ofte leveres både nød-
afspærringsbokse og nødforsyningsen-
heder med tilslutninger som blot er ført 
20 cm over selve enheden. Dette gør 
det svært under selve monteringsfasen 
at komme til at lodde, uden at beska-
dige kabinettet og det kræver en ekstra 
lodning. Fra QMT kan vi leverer både 
nødafspærringsbokse og nødforsynings-
enheder, med helt op til 3 meters rør, så 
man netop undgår samlinger i vægge og 
kanaler.

Et andet eksempel er afspærringsven-
tiler. Både på det danske marked, men 
også i udlandet, findes et utal af venti-
ler godkendt til oxygen. Nogle er CE-
mærkede, andre ikke. Nogle har f. eks. 
unioner udført i messing som kræver 
fluss-middel. Kravene til ventiler som an-
vendes på medicinske anlæg, er at de er 
låsbare og selvfølgelig er CE-mærkede. 
Ventilerne fra QMT er CE-mærkede, er 
låsbare og har loddeunioner der er ud-
ført i bronze, så lodningen kan udføres 
uden anvendelse af fluss-middel. Til af-
spærring af særlige kritiske områder, kan 

Nødforsyningsenheder og afspærrings-
bokse kan leveres med optil 3 meter rør 
efter VVS-firmaets ønske.

Afspærringsventil 
med loddeunion af 
bronze. På billedet 
til højre ses en ven-
til med en mikro-
afbryder påsat.

Bemærk de printede 
informationer på 
rørene.

Medicinske rør skal altid leveres med påsatte propper i 
begge ender (propperne bør først fjernes  
umiddelbart før lodning foretages.

ventilen leveres med en kontakt/mikro-
afbryder, der indikerer om ventilen er i 
åben eller lukket position (på medicinske 
anlæg bør alle ventiler normalt være i 
åben position).

Et sidste område hvor der også ofte 
opstår spørgsmål, er valget af rør og fit-
tings. Her er også et utal af både leveran-
dører og produkter på markedet, herun-
der affedtede rør. Et eksempel på dette 
er f.eks affedtede kølerør som leveres i 
25 meters baner, og derfor benyttes af 
installatører uden kendskab til gældende 
standarder, idet man kan lave lange rør-
træk med færre lodninger. Disse rørtræk 
er dog ikke i overensstemmelse med 
gældende ISO standard 7396-1 og DS/
EN 13348, der er en standard for kobber-
rør til medicinske gasinstallationer.

Kobberrør skal være mærket med pro-
ducentens navn, gældende standard, 
størrelse, rørets hårdhed, CE-mærket og 
batch nummer. Informationer skal være 
printet ind i røret.

Dialogen mellem rådgiver og VVS-
installatør er derfor vigtig allerede i den 
indledende fase, men også i forbindelse 
med tilsynet, er det vigtig at have en god 
dialog.

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

DiGitaliSeRiNG

Store besparelser i at 
effektivisere servicen
Portørerne oplever, at de er blevet mere effektive med en ny løsning fra it-virksomheden Systematic, der 
sikrer fuldt overblik over de daglige opgaver via deres smartphones. Et bedre overblik har resulteret i en 
reduktion af telefonopkald på 40-50 pct., og antallet af kommunikative fejl er samtidig faldet 66 pct.

aF joURNaliSt iB eRiK CHRiSteNSeN

Digitalisering af arbejdsgangene har sik-
ret en mere overskuelig og effektiv intern 
transport af patienter, udstyr, linned, tøj, 
medicin og hjælpemidler. Det har skabt 
personligt og økonomisk overskud, klar-
hed i arbejdsopgaverne, trivsel på jobbet 
og optimering af hele det logistiske fl ow.

Det er de konkrete resultater, som 
virksomheden Systematic i samarbejde 
med Region Midt- og Nordjylland har 
opnået på Aalborg Universitetshospital, 
hvor personalet er begejstret for resulta-
terne, som platformen Columna Service 
Logistics har skabt på den store arbejds-
plads.

Før var der ikke det store, forkromede 
overblik over, hvor portørerne befandt 
sig, og hvilke opgaver de var i gang med. 
Portørerne fi k overdraget alle arbejdsop-
gaver ved mundtlige telefonopkald, men 
det skabte mange forgæves skridt, hvor 
de gik tomhændet tilbage fra det ene job 
til det næste.

Siden it-platformen i februar 2013 gik i 
drift, har det været historie. Med det nye 
opgavesystem overdrages alle arbejds-
opgaver til portørerne via en brugerven-
lig grafi k på deres smartphones / PDAer, 
der både er meget informativ, klar og 
overskuelig.

De kan umiddelbart se, om der er ven-
tende opgaver i nærheden, hvilke op-
gaver kollegerne er ved at udføre, hvor 
meget det haster, hvad der venter, hvor 
vigtige opgaverne er, om der er bestilt to 
eller fl ere portører til at udføre dem etc.

Den enkelte portør kan således vælge 
de opgaver, der er tættest på og sørge 
for også at klare et job på vejen tilbage. 
Medarbejderne har fået et unikt indblik 
i kollegernes arbejde, og de kan plan-
lægge og sparre med hinanden.

Der med andre ord kommet langt 
mere fokus på helheden. Det er blevet 
mere synligt, hvordan den enkelte por-
tør kan bidrage til fællesskabet. Det er 
primært sygeplejerskerne, der lægger 
alle bestillingerne ud til portørerne.

Systemet registrerer en række data, så 

ledelsen kan udarbejde bedre vagtpla-
ner, reducere ventetider og ikke mindst 
forbedre servicen, som er et klart slut-
mål. Resultatet har været en betydelig 
optimering med langt færre forstyrrelser 
end før.

Stor ekspertise i strømlinet fl ow

– Vi har i en årrække samarbejdet med 
Region Midtjylland om udvikling af den 
elektroniske patientjournal, men også 
vores samarbejde med logistikbranchen 
og især de Danske Fragtmænd har i 
mange år givet os en stor ekspertise, vi 
kan tilbyde hospitalerne, siger Senior 
Vice President Flemming Bent Thomsen 
fra Systematic.

– Vi drøftede, på et tidspunkt med Re-
gion Nordjylland, optimering af arbejds-
gangene hos portørerne. Ideen var at 
bygge videre på det, vi havde udviklet til 
transportbranchen. Arbejdsgangene er 
stort set identiske, og vore analyser viste, 
at det ville være en rigtig god idé.
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DiGitaliSeRiNG

Derfor startede vi et projekt med en 
bevilling fra Højteknologifonden, der tog 
udgangspunkt i vores erfaringer fra Dan-
ske Fragtmænd og de behov, som Re-
gion Nordjylland og Midtjylland aktuelt 
skulle have løst. Region Midtjylland var i 
gang med det store DNU-byggeri.

Vi kunne sagtens se deres udfordrin-
ger med de store, politisk pålagte spa-
rekrav og effektiviseringer. En bedre 
in- og ekstern logistik ville klart hjælpe 
dem med at realisere en væsentlig del 
af de opstillede besparelser, vurderede 
vi. 

Alt det, der giver god mening at sende 
ud til mobile enheder, er i dag lagt ud, 
så vores løsning håndterer portørernes 
behov og sikrer alle trin i processen. Vi 
afhenter, overleverer, sikrer transport 
mellem hospitalerne og de nye overle-
veringer, der fi nder sted ved det mod-
tagende hospital. Der er taget hånd om 
alle involverede parter.

– Vi har ikke set andre tilsvarende 
løsninger som vores platform, der kan 
alt dette på den måde. Der er andre løs-
ninger på markedet, som har en anden 
tilgang, men de er nicheorienterede og 
løser enkelte logistikudfordringer, mens 
vores platform er udviklet til at sikre en 
optimering af komplette forløb.

Jeg tror, vi er de eneste med et sam-
menhængende system. Vi har i løsnin-
gen taget udgangspunkt i internationale 
standarder, som bliver brugt i postvæs-
net, transportbranchen og lufthavns-
industrien, når bagage transporteres 
rundt, og der skal være styr på al logistik-
ken.

Flemming Bent Thomsen ser også 
store muligheder for at integrere plat-
formen i mange kliniske processer, i 
rengøringen og andre servicefunktio-
ner. Systematic har blandt andet leveret 
systemer til SKAT, kommunerne, poli-

tiet, Erhvervsstyrelsen, fi nanssektoren 
og bankverdenen for at nævne nogle af 
kunderne.

Logistikken klart styrket

Aalborg Universitetshospital har siden 
2012, i samarbejde med Systematic, ud-
viklet Opgavesystemet i et pilotprojekt 
fi nansieret af Højteknologifonden sam-
men med Aarhus Universitet og Aarhus 
Universitetshospital.

Driftsleder Lars Esko fra logistikafde-
lingen på Aalborg Universitetshospital 
siger: 

– Nogle af portørerne var på et tids-
punkt bange for, at overblikket ville blive 
brugt til at indføre øget kontrol af deres 
arbejde og kunne medføre afskedigel-
ser, men vi kontrollerer dem kun, når der 
sker utilsigtede hændelser. Systemet vil i 
sidste ende ikke medføre færre jobs. Be-
sparelsen ligger i høj grad i, at hele ho-
spitalet får en bedre logistisk og et bedre 
patientforløb, så de højtuddannede og 

højtbetalte klinikere ikke skal vente på at 
få udført opgaver.

– Det har givet portørerne større med-
bestemmelse og tilfredshed, at de selv 
kan vælge de mest spændende opgaver 
samt at se, om de er foran eller bagud 
med deres opgaver. Opgavesystemet har 
reduceret en masse tomme skridt. Før fi k 
de opgaver i den anden ende af hospita-
let uden at vide, at der var andre opgaver, 
de kunne tage med på tilbagevejen. 

Portørerne har fået mulighed for at 
arbejde meget mere effektivt. Vores ge-
nerelle indtryk er, at de er rigtig glade for 
systemet. Det giver portørerne større 
arbejdstilfredshed og højere værdi for 
hospitalet, når opgaverne udføres smar-
tere.

Vi har fået en kvalitetsfølelse og ved, 
at intet bliver glemt. Det giver en anden 
måde at arbejde på, som vi skal vænne os 
til, men vi bliver mere og mere glade for 
opgavesystemet jo mere, vi bruger det 
og kan i dag slet ikke undvære det. Ud 
af de 150 logistikafdelingen bruger 90 
systemet på deres vagter.

De seneste 5 måneder har vi løst 
122.000 opgaver og kan nu måle indsat-
sen helt ned på den enkelte time og re-
gistrere ventetiderne. Systemet har for-
bedret den tværfaglige dialog. Jeg kan se 
uanede muligheder masser af steder på 
hospitalet.

