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Automatisk datalogning 
giver store besparelser
Sensorer, der registrerer og sender data om blandt andet indeklimaet, kan spare mange mandetimer for det 
enkelte hospital og er mere sikkert, men alligevel afl æser hospitaler stadig manuelt, og det er uforståeligt, 
mener virksomheden Buhl & Bønsøe

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

Overvågning med trådløse dataloggere 
til automatisk fjernafl æsning af blandt 
andet luftkvaliteten og indeklimaforhold 
giver store besparelser og frigør perso-
nale. Derfor fi nder Buhl & Bønsøe det 
helt uforståeligt, at den manuelle regi-
strering ikke for længst er forsvundet.

Automatisk, trådløs datalogning kan 
bruges til at kontrollere og dokumentere 
temperatur, fugtighed, tryk, partikelmo-
nitorering af renrum, CO2 og andre gas-
ser, luftfl ow, lysintensitet i lux, ja, nær-
mest alt. Systemerne fylder næsten intet 
og koster fra få tusinde kroner.

– Et hospital kan typisk spare et års-
værk ved at købe et trådløst system, 
men alligevel har de folk ansat, der ikke 
laver andet på hospitaler end at gå rundt 
og registrere. Det synes vi er spild af god 

tid, når denne funktion kan automati-
seres, siger salgskonsulent og rådgiver 
Danni Nørløv Larsen.

Relevant for hospitalerne

– Datalogning er meget relevant for alle 
hospitaler. Det gør dokumentation og 
overvågning af medikamenter lettere 
og giver en ekstra sikkerhed. Hvis tem-
peraturen overskrider grænseværdier, 
får man det ikke med, når man går rundt 
og måler manuelt, da dette kun er et øje-
bliksbillede. 

Systemet har indbygget alarm funktio-
ner og kan lette hverdagen helt enormt. 
Et hospital har måske 300 enheder og 
dataloggere, så det tager lang tid at af-
læse dem manuelt. Interne og eksterne 
sensorer fylder minimalt og datalog-
geren har samme størrelse som en lille 
æske tændstikker med display. Findes 
fra denne størrelse

Hospitalerne kan følge, registrere og 
dokumentere temperaturer fra minus 
200 grader til plus 1750 grader, samt fug-
tighed. Samtidigt giver muligheden for 
indtastning af alarmgrænser, en ekstra 
sikkerhed i dagligdagen. Akkrediterede 
afdelinger kan med fordel benytte syste-
met til de påkrævet dataopsamlinger.

Et forbillede til efterfølgelse

Regionshospitalet i Viborg har omkring 
400 sensorer og dermed fl est på et dansk 
hospital. Det er et af de mest monitore-
rede hospitaler herhjemme og 100 over-
vågede medicinskabe fra starten. Der er 
siden koblet endnu fl ere målepunkter på 
systemet.

Holbæk hospital har anskaffet syste-
met fra Buhl & Bønsøe i fertilitetsklinik-
ken, hvor sensorerne blandt andet er 
blevet placeret nede i kryotanke. Ifølge 
Buhl & Bønsøe er regionshospitalet Vi-
borg et godt eksempel på, hvordan man 
via datalogning effektiviserer triviel data-
indsamling. Buhl & Bønsøe kan levere et 
samlet System fra projektstadie med in-
stallation frem til afl evering og drift. Alle 
enheder kan kalibreres og det er muligt 
at kvalifi cere systemet i henhold til FDA 
– 21CFR Part11.

Automatisk datalogning er også me-
get relevant for køkkener med opbeva-
ring af fødevarer til patienterne i køle- og 
fryseskabe.

Sparsom lovgivning

– Der er ikke så meget lovgivning på 
dette område, så i dag bestemmer hospi-
talerne selv langt hen af vejen, hvordan 
de ønsker at overvåge påpeger Danni 
Nørløv Larsen.

– FDA 21-CFR part 11 sikrer blandt 
andet fuld sporbarhed og beskyttelse 
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imod datamanipulation, hvilket er at 
foretrække indenfor medicinalindu-
strien. Sensorerne kommunikerer ved 
868 Mhz og vi opsætter modtagerbokse 
strategisk på de mest optimale steder, så 
de dækker omkring et par hundrede kva-
dratmeter hospitalsareal, siger han.

Tryghed og effektivisering

– Datalogning skaber tryghed. Hospita-
lerne kan være sikre på at køleskabe og 
andre apparater fungerer som de skal, 
da systemet automatisk giver alarm og 
besked, hvis noget er udenfor de indta-
stede grænseværdier. Vi har solgt syste-
mer til Rigshospitalet, Herlev Hospital, 
Køge Hospital og flere andre.

Hospitalerne kan investere i tre slags 
software, den billigste koster 3000 og 
den dyreste 30.000 kroner. De fleste kø-

ber software for 10.000 kr. plus datalog-
gere, så det er billigt at komme i gang. 
Alle dataloggere kan som sagt kalibreres 
men også justeres, hvis det er et krav. Sy-
stemet kan ydermere fjernaflæses over-
alt via internettet.

I forbindelse med at hospitaler blev 
akkrediteret, er det blevet lidt bedre, 
men der er fortsat langt til målet nogle 
steder. Det afhænger også af, hvordan 
man fortolker standarder.I mange dan-
ske standarder står der, at udstyr bør te-
stes, men i udlandet står der, at det skal 
testes, siger Danni Nørløv Larsen.

Vi har fået baghjul

På trods af at trådløs datalogning er ble-
vet væsentlig billigere sammenlignet 
med de gamle metoder med kabeltræk, 
så sakker Danmark agterud på området 

forstået på den måde, at andre lande 
som fx Italien har krav til monitorering af 
temperatur og fugtighed baseret på an-
tallet af kvadratmeter.

Der sidder flere tusinde sensorer på 
deres hospitaler, så jeg forstår ikke, hvor-
for man ikke monitorerer mere end man 
gør i Danmark. Hospitalerne kan samti-
dig spare penge og arbejdskraft ved at 
automatisere funktionen, fastslår han.