Projektet på Aalborg Universitetsho-
spital har vakt opsigt. Afdelingen har 
haft mange besøg fra andre regioner, 
der har ønsket at se og høre om opga-
vesystemet. Testen slutter i 2015, og så 
regner Lars Esko med, at hospitalet kø-
ber Columna Service Logistics, ligesom 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus 
har gjort. 
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Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som stilles 
til afskærmning indenfor 
sygeplejen. 

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

THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

Air-Consult ApS ● Vandkærsholmvej 2 
DK-8400 Ebeltoft ● Tlf: 70 20 30 72 

www.friskvand.dk 

Vægmonteret tappeunit 
Special udviklet til brug i hygiejnisk følsomme områder 

 ● Væghængt eller indbygningsmodel med ekstern vandkøler 
● Udført i rustfrit stål med betjening via touch-panel 
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Vigtigt at sikre den interne 
transport i de nye sygehuse
Kapaciteten i den interne transport skal svare til strømmen af personer, der dagligt skal transporteres rundt. 
Ventetiden skal helst være ikke-eksisterende og under alle omstændigheder holdes på et absolut minimum, 
råder salgsdirektør Brian Pedersen fra KONE A/S, der frygter, at elevatorkapaciteten i en del af projekterne 
undervurderes.

aF joURNaliSt, iB eRiK CHRiSteNSeN

Kapaciteten til at flytte personale, pårø-
rende og patienter rundt skal være så 
stor, at der i dagligdagen ikke opleves 
ventetider, men arkitekter og planlæg-
gere dimensionerer langtfra altid til-
strækkeligt med kapacitet på de nye sy-
gehusprojekter.

Resultatet af det kan hurtigt blive 
mange flaskehalse med kø typisk ved 

elevatorerne, hvor størrelsen af elevator-
stolen allerede på projekteringsstadiet 
bliver underdimensioneret eller hastig-
heden for lille, ved rulletrapper og lig-
nende intern transport. Det vil fremkalde 
irritation og ramme brugeroplevelsen og 
effektiviteten direkte, vurderer salgsdi-
rektør Brian Pedersen fra KONE A/S.

KONE A/S er en virksomhed, der har 
specialiseret sig i afvikling af intern trafik 
på bl.a. hospitalsgangene og markeds-
fører dette under begrebet ”Peoples 

Flow”. Efter at have set en række projek-
ter frygter han underkapacitet i mange af 
de nye projekter.

– De etablerede i elevator branchen 
er bedre til at projektere, end rådgiverne 
er det. Et af problemerne er, at man ikke 
kan tage erfaringerne med fra det ene 
projekt til det næste projekt, fordi de alle 
bygges samtidig, siger Brian Pedersen.

– Alt for mange steder sætter arkitek-
terne mål af til relativ små elevatorskakte, 
hvilket betyder at elevatorkapaciteten 
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allerede fra projektets start er for lille. 
Det er meget vigtigt at tænkte på afvik-
ling af intern trafik på et tidligt stadium 
i byggeprojekterne. Vi har ekspertisen 
på området, men kan ikke komme ind og 
rådgive, fordi vi samtidig byder på pro-
jekterne, siger han.

KONE har stor viden og erfaring i in-
tern logistik. Virksomheden udvikler 
løsninger, der dækker alle behov på et 
stort hospital og har erfaring i komplekse 
hospitalsprojekter fra den tidlige projekt-
start og gennem hele bygningens leve-
tid. Ved at designe bygningen med øje 
for Peoples Flow har KONE mange ste-
der sikret, at der altid er det rigtige ud-
styr til at dække transportbehovet.

Tænker i infrastruktur

Det er et succeskriterium for virksomhe-
den, at brugerne ikke har opfattelse af, 
at der er ventetid ved elevatorerne. Det 
viser, at de opfylder bygningens behov 
og fungere helt efter hensigten:

– Vi tænker ikke i at levere elevatorer, 
rulletrapper, døre og porte, men i infra-
struktur som fungerer, så bygninger, 

døre og porte fungerer, som om de ikke 
var til stede. Når ingen lægger mærke til 
dem, så ved vi, at de fungerer optimalt. 
Vort mål er ikke at blive lagt mærke til. 
Det er først, når døren ikke åbner og ele-
vatoren ikke kommer, at vi irriteres, siger 
Brian Pedersen.

Mad, udstyr, sengelinned, forbrugs-
artikler og meget andet skal flyttes rundt 

og kræver mange typer specialkonstrue-
rede elevatorer dedikeret til opgaverne. 
Udover passagerelevatorer er der også 
sengeelevatorer, serviceelevatorer og 
helikopterelevatorer. Det kræver effek-
tive systemer til at overvåge, kontrollere 
og styre driften.

1.   Personelevatorer 

2.   Sengeelevatorer 

3.  Serviceelevatorer 

4.  Helipad-elevator 

5.  Rulletrapper 

6.  Automatiske døre 

7.  Bom 

8.  Læsserampe 

9.  Hermetisk lukkede 
døre 

10.  AGV system 
(Automated Guided 
Vehicles - integreret 
med elevator og 
bygningens styre- 
system) 

11.  Intelligent styring af 
elevatorer (Destination 
control system) 

Fortsættes side 18
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Forstå trafikken af 
mennesker og varer 
på hospitaler 
 
På hospitaler er elevatorer i 
konstant brug fra tidlig morgen 
til sen aften, hver dag i ugen. 
Spidsbelastninger for 
elevatorerne forekommer under 
frokosttid eller besøgstid. Disse 
og endda ekstreme forhold som 
en mulig evakuering af 
bygningen skal analyseres og 

simuleres i planlægningsfasen. 

Hospital People Flow 

På et hospital er elevatorerne i kon-
stant bevægelse fra tidlig morgen til sen 
aften både til hverdag og i weekenderne. 
De skal kunne klare ikke blot de daglige 
spidsbelastninger, men også uforudsete 
hændelser. Et pludseligt behov for ser-
vice eller en nødsituation kan opstå midt 
i besøgstiden, så der bliver behov for at 
evakuere patienter, besøgende og per-
sonale i en fart.

Dertil kommer rulletrapper, automa-
tiske bygningsdøre, porte, laderamper, 
forseglede døre, strålingsbeskyttede 
døre, branddøre etc. Alt sammen skal 
fungere hurtigt, stille, effektivt og pålide-
ligt i dagligdagen og være dimensioneret 
til at klare enhver tænkelig situation.

Livscyklussen bliver overset

En høj grad af pålidelighed, sikkerhed og 
energieffektivitet reducerer de løbende 
driftsomkostning til et minimum.

Ofte er det indkøbsprisen på en ele-
vator, der ved et udbud afgør, om den 
bliver anskaffet til et projekt eller ej, men 
ud over den, spiller vedligeholdelse og 
løbende driftsudgifter en meget stor og 
hidtil overset rolle:

Med den nyeste teknologi kan KONE 
nå helt ned på et årligt strømforbrug på 
ca. 1 pct. af bygningens energiforbrug, 
hvor det tidligere var op til 10 pct. Det 
betyder en stor årlig driftsbesparelse 
gennem elevatorens lange levetid.

KONE MiniSpace er elevatorløsnin-
ger, der kun kræver et meget lille ma-

skinrum, og KONE MonoSpace kræver 
slet intet maskinrum, idet motoren er 
installeret i selve elevatorskakten. Begge 
dele sparer penge til konstruktionen og 
forbedrer udnyttelsen af bygningen.

KONEs EcoDisc er kerneteknologien 
bag alle KONEs gearløse elevatorer, der 
kun har en bevægelig del, rotoren, som 
garanterer en pålidelig drift i mange år.

Sæt fokus på servicen

KONES servicepakke ”KONE Care” er 
omfattende. Virksomheden råder over 
et døgnbemandet servicecenter, der 
modtager alle indgående alarmopkald, 
blandt andet fra personer, der er uhel-
dige at strande i en elevator. Passagerne 
trykker blot på nødknappen, så kobles 
de direkte op til servicecenteret, der 
også kontakter serviceteknikeren. Det er 
en stor fordel, at de indespærrede ikke 
skal have fat i en tredje part.

Dette set-up får man med i prisen 
uden ekstra udgifter i Danmark. Cen-
teret er døgnbemandet året rundt med 
specialuddannet personale. Det giver 
den korteste responstid, da personalet er 
direkte opkoblet (online) til elevatoren, 
så de hurtigt og direkte kan berolige fast-
siddende passagerer, mens de dirigerer 
servicebilen frem til stedet.

Hospitalernes tekniske ansvarlige kan 
overvåge elevatorer, døre, porte, rul-
letrapper og rullefortove online med et 
nyt system, KONE Care Online, og er 
dermed sikret totalt overblik over, hvor-

når der sidst var service, hvad blev der 
udført, hvor meget det kostede og om 
noget skiller sig ud og kræver ekstra op-
mærksomhed.

Det giver økonomisk mulighed for 
at indregne udgifter i budgettet på for-
hånd. Med KONEs system er der fuld 
gennemsigtighed over drift og vedlige-
holdelsesomkostninger pr. elevator såvel 
som døre og porte. Systemet er bru-
gervenligt, og gør alle data tilgængelige 
også i rapportform.

KONE Call Out er ligeledes en ny ser-
vice, hvor KONE sætter QR-koder på 
elevatorer, rulletrapper, døre og porte, 
når man tegner en servicekontrakt. De 
ansvarlige skal blot skanne koden ind 
med deres smartphone for at bestille ser-
vice ude fra stedet og behøver ikke ”at 
huske” at fejlmelde problemet, når de er 
tilbage på kontoret.

KONE har tre niveauer af serviceafta-
ler Basic, Pro og Partner. Tegnes en Part-
nerkontrakt tager KONE ejerskab over 
løsningen, så al service og vedligehold 
er dækket. Det er en ideel løsning for et 
hospital, der ønsker at sikre sig, at alle 
anlæg er i bedste stand.

Købsprisen er langtfra alt

En omfattende servicepakke sikrer pro-
jektet allerede fra konstruktionsfasen, 
sparer vedligehold i hele elevatorens le-
vetid og gør det muligt at opgradere ele-
vatorer og rulletrapper efter behov. Des-
værre er der ikke nævneværdigt fokus 
på, hvilke serviceydelser hospitalerne får 
med i prisen.

De mange udbud til nye hospitaler 
præges af, at alt drejer sig om at få pres-
set den lavest tænkelige pris igennem 
hos de bydende uden tanke på de drifts-
udgifter, der kommer efterfølgende og 
skal betales mange år frem i tiden. Dette 
regner Brian Pedersen med vil ændre 
sig, når kunderne opdager, hvor meget 
service de får med i købet. Privat leasing 
af personbiler vokser kraftigt i Danmark, 
folk ønsker en løsning, hvor alt er inklu-
deret, så de ikke pludselig skal betale 
dyrt for service og reparation. Samme 
trend regner KONE med efterhånden vil 
slå igennem i hospitalssektoren.

KONEs omfattende servicepakke, 
hvoraf mange ydelser som nævnt er helt 
uden beregning, vil komme til sin fulde 
ret, og man vil efterhånden opdage, at 
de lidt dyrere løsninger i længden bliver 
de absolut billigste, udtaler Brian Peder-
sen forventningsfuldt.
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Webbaseret 
sikkerhedsbelysning
spar penge på sikkerhedsbelysning ved 
at vælge den rigtige løsning.

Der kan spares mange drifts kroner, da det er 
centralanlægget som overtager det ugentlige 
eftersyn.

Vi leverer individuelt tilpassede løsninger efter behov.

EXIT ZONE kan tilbyde demonstration af anlægget, 
hvor de forskellige fordele og funktionaliteter kan 
vises.
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Tlf. 70 20 68 40   |   Mail: info@exitzone.dk   |   www.exitzone.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

● 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

KORREKT LUFTFUG-
TIGHED GIVER KORTERE 
INDLÆGGELSESTID
Vi har mange års erfaring i at 
levere skræddersyede, energi-
effektive løsninger til hospitaler. 
Spørg bare vores referencer.

AFFUGTNING  I  BEFUGTNING  I  EVAPORATIV KØLING  I  INSTRUMENTER 5850 1213  I  www.condair.dk

▪  Rigshospitalet
▪  Glostrup Hospital
▪  Hvidovre Hospital
▪  Køge Sygehus
▪  Slagelse Sygehus
▪  Odense Universitetshospital
▪  Klinikum Bodenhausen
▪  Vetter Pharma

▪  Actelion
▪  West Pharmaceutical
▪  Roche
▪  Novartis
▪  Wacker Chemie
▪  PharmaSwiss
▪  og mange andre…

REFERENCER:
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LAF, sikkerhed i brug og 
optimering af ergonomi
1. Begrebsafklaring
2. Ergonomiske tiltag, steril og sikkerhedskabinetter.
3. Sikkerhedskabinetter, Performance envelope, Et sikkerhedskabinet bliver da brugt!

Begrebsafklaring

LAF, Steril eller Sikkerhedskabinet. 
I daglig tale anvendes LAF kabinet om 

kabinetter, der beskytter produkt (Steril-
kabinetter), men også om kabinetter der 
beskytter både produkt og person (Sik-
kerhedskabinetter klasse II).

Der er stor forskel på de 2 kabinetter, 
med hensyn til beskyttelsesniveau, mens 
muligheder for ergonomisk tilpasning er 
meget identiske.

Sterilkabinet Klasse I = Produktbeskyt-
telse

Sikkerhedskabinet Klasse II = Produkt 
og Personbeskyttelse

Optimering af ergonomi i 
Sikkerheds- og sterilkabinetter

Hæve/sænke stativ
Kabinetter bliver primært anvendt til 
siddende arbejde. For at imødekomme 
ergonomiske krav kan et hæve/sænke 
stativ monteres.

Krav til siddende arbejdsplads vil ty-
pisk være en bordhøjde på ca. 74 cm 
med justerbar vandring op til ca. 95 cm.

I nogle tilfælde vil en stående ar-
bejdsplads være ønskelig, og her vil 
minimumskravet være en bordhøjde på 
109 cm. I dette tilfælde vil man typisk 
anvende hæve/sænke stativ, der kan 
imødekomme krav for både siddende og 
stående arbejde.

Ovenstående dimensioner iht. EN/
ISO 14738.

BEMÆRK: hæve/sænke stativ skal 
have mulighed for lokal tilpasning af 
vandring, så man undgår beskadigelse af 
kabinettet, ventilationsrør og anden fast 
konstruktion.

I Danmark er kabinetter i de fleste til-
fælde tilsluttet ventilation. Ved montage 
af hæve/sænke stativ skal man være op-
mærksom på følgende:

1.  Minimum 25mm frirum op til andet 
udstyr (klemningsrisiko)

2.  Tilslutning imellem kabinet og ventila-

tion skal være fleksibel og iht. lokale 
rengøringskrav.

3.  Da udsugningen har en direkte ind-
flydelse på personsikkerheden, skal 
kabinettet indreguleres/testes efter 
montage.

4.  Hvis arbejdet i kabinettet indebærer 
stabilitetskrav skal dette afklares med 
leverandøren af hæve/sænke stativ 
inden konstruktion.

Laboratoriestol
Et andet tiltag for at optimere ergono-
mien ved arbejde i et LAF/Sikkerheds-
kabinet vil være at anvende en laborato-
riestol med mulighed for indstillinger så 
korrekt sidestilling opnås.

Til siddende arbejde vil man anvende 
en passende type og højde på stolen. Til 
stående arbejde vil man kunne anvende 
en ”stå/støttestol”.

Når man arbejder siddende, bør man 
anvende stol med fodbetjening, så man 
ikke skal fjerne hænderne fra arbejdsom-
rådet i kabinettet for højdejustering un-
der arbejdet. Dette kan medføre risiko 
for kontaminering af rum og produkt.

Vælg polstring på stolen, der imøde-
kommer rengøringskrav.

Hvis man anvender speciel beklæd-
ning, f.eks. renrumsdragt, så skal betræk 
på stolen yde tilpas friktion, så komforta-
bel siddestilling opretholdes.

Materialer skal være vaskbar og tåle 
antibakteriel behandling.

Hjul skal være rengøringsvenlige og 
have bløde baner for at mindske støj.

Andre ergonomiforbedringer
Ergonomi:
• Indbygget skærm
• Nedsænket bordplade
• Armstøtter

Personbeskyttelse Produktbeskyttelse+
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Bænkens udformning:
• Lysindfald
• Armlængde og benplads
• Skrå frontrude
• Placering af bundfilter
• Støjniveau
• Tilbehør i bænken
•  Begræns tidsforbrug i dine arbejdsru-

tiner (tiden hvor du arbejder i kabinet-
tet)

Sikkerhedskabinetter – sikkerhed i 
brug
Et sikkerhedskabinet skal som mini-
mum have certifikat, EN 12469 eller DIN 
12980 og evt. opfyldt andre krav mht. 
funktion. Der er flere ting, man skal have 
med i sine overvejelser ved installation 
og arbejde med sikkerhedskabinetter.

Eventuel optimering af lyd og energi 
niveau kan have en negativ indflydelse 
på kabinettets faktiske sikkerhedsmar-
gen. Derfor skal flowindstillingen være, 
som kabinettet er godkendt til eller udfø-
res iht. Performance Envelope data. Sik-
kerhed (flow) skal altid prioriteres højere 
end lyd og energiniveau.

Gældende godkendelser er opnået, 
når kabinettet ikke er i brug (”at rest”). 
Den praktiske anvendelse har således 
indflydelse på kabinettets sikkerheds-
margen. Derfor vil kabinetter med be-
skrevet margen give et mere konkret 
billede af kabinettets formåen til at op-
retholde person og produktsikkerhed 
under brug.

Det vil sige, at man for at opretholde 
sikkerheden skal være meget opmærk-
som på anvendelse i praksis.
• Performance envelope testing
• Begrænsning af udstyr i kabinettet
•  Personale bliver opdateret og uddan-

net i anvendelse af kabinettet.
•  Der bliver udført eftersyn på kabi-

nettet, minimum årligt eftersyn iht. 
EN12469.

Performance envelope testing
For præstationsgrænser for sikkerheds-
bænke (figur 2) kan man anvende data 
fra Performance Envelope Test. Denne 
test bør udføres af LAF fabrikanten. Va-
riationen af luftflowet i et sikkerhedska-
binet betyder tab af ydelse, eksempelvis 
kan nedsat downflow betyde tab af per-
son- og produktsikkerhed.

Sammenligninger viser, at forskelle 
i design på sikkerhedskabinetter ikke 
nødvendigvis har samme indflydelse på 

ydelsen og de sikkerhedsmæssige kon-
sekvenser.

Performance envelope test er et 
vigtigt værktøj, der viser, hvornår den 
specifikke model når sin grænse for ac-
ceptabel ydelse ved forskellige flow-
indstillinger. Det kunne f.eks. være at 
nedsætte downflow hastigheden for at 
mindske vibrationer eller støj.

Denne test er vigtig at kende for sit 
sikkerhedskabinet, og bør derfor være 
udført på alle nutidige sikkerhedhedska-
binetter (figur 1).

Performance envelope testen kan ak-
krediteres af TÜV NORD CERT, Tyskland 
som overbygning til EN12469.

Begrænsning af udstyr i kabinettet
Da flow er essentielt for kabinettets yde-
evne i forhold til produkt og personbe-
skyttelse bør udstyr inde i arbejdsområ-
det begrænses til et minimum.

Opdatering og træning af persona-
let i anvendelse af kabinettet
Korrekt håndtering og afprøvede rutiner 
er med til at sikre, at kabinet overholder 
krav for person og produktbeskyttelsen. 
Det er derfor vigtigt at personale bliver 
opdateret og uddannet i adfærd og tek-
nik på det sikkerhedsudstyr der anven-
des. Dette kan være i form interne eller 
eksterne kurser. 

Ud over korrekte rutiner og valg af ka-
binet, bør der som minimum udføres år-
ligt (eller halvårligt) eftersyn på kabinet-
tet i henhold til EN12469 af certificerede 
teknikere.

Ønsker du at vide mere om håndtering 
af LAF kabinetter og sikkerhedskabinet-
ter er du velkommen til at kontakte pro-
duktspecialist Søren Thuesen fra Holm & 
Halby på tlf. 43 26 94 03 eller mail st@
holm-halby.dk
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Livsnerven fra Aalborg
Duelco fra Aalborg leverer sengestuepaneler, som med deres fremføring af ilt, medicinske gasser, trykluft, 
vakuum, el- og dataforsyning i bogstavelig forstand er sygehusenes ”livsnerve” og derfor skal fungere 
upåklageligt.

teKSt: HeNRiK MajGaaRD 

Foto: HeNRiK Bo oleSeN

Sygehuset i Aabenraa gennemgår i disse 
år en forvandling af de helt store. Målet 
er et moderne og fremtidssikret syge-
hus, der skal stå færdigt i 2020, og den 
første del af byggeriet – Fase 1 – er tæt 
på sin afslutning.

Det første, som tages i brug i det nye 
akutsygehus, er Familiehuset. Her sam-
les gynækologisk-obstetrisk ambulato-
rium, barselsafsnittet, fødegangen, neo-
natalafdelingen og børneafdelingen fra 
Aabenraa, Sønderborg og Haderslev.

Hertil har den aalborgensiske virk-
somhed Duelco leveret i omegnen af 
150 sengestuepaneler til såvel opvåg-
ningsafsnit, traumestuer og patientstuer.

– Vi oplever i disse år en stor inte-
resse for vores sengestuepaneler og øv-
rige medico solutions-løsninger, der er 
”made in Denmark,” forklarer projektle-
der Lasse Nielsen fra Duelco og fortsæt-
ter:

– Jeg er overbevist om, at det skyldes 
vores bevidste og nærmest stædige fo-
kus på design, funktionalitet, fleksibilitet 
og kundeservice. Som danskproduce-
rende virksomhed er vi tæt på kunden 
og sikrer en 100 pct. tilpasset løsning. Vi 
er i tæt dialog og ofte direkte involveret 
i udviklingen af de enkelte produkter og 
applikationer. Hertil kommer, at vi kan le-
vere på kort tid og er gearet til at følge 
opgaverne til dørs, også efter levering. 
Det er vores egne erfarne folk, der står 
for montering, installering og idriftsæt-
telse. Det optimerer forløbet og sikrer 
kvaliteten.

Fra idé til løsning

Ofte er Duelco engageret i hele forlø-
bet, lige fra projektering, afstemning af 
kundeforventninger, tegningsarbejde, 
produktion, opsætning på sygehuset og 
afholdelse af brugermøder og gennem-
gang med brugerne af produktet. Det 
har totalrådgiver Torben Vraa Heldbo 
fra Aarhus Arkitekterne glædet sig over 
i samarbejdet med Duelco:

– Duelco vandt licitationen på laveste 
pris efter prækvalifikation sammen med 
fire andre. Vi har haft en rigtig god dia-
log, og de har levet op til vores forvent-
ninger og været både smidige og proak-
tive under hele samarbejdet. Desuden 
er de kreative og løsningsorienterede, 
hvilket blandt andet har resulteret i et 
særligt beslag til ophængning af compu-
terskærme på panelerne.

Funktionalitet og flotte linjer

En af Duelcos styrker er, at de har løst 
udfordringen med behovet for større 
og mere rummelige multifunktionelle 
sengestuepaneler – paradoksalt nok ved 
simpelthen at gøre dem mindre.

Hvor andre producenter er begræn-
set til at bruge 80 mm-moduler, tilbyder 
Duelco som de eneste 45 mm-moduler. 
Derved får man på praktisk og elegant 
vis plads til flere spor i panelet, så blandt 
andet 230 volt-kabler og den vigtige da-

takommunikation kan føres i separate 
kanalspor uden risiko for interferenspå-
virkning. Sikkerhed er alfa og omega.

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

– Der er taget højde for ergonomi 
ved brug af gasudtag, hvor der benyt-
tes vinklede gasudtag, stikkontakter er 
planforsænket, hvilket gør, at bakterier 
og skidt ikke kan sætte sig på overfladen, 
produktet er rengøringsvenligt osv., for-
klarer projektleder Lasse Nielsen fra Du-
elco.

Alt under samme tag

Duelco udvikler og fremstiller selv langt 
størstedelen af komponenterne til sine 
sengestuepaneler, mens lokale underle-
verandører klarer resten. Samtidig ind-
drager man stadigt oftere industrielle de-
signere i udviklingen af sine produkter. 
Ifølge projektleder Lasse Nielsen har det 
givet et løft i mere end en forstand:

– I mange år har Duelco haft fokus på 
produkternes tekniske kvaliteter. Vi er 
et hus fuld af ingeniører og teknikere, 
men da vi begyndte at samarbejde med 
industrielle designere, fik vores løsnin-
ger ikke blot en, men flere ekstra dimen-
sioner. Det visuelle indtryk har taget et 
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kvantespring, det samme har funktiona-
liteten og detaljer som betjening og ren-
gøringsvenlighed.

Det betaler sig at gøre sig umage. Vi 
kan se, at sygehusene værdsætter resul-
tatet.

Med fra start

Duelco har tidligere blandt andet vun-
det leverancerne af sengestuepaneler 
til Skejby – DNU N1 og N2. Det var en 
proces, hvor firmaet var helt tæt på par-
terne og i samarbejde modificerede pro-
dukterne, så løsningerne indfriede alle 
ønsker og krav.

Projektleder Lasse Nielsen tilskriver 
netop den høstede viden og erfaring fra 
disse leverancer, at firmaet efterfølgende 
er blevet involveret i indretningen af nye 
fælles akutmodtagelser og projekter som 
fx det på Aabenraa Sygehus.

Han konstaterer med stolthed, at der 
er en stigende efterspørgsel efter skræd-
dersyede sengestuepaneler, der er frem-
tidssikrede i den forstand, at der er mu-
lighed for efterfølgende montage af ”alt” 
– lige fra et simpelt patientkald til avan-
ceret, interaktiv patientunderholdning. 
Panelerne kan også forsynes med be-
hagelig rumoplysning i form af indirekte 

belysning – uplight – samt tilsvarende 
kraftigt og koncentreret patientundersø-
gelseslys.

Referencer

•	 	Sygehuset i Thisted, Sygehus Thy-
Mors – Fælles Akutmodtagelse, om-
bygning i forbindelse med FAM

•	 	Aalborg Universitetshospital, Nord – 
Ombygning af 10 etager

•	 	Aalborg Universitetshospital, Syd – 
Etablering af nye sengeafsnit, Ombyg-
ninger i forbindelse med Medicinerhu-
set

•	 	Regionshospitalet Herning – Hjerte-
medicinsk, Opvågning, Onkologisk

•	 	Regionshospitalet Horsens – Ny pa-
tientbygning

•	 	Regionshospitalet Randers – Fælles 
Akutmodtagelse

•	 	Regionshospitalet Viborg – Etablering 
af nye sengeafsnit

•	 	Aarhus Universitetshospital – Intensiv 
afdeling, Intensiv afdeling etape 2, PET 
kælder, Billeddiganostisk, RCV

•	 	Aarhus Universitetshospital – Skejby 
DNU N1, N2, N3, N4, E2, E3, E13 & S3

•	 	OUH Svendborg Sygehus – Fælles 
Akutmodtagelse

•	 	OUH Odense Universitetshospital – 
Afdeling X2

•	 	Sygehus Sønderjylland, Sønderborg – 
Øjenkirurgisk afdeling

•	 	Sygehus Sønderjylland, Aabenraa – 
Fase 1, Hæmatologisk afdeling, MR 
scanner, Medicinsk læringscenter

•	 	Sygehus Sønderjylland, Tønder Syge-
hus – CT scanner

•	 	Herlev Hospital – Billeddiagnostisk af-
deling, Onkologisk, Gastroenheden, 
Børneambulatoriet, PET scanner, Pa-
villon L, Patienthotel, Skadestuen

•	 	Hvidovre Hospital – Infektionsafdeling



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4 • 2730 Herlev
tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk

Ikke 2 opgaver er ens. Vi kan hjæl-
pe dig med den rigtige beslutning, 
hvor kombinationen af de bedste 
produkter til den givne løsning 
bliver sat korrekt sammen. 

Det er vores mål at gøre de en-
kelte processer lettere, for på den 
måde at sikre, at projektet udføres 
rigtigt første gang - hver gang. 

Det sikrer god økonomi.

Kemikaliebestandige fuger: 
Mod står belastningen fra daglig, 
hård rengøring.

Høj trykstyrke og glat finish: 
Gør spartelmassen i stand til at 
modstå rullende belastning.

SOLIDE FORBINDELSER SOLIDE FORBINDELSER

Gulv- og vådrumsløsninger til hospitalssektoren:

Sikre løsninger  
på vitale områder

ARDEX systemløsninger: Tid 
og risiko minimeres og projekter 
afsluttes uden problemer. 
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Munters A/S
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www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

● Sikrer optimale og kontrol-
lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
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Indretning af MEDICINRUM
•  SINTEK: unikt indretningssystem.
•  Øger patientsikkerheden.
•  Op til 50% bedre gulvudnyttelse.
•  Udføres med Hæve/Sænk.

Med FOREX’ modulsystem, gøres
indretningen praktisk og enkel.

Rådgivning, Indretning, Inventar-
leverance og montage…

… Forex hjælper dig hele vejen.

FOREX A/S

FOREX A/S
Ørstedsvej 1
8600 Silkeborg
forex@forex.dk
Tlf. 89 21 55 99

www.forex.dk · www.forexshoppen.dk 
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Region Syddanmark 
annullerer kun få udbud
Region Syddanmark genkender ikke billedet af den store mængde af annullerede udbud, som en rapport 
fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde for nylig viste. I Region Syddanmark hører annullation til 
sjældenhederne.

Region Syddanmarks indkøbsafdeling 
mener, at det lave antal annullationer i 
regionen skyldes tæt dialog med marke-
det og konsekvent brugerinddragelse. 
For hvert udbud nedsættes en bruger-
gruppe, som står for udarbejdelse af krav 
samt evt. afprøvning af produkter.

– Vi inddrager altid vores brugere i 
udbudsprocessen. De kender behovene 
og kan sikre, at vi udbyder det, vi faktisk 
har behov for. Desuden inddrager vi 
markedet, hvor vi kan. På den måde får 

vi trykprøvet, om markedet faktisk kan 
tilbyde det, vi har tænkt os at udbyde. 
Og samtidig får vi åbnet for konkurrence, 
siger indkøbschef i Region Syddanmark, 
Annette Bjørn.

Regionen inviterer tilbudsgivere 
med til dialog og innovation

Tilbudsgiverne kender som regel ud-
budsområdet bedst. Ved at inddrage 
dem tidligt i processen opstår der ofte 

forslag til nye måder at sammensætte 
udbud og efterfølgende kontrakt på. Det 
kan eksempelvis være en anden logistisk 
løsning, der kan gøre kontrakten billi-
gere eller spare personaletimer på syge-
husene. Derfor opfordrer indkøbsafde-
lingen tilbudsgiverne til i højere grad at 
byde ind med ideer til, hvordan man kan 
løse et indkøb smartere.

– Vi har rigtig mange tilbudsgivere, 
der tager dialogen meget seriøst og giver 
relevante input til vores arbejde. Men 
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Levende kommunikation

• Frigør arbejdstid. 
• Tættere samarbejde internt.
• Personlig og forbedret service overfor patienter.

For helt ned til en 20’er om dagen kan du afholde 

møder via videokonference. Få en uforpligtende demo 

på en løsning, der passer til jeres behov ring på 7562 

4577 (Jylland og Fyn) eller 4362 4777 (Sjælland).

Videokonference

      Skan koden 
eller gå på www.
avc.dk/kampag-
ner og læs mere.

◗◗◗

VideokonferenceVideokonference

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!

Besøg

www.cotedor.dk
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desværre oplever vi også, at nogle ikke 
ønsker at deltage. Det er ærgerligt, for 
tilbudsgiverne har lige så stor interesse i 
en succesfuld dialog, som regionen har, 
siger indkøbsområdeansvarlig i Region 
Syddanmark, Ditte Nicolajsen.

Dialog efter udbuddet

Dialogen fortsætter også efter udbud-
det. Det kan være henvendelser fra til-
budsgivere i standstill-perioden, der føl-
ges op med møder eller telefonsamtaler. 
Ofte tager indkøbsafdelingen initiativ til 
den opfølgende dialog i forbindelse med 
tildelingen.

I det hele taget gør Region Syddan-
mark meget ud af at give tilbudsgiverne 
fuld indsigt i, hvordan evalueringen er 
foregået. For det giver dem konkret vi-
den om, hvorfor det konkrete tilbud er 
evalueret som det er – helt ned på den 
enkelte sæbe eller kanyle. Det kan være 
med til at forbedre deres fremtidige til-
bud.

– Når vi i standstill-perioden har kon-
takt med tilbudsgivere, kan vi sikre, at de 

har fuld indsigt i, hvordan evalueringen 
er foregået. Dialogen giver værdi, fordi 
den skaber tillid til, at alt er foregået kor-
rekt. Dermed undgår vi for eksempel 
unødige klagesager, afslutter Ditte Nico-
lajsen.

For yderligere information

Indkøbsområdeansvarlig Ditte Nicolaj-
sen, Region Syddanmark, mobil 2920 
1685, ditte.nicolajsen@rsyd.dk
Indkøbschef Annette Bjørn, Region Syd-
danmark, mobil 2920 1624, ab@rsyd.dk
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Nøglefærdigt vandbehandlings
anlæg skal producere teknisk vand 
til Det nye Universitetshospital i 
Aarhus (DNU)
SILHORKO har designet og leveret et produktionsanlæg for blødt vand og demineraliseret vand. Løsningen 
er nøglefærdig – hvilket vil sige, at SILHORKO har det komplette ansvar for levering og montering af 
vandbehandlingsanlæg, instrumentering, rørføring, styring og dokumentation. DNU skal blot trykke på 
”tænd”.

Vandbehandlingsanlægget

Selvom byggeriet af DNU stadig er i 
gang, står vandbehandlingsanlægget 
nu på sin plads i teknikrummet i byg-
gefelt S1, som er den mest tekniktunge 
bygning i hele DNU-byggeriet. Den tre 
etager høje bygning er på 13.250 m² og 
skal rumme klinisk biokemisk afdeling, 
patologisk afdeling og fælles prøvetag-
ningslaboratorier.

Vandbehandlingsanlægget består af:
•	 	Blødgøringsanlæg til kontinuerlig for-

syning af blødt vand (4 m³/h).

•	 	Omvendt osmoseanlæg til forsyning af 
demineraliseret vand (7 m³/h). Anlæg-
get er af typen RO-PLUS og optimeret 
mht. vandudnyttelse og energifor-
brug, så driftsudgifterne kan minime-
res.

•	 	Vandtank på 4.500 liter.
•	 	Booster-pumpe med frekvensstyring.
•	 	UV-desinfektionsanlæg som sikker-

hedsbarriere mod eventuelle bakterio-
logiske problemer.

•	 	Central styretavle til overvågning og 
styring af det komplette anlæg. Sty-
retavlen omfatter PLC, operatørpanel 
med touch skærm, motorværn, måle-

udstyr samt kommunikation med ho-
spitalets overordnede BMS-anlæg.

Med undtagelse af vandtanken er alle 
ovennævnte dele samlet og præ-mon-
teret på en fælles ramme. Præ-montage 
betyder, at samtlige interne rør- og el-
forbindelser er udført på forhånd, og at 
løsningen som helhed er kvalitetstestet, 
herunder trykprøvet og funktionsafprø-
vet elektrisk.

Det giver en række fordele, at mon-
teringsarbejdet er foregået på fabrik-
ken i Stilling ved Skanderborg og ikke 
på brugsstedet. For det første giver det 
plads til det øvrige arbejde, der skal la-
ves i teknikrummet på DNU. For det an-
det optimeres adgangen til alle nødven-
dige komponenter og værktøj, og for det 
tredje, kan antallet af personer, der skal 
sikkerhedsgodkendes til arbejde på byg-
geriet, holdes på et minimum.

Konceptet sparer både SILHORKO, 
og derved kunden, for penge, reducerer 
risikoen for fejl og mangler og sikrer en 
hurtigere installation på brugsstedet.

Nøglefærdig løsning med garanti 
for resultat og ydelse

Tryghed, sikkerhed og garanti er alle 
nøgleord i forbindelse med vandbe-
handling. De, som drikker vand, bruger 
vand, og som har ansvaret for vandfor-
syningen, har alle brug for tryghed og 
sikkerhed for rent vand. Denne tryghed 
og sikkerhed er netop, hvad en af SIL-
HORKOs samarbejdspartnere har ønsket 
i forbindelse med levering og montering 

Vandbehandlingsanlægget har siden det blev leveret i september, været dækket med pla-
stik for at beskytte mod støv, da arbejdet med at færdiggøre teknikrummet endnu ikke er 
tilendebragt. Plastikken er taget af i dagens anledning til ære for fotografen.
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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
TENTE A/S • Birkemosevej 32 • 8361 Hasselager • Telefon: 70 10 82 10

E-mail: info@tente.dk • Internet: www.tente.dk

Støjreducerende gummihjul
Kunststofhjul for bedre hygiejne
Elektriske hjul for mindre belas-
tende kørsel:
 • e-drive, det 5. hjul
 • e-lock, den elektriske bremse
Død-mands bremsehjul for højere 
patientsikkerhed
Hjul til medicoteknisk udstyr
Overholder REACH, PAH, RoHS, 
TÜV og alle EU standarder

Alt i hjul til hospitaler

Mindre støj, bedre hygiejne, mindre belastning, 
bedre sikkerhed - det er vores fokus

GROHE
KOMPLETTE
SANITÆRE
LØSNINGER
TIL HEALTHCARE

GROHE 
PROJEKTAFDELING

GROHE A/S
Walgerholm 11
3500 Værløse

Telefon:  44 65 68 00
Fax:  44 65 02 52
E-mail:  grohe@grohe.dk
Web: grohe.dk

When Performance matters

Medical Power Supplies and Accesories 

1 & 3-faset Medico transformere
■ Standard & kundedesign

■ Testet & godkendt iht.  

  EN61558-2 &  IEC60601-1

■ Kapslingsgrad IP00, IP23 & IP54

Tlf.: +45 43 28 00 11 I sales.dk@noratel.com I www.noratel.com

Medical Power Supplies and Accesories Medical Power Supplies and Accesories Medical Power Supplies and Accesories 
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af et komplet vandbehandlingsanlæg for 
teknisk vand til DNU.

En aftale om en nøglefærdig løsning 
med alt, hvad det indebærer, sikrer en 
klar defi neret arbejdsfordeling mellem 
SILHORKO og entreprenør. Rolleforde-
lingen giver SILHORKO det komplette 
ansvar for løsning af opgaven inden for 
de opstillede økonomiske og tidsmæs-
sige rammer. Herved kan SILHORKO 
fokusere på sin kerneydelse, nemlig 
vandbehandling, og entreprenøren kan 
fokusere på sin kerneydelse, nemlig løs-
ning af store og komplekse teknik- og 
anlægsopgaver.

Inden for den nærmeste tid skal der 
foretages opstart og indkøring, så an-
lægget kan blive overdraget til DNU. 
SILHORKO har ligeledes ansvaret for 
levering og montering af en lignende 
vandbehandlingsløsning, som allerede 
er leveret og står i bygning N2, den 
36.950 m² store behandlings- og sen-
gebygning. Men det er jo en helt anden 
historie…

Læs mere om vandbehandling på 
www.silhorko.dk

læs tidligere
udgivelser på 

www.hospitaldrift.dk
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Fremtidens rengøringssystem er 
næsten uden brug af kemikalier
De fire virksomheder Dr. Schutz, Vileda, BWT og Miele er med hver deres respektive styrker gået sammen 
om et nyt, effektivt rengøringskoncept til bl.a. hospitalerne der sikrer høj hygiejne, besparelser, aflastning 
af rengøringspersonalet og næsten uden brug af plejemidler og kemi

De fire selskaber har slået kompeten-
cerne sammen og udviklet et koncept 
for effektiv, miljøvenlig rengøring med 
sparepotentiale på flere fronter. Sammen 
tilbyder de et koncept med så megen sy-
nergi, at de markedsfører løsningen som 
”fremtidens rengøringskoncept”.

Konceptet tilbyder effektiv fjernelse 
af snavs og bakterier udelukkende med 
ultrarent vand og specialbehandlede, 
antibakterielle mopper og klude. Tra-
ditionel rengøring med postevand og 
rengøringsmidler gør faktisk ikke særlig 
godt rent og er tillige tidskrævende.

Almindeligt vand fra hanen efterlader 
kalk på gulvet, når vandet tørrer ind, og 
rengøringsmidlerne efterlader en tynd 
film af sæberester. Resultatet er dårli-
gere rengøring og et gulv, der efterhån-
den bliver vanskeligere at rengøre, fordi 
overfladen bliver ru og kan skjule bakte-
rier.

De fire firmaer har fået et større om-
råde stillet til rådighed på Skejby Univer-
sitetshospital og har siden februar testet 
og afprøvet konceptet. Resultaterne er 
så gode, at konceptet foreslås som ét al-
ternativ, der kan gøre op med vanetænk-
ningen inden for rengøring.

I konceptet indgår ud over ultrarent 
vand, mopper af mikrofiber med anti-
bakterielle sølvioner, specielle program-
merbare vaskemaskiner der skyller i det 
rene vand og efterlader mopperne med 
den ønskede fugtighed.

De skal derfor ikke tørretumbles, 
men er klar- til-brug med den rette fug-
tighed eller kan opbevares i bokse til de 
anvendes. For at få det optimale ud af 
konceptet, skal gulvene behandles med 
Dr. Schutz PU Sealer så mopperne glider 
let på gulvet, hvilket skåner både gulvet, 
mopperne og rengøringspersonalet.
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Sikkert og smart koncept

– Vi byder hver især ind med vore produktspecialiteter og har 
udviklet et sikkert koncept. Som rengøringsnørder kender vi 
akilleshælene og fl askehalsene i dansk rengøring og ved, hvor 
problemerne ligger for en rengørings- og serviceafdeling, der 
skal spare, siger Allan Zacho, Vileda.

– Vi er nok fl ere, der i mange år har troet, at ved rengøring af 
gulve og fl ader er det godt med en masse vand og sæbe. Når 
man doserer er det naturligt at tænke, at jo mere vand og sæbe, 
desto bedre bliver det rent, men reelt set er det omvendte ofte 
tilfældet!

Vi vender bøtten og siger, at det skal være behandlet vand 
uden okker, magnesium og kalk og bruger udelukkende red-
skaber af mikrofi ber fugtet med vand fra et osmosefi lter, der 
efterlader en ren overfl ade uden kalkskjolder eller sæbefi lm.

Vor teknik og tekstiler giver en fantastisk mikrobiologisk ren-
gøringskvalitet. På inventarfl ader får man langt bedre ATP og 
hygiejnemålinger end normalt. Målingerne specielt på de kriti-
ske inventarfl ader, er ekstraordinære gode, og vi har dokumen-
tationen på plads.

CO2 belastningen reduceres markant, når man ikke skal 
tumble mopper og klude. De store sygehuse har måske 5.000-
6.000 kg mopper og klude. De skal ikke tørres og er selv efter 
60 timer bakteriefri. Skulle de tørres traditionelt, taler vi om 
hundredvis af ton CO2.

Hospitalerne slipper for at investere i tørretumblere. Mopper 
og klude slides ikke af tørring, så det er nemt at spare penge og 
komme et skridt videre i stedet for at gøre som hidtil, siger han. 
Desværre ser vi, at fl ere af de nye supersygehuse vælger ikke at 
projektere plads til blandt andet eget vaskeri, så store lastbiler 
skal køre frem og tilbage.

Rent, bakteriefrit vand

BWT HOH A/S er en del af BWT (Best Water Technology) kon-
cernen som er Europas førende vandbehandlingsselskab med 
2800 ansatte i 70 datterselskaber og samarbejdspartnere. Tek-
nisk rådgiver Mads Ramsing fra BWT uddyber:

– BWT leverer vandbehandling til en stor del af de danske 
sygehuse, og oftest leveres udstyr som overholder en specifi -
kation, uden at vi egentligt ved, hvad vandet skal bruges til. I 
dette koncept har vi fået mulighed for at betragte processerne 
ude fra og gå i dybden.

Trådudtræk i en traditionel va-
sketromle

Trådudtræk i en SoftCare-
tromle, vask

I en traditionel vasketromle presses tekstilernes fi bre ud gennem de 
mange huller under vask og centrifugering. Derved sker et øget slid 
på tekstilerne. Som det ses af billedet til højre sker det stort set ikke 
i en SoftCare-tromle med færre og mindre huller.
Erfaringer fra vores kunder er, at mopperne holder ca. 50 pct. læn-
gere efter de har skiftet til maskiner med SoftCare-tromle.

Fortsættes side 30
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Vi endte med at se tingene igennem 
et mikroskop, og det viste sig at ved tra-
ditionel rengøring, efterlades et krater-
lignende kalkspor som øger friktionen 
mellem moppe og underlaget. Vandet 
lægger sig i fordybninger og tørrer ind til 
kalkansamlinger som vi ser det fra bade-
værelser.

Ved at eliminere kalklaget ved brug af 
det rigtige vand, nedsættes friktionen. 
Samtidig højnes hygiejnen, da der ikke 
er kraterlignende overflader hvor skidt 
har nemmere ved at sidde fast. Med 
dette rengøringskoncept bliver der ren-
gjort i dybden hver gang.

– Vor rolle er at levere fuldstændigt 
rent og bakteriefrit vand. Til dette bru-
ges et omvendt osmoseanlæg modifi-
ceret med et ultrafilter, så alle bakterier, 
kalk, mineraler og salte filtreres fra. Når 
en overflade tørres over med moppe el-
ler klud, efterlades intet på overfladen 
og friktionen forbliver lav. Det er spe-
cielt velegnet på PUR overflader fra Dr. 
Schutz, som i forvejen har lav friktion.

Et sådan RO-anlæg står allerede på 
Skejby. Det fjerner >98 pct. af kalk, salte 
og mineraler. Vandet er ikke garanteret 
bakteriefrit fra anlægget, så derfor er det 
udstyret med et ultrafilter der frafiltrerer 
mere end 99,9% af alle bakterier og mi-
kroorganismer. Dette bevirker at de anti-
bakterielle mopper fra Vileda har de bed-
ste forudsætninger efter vask i Mieles 
specialdesignede maskiner, så liggetiden 
i våd tilstand forlænges.

Specielle vaskemaskiner

Mieles professionelle vaskemaskiner er 
programmerbare og kan tilsluttes do-

sering af flere forskellige kemier og kan 
anvende det behandlede RO vand fra 
osmoseanlægget, så der heller ikke er 
mikrober, kalk, salt eller mineraler i klu-
dene. Mopperne er forberedt til brug 
uden rengøringsmiddel og maskinerne 
centrifugerer til den valgte restfugtighed 
i mopperne er opnået.

Da mopper ifølge konceptet ikke skal 
tørretumbles, sparer hospitalerne rigtig 
meget energi. Ifølge virksomhederne er 
det, med den viden vi bruger her, vanvit-
tigt at man i mange år har tørretumblet 
mopper og klude blot for at gøre dem 
våde igen bagefter.

Mieles maskiner kan programmeres 
og har speciel vandindgang, der kan 
tage RO vand (omvendt osmose) i de 
sidste to skyl. Centrifugeringen kan re-
guleres alt efter, hvor længe klude og 
mopper skal holde sig fugtige. Selv efter 
60 timer er der ikke bakterier i mopper 
eller kludene, da det behandlede vand 
og de indvævede sølvioner forhindrer 
bakterier i at udvikle sig.

Superskjoldet PUR

– Vi eliminerer problemerne med hen-
syn til vedligehold af gulvene med en 
gennemtestet topcoat fra Dr. Schutz 
program af PUR Sealere, der er en dif-
fusionsåben polyurethan lak til stort set 
alle gulvmaterialer bortset fra gulvtæp-
per. PU Sealeren gør det supernemt at 
gøre rent og reducerer en masse ved-
ligeholdelse af gulvet til et absolut mi-
nimum, uden at ændre egenskaber og 
funktion på den eksisterende overflade, 
siger salgschef Lau B. Persson fra Dr. 
Schutz:

PUR giver en lav friktion mellem 
moppe og gulvoverflade, der skåner 
rengøringspersonalet fysisk. Den er eks-
tremt slidstærk og kan holde op til 15 år 
selv på trafikerede områder alt efter tyk-
kelsen af topcoaten.

Det fungerer som et 0,1-0,4 mm tyndt 
lag, som er diffusionsåbent. Lakken på-
føres eksempelvis linoleumsgulve, som 
man har gjort på Randers Akuthospital. 
Den transparente eller farvede og UV- 
resistente PUR kan tåle selv skrappe 
stoffer som sprit og klorin og tåler 37 pct. 
saltsyre.

Hvis der sker skader eller uforudset 
stort slid, kan man let reparere et område 
uden at det bliver synlig bagefter. PU Se-
aler er fleksibel og følger gulvmaterialets 
bevægelser, så der opstår ikke revner. 
PU Sealer kan redde et linoleumsgulv 
ved fx at lægge en farvet PUR-topcoat.

De behandlede gulve gøres skridsikre 
ved at påføre små glaskugler i det første 
lag PUR og bagefter påføre et tyndt lag 
ovenpå. Overfladen overholder alle DIN-
normer for skridsikkerhed og bevarer sin 
rengøringsvenlighed.

PUR-coatede gulve er ikke en ny, men 
en 16 år gammel opfindelse og den an-
vendes typisk til større virksomheder, 
sportshaller og hospitaler, boligselska-
ber, plejehjemssektoren, kommuner, 
børnehaver, skoler og plejehjem.

PU Sealer bevarer gangkomforten, 
dæmper trinstøj en smule og fås i mat fra 
under glans 10 op til glans 70. PUR kan 
også påføres beton og er ugiftigt. PUR 
systemet anvendes i over 62 lande og er 
udviklet af Dr. Schutz i Tyskland.

PUR er godt på vej i Skandinavien, 
hvor Dr. Schutz har særdeles travlt med 
at honorere efterspørgslen.

Et system med mange fordele

Konceptet ’HighTech i gulvhøjde’ sparer 
på udgifter til rengøringsmidler, tørring 
og lønomkostninger. Gulvene skal ikke 
længere aftørres efter vask og dermed 
kun moppes én gang, hvilket giver en 
stor besparelse på et hospital med ek-
sempelvis 600-700 medarbejdere i ren-
gøringen.

Tænk langsigtet, spar ressourcer og 
skån miljøet. Der er virkelig mange ge-
vinster med dette koncept på mange 
fronter, så lad os tænke alternativt og 
blive smartere ved at bruge den tekno-
logiske udvikling – også inden for rengø-
ring og vedligehold, siger Allan Zacho.
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Nyt intelligent koncept til sikring 
mod rotter og mus afskaffer 
giftkasserne
Verdens førende virksomhed inden for intelligent bekæmpelse af mus og rotter, danske WiseCon A/S, 
lancerer nu en ny og banebrydende afløser til de gammeldags giftkasser placeret langs bygninger. En ny 
intelligent fælde integreret med sensorer både afliver skadedyrene og overvåger deres færden. Samtidig 
åbnes der op for helt nye og banebrydende sikringsløsninger inde i bygninger hos fødevarevirksomheder, 
hospitaler, lagerbygninger, boligselskaber, supermarkeder, landmænd m.fl. 

– Dette nye fælde- og sikringssystem er 
en revolution inden for monitorering, 
overvågning og bekæmpelse af rotter 
og mus. Systemet åbner op for, at skade-
dyrsbekæmperne sætter helt nye og hø-
jere standarder for sikring af bygninger 
både udendørs og indendørs. Derved 
optimeres virksomhedernes risikomini-
mering og nu uden brug af gift, forklarer 
Per Sørensen, markedschef hos Wise-
con.

Afløser for gammeldags 
giftkasser

Wise-I hedder det nye patenterede 
koncept, der er en sikringsløsning med 
konstant overvågning og bekæmpelse. 
Ifølge Per Sørensen kan bekæmperne nu 
sikre bygninger langt mere effektivt end 
tidligere, fordi de bl.a. i overvågningssy-
stemet hele tiden kan følge udviklingen 
og optimere deres indsats ud fra meldin-
ger, der opdateres 24/7.

Det giver f.eks. mulighed for at rykke 
ud umiddelbart efter der er registreret 

en aktivitet, hvor man i dag er nød til at 
vente til giftboksene inspiceres – typisk 
efter 1-2 måneder.

– Wise-I konceptet er en direkte af-
løser af de gammeldags giftkasser, der i 
årtier har været opstillet langs husmure. 
Med Wise-I intensiveres overvågningen 
og gør de sikringsløsninger, bekæm-
perne tilbyder i dag, endnu bedre. Sam-
tidig åbner det op for nye sikkerheds-
niveauer – f.eks. en totalt dækkende 
indendørs skadedyrsalarm, som man 
kender det fra tyveri- og brandalarmer 
siger Per Sørensen.

Real time optimering af 
sikkerhed og dokumentation

Konceptet bygger på real time informa-
tioner og giver derfor en markant større 
tryghed i skadedyrssikringen. Registre-
ringer kan hurtigt omsættes i handling 
og man har hele tiden fuldt overblik over 
situationen.

– I dag stilles der høje krav til registre-
ring og dokumentation, hvilket systemet 

imødekommer og det er samtidig gearet 
til at opfylde fremtidens endnu skrap-
pere krav – f.eks. til systematisk kvali-
tetsstyring, siger Per Sørensen.

I WisePlan – det tilknyttede webbase-
rede dokumentations- og styringsværk-
tøj – opsamles alle sikringsløsningens 
informationer, der hurtigt og enkelt kan 
bruges til dokumentation overfor audito-
rer og myndigheder.

Aflivet på få sekunder

Wise-I konceptet består af fælder med 
sensorer, der placeres med udgangs-
punkt i skadedyrenes naturlige færden 
– typisk langs vægge og mure – og hvor 
der eksempelvis er madvarer. Selve fæl-
den lokker rotterne/musene til ud fra 
deres naturlige trang til at gemme sig. 
To sensorer registrerer skadedyret, en 
slagarm slår til og brækker nakken på 
det.

Fælden er testet og godkendt hos det 
tyske miljøministerium i Berlin. Forsøg 
dokumenterer, at 100 procent af rot-
terne/musene dræbes hurtigt og præcist.

Går skadedyret uden om fælden, regi-
streres det alligevel via sensorer og infor-
mationen leveres omgående til brugerne 
på deres mobil/tablet/pc. Det giver igen 
mulighed for at skærpe den nuværende 
sikringsløsning, og der kan øjeblikkeligt 
tages hånd om et eventuelt problem.

Selve systemet består af en master, 
der har trådløs forbindelse til nettet og 
radioforbindelse til alle fælder og sen-
sorer, der er opsat. Masteren samler 
alle informationer og sender videre til 
WisePlan overvågningssystemet, som 
bekæmperne har adgang til via compu-
teren.
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Danmarks første gardinfri sygehus
En hygiejnesygeplejerske med en mission og et sygehus med fokus på hygiejne har betydet, at Nykøbing F. 
Sygehus har afskaffet gardinforhæng mellem patienter og indfører hygiejniske foldeskærme på alle 
afdelinger.

aF aNN RoSeNBoM

Over 80 % af gardinerne på Nykøbing 
F. Sygehus blev for et år siden skiftet ud 
med foldeskærme, og sidste etape er i 
gang. I 2015 har Nykøbing F. Sygehus, 
som det første i Danmark, kun folde-
skærme og ingen patientgardiner.

”Hele niveauet for hygiejne er løftet 
ved at indføre foldeskærme, og ved den 
seneste akkreditering var der ingen an-
mærkninger på hygiejneområdet. Vi har 
fjernet en stor risikoeksponering på hele 
sygehuset,” siger hygiejnesygeplejerske 
Naja Troelsen. Hun har været sygeplejer-
ske på Nykøbing F. Sygehus i 25 år, heraf 

10 år som afdelingssygeplejerske på or-
topædkirurgisk afdeling.

Smittekilde til 
hospitalsinfektioner fjernet

”Vi har set en række tilfælde af hospitals-
infektioner, og vi ved, at patientgardiner 
er et reservoir for bakterier og dermed 
en væsentlig smittekilde. Det er ganske 
enkelt urealistisk at skifte til rene gardi-
ner efter hver patient, så derfor valgte 
vi at afskaffe gardinerne,” forklarer Naja 
Troelsen

Da hun blev hygiejnesygeplejerske, 
fik sygehuset samtidig ny sygehusle-
delse med særlig fokus på hygiejne, og 

så var chancen der for at gøre en målret-
tet indsats for hygiejnen. Ledelsen bevil-
gede et beløb til en øget hygiejneindsats 
– herunder at udskifte gardiner med fol-
deskærme.

Silentia skitserede en samlet 
løsning

Silentia har tidligere leveret foldeskærme 
til sygehusets børneafdeling og akutaf-
deling, og Naja Troelsen kontaktede der-
for Henrik Fribo-Søndergaard fra Silentia 
for at få et tilbud. Sammen besøgte de 
alle afdelingssygeplejersker og hygiejne-
nøglepersoner for at involvere dem i pro-
jektet. Henrik Fribo-Søndergaard havde 
demo-skærme med og viste medarbej-
derne de mange forskellige muligheder 
for skærmhøjder, længder, montering og 
mobile skærme.

Medindflydelse åbner for 
forandring

”Infektionshygiejne handler om at ændre 
vaner og kan derfor let blive opfattet som 
besværligt, så det var vigtigt for mig at 
involvere afdelingerne. Henrik er utroligt 
lydhør over for personalets ønsker og 
fandt de bedste løsninger til alle afdelin-
ger præcis efter deres behov. Én afdeling 
var meget kritisk og frygtede at skær-
mene ville fylde for meget, men her var 
Henrik god til at lytte og finde en rigtigt 
god løsning, som medarbejderne sagde 
ja til. I dag er det nok den afdeling, der 
er allermest glade for de nye skærme,” 
siger Naja Troelsen, som er tilfreds med 
hele processen.

To måneder senere var alle 
skærme monteret

Projektet startede i oktober 2013, og 
i december havde Silentia leveret og 
monteret alle foldeskærme. Det tog kun 
2½ dag at montere alle 89 skærme og 
fjerne de gamle gardinstænger, og de 15 
afdelinger blev forstyrret mindst muligt.

Nykøbing F. Sygehus er midt i en 
større moderniseringsproces. Sygehu-

Tilfredshed med nye, hygiejniske foldeskærme. 
Naja Troelsen (t.h.) og Linda Abildgaard, afdelings-
sygeplejerske på medicinsk afdeling.
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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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set har ca. 1.140 medarbejdere, ca. 250 
senge og omkring 35.000 indlæggelser 
og ca. 71.000 ambulante besøg om året.

Guide til et gardinfrit hospital

•  Når fl ere afdelinger har samme behov, 
så løft det op til et fælles, strategisk 
projekt med ledelsens opbakning og 
et samlet budget.

•  Medindfl ydelse baner vejen for foran-
dring – brug tid på at engagere afdelin-
gerne i løsningerne.

•  Grundig demonstration af produktet 
sikrer den bedste løsning både funk-
tionelt og økonomisk.

•  Hav en klar udrulningsplan, så monte-
ringen forstyrrer afdelingerne mindst 
muligt.

•  Sørg for, at rengøringsrutinerne af de 
nye skærme er på plads.

Kilde: Hygiejnesygeplejerske Naja Tro-
elsens metode og erfaringer med at ind-
føre foldeskærme på hele Nykøbing F. 
Sygehus

De lofthængte gardi-
ner er udskiftet med 

hygiejniske folde-
skærme, som samtidig 

giver bedre overblik og 
mere dagslys på stuen.

Fakta

Ca. hver 10. dansker, der indlægges på 
et sygehus, bliver ramt af en hospitals-
infektion. Hver patient får rent sengetøj 
og rene senge, men ikke rene gardinfor-
hæng. Når nye patienter arver de tidli-
gere patienters gardinforhæng, risikerer 

de dermed også at arve deres bakterier. 
Hygiejnisk patientafskærmning er derfor 
et vigtigt led i kampen mod hospitals-
infektioner. Silentias foldeskærme tåler 
alle slags rengøringsmidler og lever op 
til hygiejnestandarden DS-2451-10, som 
også omfatter afskærmningsudstyr tæt 
på patienten.

vil DU viDe MeRe?

På www.silentia.dk kan du hente Silentias brochure om alle produkter og se en video, der på blot fi re minutter giver overblik 
over hele Silentiasystemet. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig Silentias nyhedsbrev. Har du spørgsmål, så send en mail 
til info@silentia.dk eller ring på telefon 39 90 85 85.



 

 

 
 
Invitation til FSD / FSSD Temadag d. 15.01.2015 

 
Huset, Hindsgavl Allé 2 

5500 Middelfart 
Tlf:70123600 

 

TEMA 
 

"Vandsystemer til Hospitaler med fokus på sterilcentralerne" 
 
  
- Forsyningsveje og Procesudstyr 
- Hvilke krav bliver I som rådgiver stillet over for og hvordan løser i dem ? 
- Case fra virkeligheden 
- Planlægning og drift af vandforsyningen til sterilcentralen på Skejby sygehus 
 
 
Tilmelding senest d. 17.12.14 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) 

 
 
 
Tilmelding via FSD hjemmeside: 

http://www.sygehusmaskinmestre.dk/arrangementer/tilmelding 

Udfyld tilmeldingsformularen og SEND 

Foreningen af sygehusmaskinmestre i Danmark har gennem tiderne lavet mange undersøgelser af diverse 
udstyr og anlæg indenfor sygehussektoren. Dette har resulteret i flere rapporter og kompendier.

De sidste kompendier der er udarbejdet er kompendiet om Medicinske Gasser fra 2013 og kompendiet om Ventilation på 
OP-stuer, fra 2014.

Der er lavet en aftale med FSTA om at de overtager rettighederne til kompendierne.
Kompendierne ligger på FSTA’s hjemmeside og kan frit downloades.

FSTA’s hjemmeside: www.fsta.dk
Venlig hilsen

FSD



 

 

Program for FSD / FSSD 
 Temadag d. 15.01.2015 

Huset, Hindsgavl Allé 2 
5500 Middelfart 
Tlf:70123600 

 

Årets tema 

 

"Vandsystemer til Hospitaler med fokus på sterilcentralerne" 
 
09.30-10.00  Ankomst, registrering og kaffe 

10.00-10.05  Velkomst /v. FSD og FSSD 

10.05-10.50  Forsyningsveje og Procesudstyr 
  - vandtyper og vandbehandlingsmetoder, brugsvand,  
    behandlet vand. 

 /v Ingeniør Ole Vestergaard, Alectia 

10.50-11.00  Pause. 

 

11.00- 11.45 Hvilke krav bliver I som rådgiver stillet over for og hvordan 
  løser i dem ? 

 /v Ingeniør Ole Vestergaard, Alectia 

11.45- 12.45                   Frokost. 

 

12.45-13.40  Case fra virkeligheden 
 /v Hanne Andersen, Vejle sygehus 

 /v Repræsentant fra Teknisk afdeling, Vejle sygehus 

 

13.30-14.00  Kaffe 

 

14.00-14.45  Planlægning og drift af vandforsyningen til  
  sterilcentralen på Skejby sygehus 

   v/ Projektleder Allan Hansen 

 

14.45-15.00  Afslutning. 

 



Nu kan du få kurser i 
Commissioning
Commissioning er et rimeligt nyt begreb 
i Danmark, som det blev beskrevet i en 
artikel i nummer ?? af dette blad. Gront-
mij har arbejdet med Commissioning i 
snart 15 år som en af de eneste virksom-
heder i byggebranchen og har dermed 
en stor erfaring i, hvordan processen skal 
gennemføres. Virksomheden har været 
hovedskribent på den danske standard 
for Commissioning D3090: ”Commissi-
oning-processen til bygninger – Instal-
lationer i nybyggeri og større ombygnin-
ger” fra februar 2014, samt Værdibyg’s 
vejledning ”Commissioning-processen” 
fra maj 2013 (se www.vaerdibyg.dk). 
Standarden kan købes hos Dansk Stan-
dard (se www. ds.dk).

Grontmij udbyder nu kurser i Commis-
sioning og i 2014 er gennemført 3 kurser. 
Dette er ikke for at konkurrere med de 
store kursusudbydere som Teknologisk 
Institut og Byggecentrum, men for at 
medvirke til at udvikle en fælles tilgang til 
Commissioning i den danske byggebran-
che. Kurserne tager udgangspunkt i den 

danske standard og der er indtil videre 
udbudt to typer kurser:
•	 	Commissioning trin 1:  

Introduktion til Commissioning-
processen

•	 	Commissioning trin 2:  
Kom-i-gang-kursus i Commissioning-
processen.

Trin 1 kurset giver en grundig indføring i, 
hvad Commissioning drejer sig om. Kur-
sets varighed er 3 timer, og er – udover 
et introduktionskursus – også et forbere-
delseskursus til kurset ”Commissioning 
trin 2”.

Commissioning trin 2 er et ”Kom-i-
gang-kursus”, der giver et grundlag for 
deltagernes iværksættelse af Commis-
sioning-processen i egen virksomhed 
uanset om deltagerne er fra bygnings-
ejere, rådgivere, entreprenører eller le-
verandører. Kurset er et heldagskursus 
(8 timer). Det anbefales, at kursusdelta-
gere har gennemført kurset: Commis-
sioning trin 1 eller alternativt forberedt 

sig grundigt ved at studere den danske 
standard.

Kurserne udbyder dels som åbne kur-
ser dels som firmakurser. Detaljerne kan 
ses på www.grontmij.dk (søg på ”kurser 
i Commissioning”) og spørgsmål om kur-
serne kan stilles til kursuskoordinator og 
chefrådgiver Poul Henrik Due på poul-
henrik.due@grontmij.dk eller telefon 
2723 6319.

Poul Henrik Due, Chefrådgiver

Nyhed fra Silentia  
løser stort behov
Badeforhæng i hospitalsbaderum er gro-
bund for smitsomme bakterier. Forhæn-
gene er tidskrævende at skifte, og det 
er derfor vanskeligt at opretholde hygi-
ejnen i dagligdagen. Silentias nye bru-
seskærm er nem at desinficere og tørre 
af efter brug. Den løser dermed et stort 
behov for hygiejnisk bruseafskærmning 
på sygehuse og hospitaler. Skærmen er 
udviklet og testet i samarbejde med In-
tensivafdelingen på Södertälje Hospital i 
Sveriges hovedstadsregion.

FAKTA

•	 	Fås i tre bredder og følgende højder: 
1,3, 1,5 og 1,7 m.

•	 	Tåler vand og desinfektionsmidler.
•	 	Nem og hurtig at tørre af.
•	 	Designet, så vandet ikke samler sig i 

fuger, hængsler og hjul.
•	 	Kan foldes helt ind langs væggen.

Vil du vide mere? 

Send en mail til info@silentia.dk eller 
ring 39 90 85 85.



 DRIFT & ARKITEKTUR
F S T A  –  F O R U M  F O R  S Y G E H U S  T E K N I K  O G  A R K I T E K T U R  –  W W W . F S T A . D K

MedieinforMation 2015

Udgiver
SCANPUBLISHER A/S
Forlaget John Vabø A/S
Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg

oplag
3.500 eksemplarer

ansvarshavende 
redaktør
John Vabø, cand. polit.

fagredaktion
FSTA – Mogens Kaas Thrane, formand
FSD – Svend Christiansen, formand

ScanpubliSher
Forlaget John Vabø A/S

w w w.hospita ldr i f t .dk

O ff ic ie l t  organ for :  Forum for 
Sygehus Tek nik  og Ark i tektur  (FSTA)

4.  årgang 2015
ISSN N r.  1397-1492

– Tidl igere  Hospita l  Dr i f t  og Tek nologi

Hospital Drift & Arkitektur er officielt 
organ for Forum for Sygehus Teknik og 
Arkitektur (FSTA). HDA’s idegrundlag 
er at formidle aktualitet- og vidensori-
enteret journalistik der har relevans for 
processer og funktioner i den danske 
sygehussektor, og at være komplet dæk-
kende inden for IT, Miljø, Byggestyring, 
Drift, Teknik, Service, Hygiejne, Indkøb, 

Udbud, Energirådgivning, Logistik, Ved-
ligehold samt Medico.

Målgruppe: Tekniske chefer, Drifts-
chefer, Laboratoriechefer, Serviceafde-
linger, Indkøbsafdelinger, Arkitekter, 
Byggeafdelinger, Medicoteknikere, 
Medicochefer, IT-chefer, Overlæger og 
Afdelingssygeplejersker, Rådgivende 

Ingeniører, Regionernes ledelse samt 
Kommunikations afdelinger.

eksterne interessegrupper: 
Medico- og medicinalindustrien, Sund-
hedsindustrien, Universiteter, Forsk-
ningsinstitutioner, Energirådgivning, 
Patentbureauer, Ventureselskaber, Spe-
cialklinikker og Privathospitaler.

redaktion
Chefredaktør John Vabø
Jan Christensen, formand
Mogens Thrane, Chefkonsulent
Jesper Bo Jensen
Thorkil Vandborg
Jesper Dichmann Sørensen

redaktionsUdvalg
FSTA’s bestyrelse

abonneMent
9 udgaver pr. år. inkl. moms og porto
Danmark: DKK  335,-
Europa, Færøerne og Grønland DKK 550,-
Løssalg: DKK 45,-

Bestilling: abonnement@scanpublisher.dk

annoncesalg
Niels Rudolfsen
Tlf. 39 48 51 08
e-mail: nr@scanpublisher.dk
www.hospitaldrift.dk

Vibeke Lotinga
Tlf. 39 48 51 05
e-mail: vl@scanpublisher.dk
www.hospitaldrift.dk

Udgivelsesplan nr. 1-9/2015

Nr.	 Udgivelse	 Materialefrist	 Tema	1	 Tema	2
1. 6.2 22.1 Medicinske gasser Affugtning/Køleteknik

2.  6.3 19.2 Lager/Logistik Intern Kommunikation

3. 10.4 26.3 Bygningsvedligehold inkl. systemoversigt Udendørsarealer

4.  15.5 30.4 Energioptimering El-Teknik/Tavler

5. 26.6 11.6 Design & Indretning Arkitekt/Rådgivende Ingeniørvirksomhed

6.  4.9 20.8 Ventilation/Brandsikring FSTA’s Årsmøde

7. 9.10 24.9 Service/Hygiejne Hospitalsudstyr

8. 13.11 29.10 Årsmødenummer

9.  11.12 26.11 Sundheds-IT Efteruddannelse

 MTI-tillæg

Ved annoncering i Hospital Drift & Arkitektur, bringes annoncen tillige online i en e-pages version, se www.hospitaldrift.dk
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Vi ønsker alle kunder og læsere

Glædelig Jul 
samt Godt Nytår!

På gensyn den 6. februar.



• 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

aUtoKlaveR

KøliNG

Køleteknik 
Tlf.: 87 36 31 00 

Vi er leverings-
dygtige i 

skræddersyede, 
miljørigtige 

varmepumper og 
køleanlæg, 

energioptimering
samt opgradeing 

af styrings-
løsninger 

 

veDliGeHolDSSySteMeR

KoMMUNiKatioN

Lindpro introducerer 
kaldeanlægget FlexCall

Tlf. 70 10 16 17
www.lindpro.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

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

SKylleRUMSUDStyR aRBejDSMiljøSKylleRUMSSeRviCe

iNDRetNiNG



Ren vandbehandling
til hospitaler

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

vaNDBeHaNDliNG

veNtilatioN BelySNiNG it-RåDGivNiNG

SKylleRUMSUDStyR

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

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

tlf 4355 3700           www.fagerhult.dk

Foto fra 
Hospice Djursland

komplet program i almenlys 
undersøgelses- og OP-lys, 

teknikpaneler, dialysesøjler,
forsyningsenheder m.v.
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Flexcool® 
Friskvandskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling
ingen tank eller filtre i anlægget!

100% gennemstrømskøler
Produceret i danmark til danske 
forhold!

Minimal vedligeholdelse
ingen udgifter til serviceaftale eller 
tidskrævende rensninger!

Høj kapacitet
Fra 65 til 200 liter i timen!

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

VA-godkendt
opfylder dansk lovgivning!

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

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

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

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

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk

✓
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VP Consult_57x118.indd   1 22/11/13   12.12
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Peter Zdolsek tlf. +45 31 10 49 82


