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Alle personer har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet. 
Dette gjelder spesielt for pleietrengende. 

Vi tenker, utvikler og produserer ut i fra denne grunnholdningen.
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Verdig pleie 
Med Völkers sykehussenger

Sykehussenger for verdig pleie. Dette er ikke bare en meningsløs frase for oss. Dette er vår bedriftsfilosofi, og dermed også målet for mitt arbeid som har på-
gått i mer enn tretti år. Vi har et oppriktig ønske om å produsere senger som pasientene vil føle seg komfortable i, og som de vil bli friske i. Dette innebærer sen-

ger med allsidig funksjonalitet som kan brukes på alle områder — inkludert sykehusets akuttmottak. Sengene skal ikke se 
ut som medisinsk utstyr, og vi ønsker at pasientene skal føle at de befinner seg i et behagelig og hyggelig miljø til tross for 
sengenes kliniske funksjoner. Jeg foretrekker å bruke denne beskrivelsen: En atmosfære til å bli frisk i. Våre sykehussenger 
skiller seg ut på grunn av en overlegen kombinasjonen av design, form og funksjon som imøtekommer kravene fra både 
pasientene og pleierne.

Denne katalogen viser hvordan vi har klart å realisere våre mål i løpet av de siste årene. Vi har gjennomført en kontinu-
erlig forbedring av både funksjonalitet og tekniske krav. Vår visjon om å skape en sykehusseng som møter behovene til 
både pasientene og pleierne, har resultert i forbedringer gjennom innovative løsninger med nye modellversjoner — en 
seng med lav høyde og den nye og banebrytende modellen Vis-a-Vis. Et grunnprinsipp har vært at produksjonen skal 
foregå i samarbeid med lokale underleverandører. Dette sikrer vår leveringsdyktighet og er et viktig element i at vi kan 
garantere produkter av høyeste kvalitet. 

For å møte de stadig strengere sikkerhetskravene for medisinsk utstyr har nyutvikling, konstruksjon og egenproduksjon 
av nytt motordrivverk vært vesentlig for å heve både kvaliteten og funksjonaliteten. Dette arbeidet har foregått i nært 
samarbeid med PORSCHE ENGINEERING. Som en del av denne prosessen har Völkers diagnosesystem blitt forbedret 

og integrert med sengearkitekturen og det nye motordriverket. Diagnosesystemet gir hurtig og siker feildiagnose, hurtig reparasjon og dermed hurtig retur av 
sengen. Designet med glatte overflater og tette forseglinger av det nye understellet bidrar til å møte strenge krav til hygiene. Videre har nyutviklingen av Active 
Micro-stimulation System gitt bedre liggekomfort og reduksjon av liggesår for immobile pasienter.

Vi vil her, side for side, vise at den verdige pleien som følger med Völkers sykehussenger innebærer en betydelig merverdi i form av økonomiske fordeler i til-
legg til forbedret profil utad. I kombinasjon med ekstra service og kompetanse har vi kombinert alt i et grunnleggende pleiekonsept, som vil gi deg en langsiktig 
tilnærming for kostnadseffektive løsninger og prosedyrer.

Heinrich Völker
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Völkers pleiekonsept 
Et konsept med merverdi: Mer tid til verdig pleie

Pleie og rekonvalesens er basert på det nære forholdet mellom pasientene og pleierne. De har et felles mål om å løse problemer, eller hvis dette er umulig, å 
minimalisere problemene. Dette resulterer i en strukturert pleieprosess som bør innebære en omfattende, individuelt tilpasset plan.

Å nå dette målet krever mer enn bare en sykehusseng. Pasientenes muligheter for selvhjelp bør motiveres og deres uavhengighet bør oppmuntres. Begrensnin-
ger må oppveies med veiledning og støtte. Dette krever at det gis verktøy som støtter og motiverer pleie, beskytter de som er engstelige, aktiviserer immobile 
pasienter, og støtter og fremmer pleiernes daglige arbeid.

Hvis dette gir pleierne bedre tid til mer individuell pleie og mer oppmerksomhet rettet mot den enkelte pasienten — da har Völkers målsetning med sykehussen-
gen blitt oppnådd: Mer tid til verdig pleie.

Völkers grunnholdning: 
Alle personer har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet. 
Dette gjelder spesielt for pleietrengende. 
Vi tenker, utvikler og produserer ut i fra denne grunnholdningen.

Völkers pleiekonsept er realiseringen av Völkers bedriftsfilosofi. Vi fokuserer 
på hvert enkelt individs behov og forskjellige forventninger av mennesker som 
trenger pleie, samt pleiernes forskjellige behov. Enklere og mer behagelig pleie 
gir mer tid til verdig pleie.
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Völkers pleiekonsept  
Merverdi med banebrytende produkter og nye funksjoner

Det omfattende pleiekonseptet med banebrytende produkter gjør det mulig å tilfredsstille flere behov, krav og forventninger fra pasientene på alle de forskjel-
lige avdelingene på sykehus og klinikker. Dette inkluderer Völkers sykehusseng S 962-2, som dekker (nesten) alle krav. Modellen S 962-2W egner seg også for 
systemer med maskinvask. Völkers Vis-a-Vis sykehusseng muliggjøre stor bevegelighet med en normal sittestilling for de pasientene som har vanskelighet med 
bevegelse til siden og/eller dette medfører store smerter. Til slutt har vi sykehussenger med lav høyde, slik at pasienten er plassert nær gulvet, noe som kan være 
en trygghet for pasienter som kan være i faresonen for å falle, og passer både på avdelinger for eldre mennesker og på psykiatrisk avdeling. 

Disse sykehussengene fra Völker vil tilfredsstille fremtidige krav og de er utstyrt med flere nyskapende funksjoner. Disse funksjonene inkluderer en teleskopisk heis 
på fire søyler, hjelpeskinner som kan justeres i høyden og en liggeflate med Micro-stimulation System, som kan oppgraderes til et aktivt stimuleringssystem for 
immobile pasienter. Motorer og drivverk er produsert av Völker, og med svært strenge kvalitetsstandarder gjør dette Völkers sykehussenger svært slitesterke, 
driftssikre og pålitelige over lang tid. Samlet vil alle mål i pleieprosessen støttes, og individuell uavhengighet for pasientene vil oppmuntres.

Völker er ansett som en nyskapende markedsleder for avanserte 
sykehussenger. 
Våre banebrytende produkter og nye funksjoner gir pasientene 
mer uavhengighet og arbeidsbelastningen til pleierne reduseres.
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Völkers pleiekonsept 
Merverdi med kompetanse

Produkter og produktspesifikke funksjoner er supplert i Völkers pleiekonsept med ekstra kompetanse, noe som gjør det attraktivt å samarbeide med oss. Dette 
inkluderer interiørdesign med fokus på såvel pleie som smakfulle og funksjonelle møbler, noe som gir et viktig særpreg til en klinikk, og et bedre omdømme. Vi 
tilbyr omfattende rådgivning i prosessen. Hvis ønskelig kan det utvikles et individuelt system som kan være nyttig for begge parter (se side 12). Logistikkservice 
gir hurtig tilgang på reservedeler, og teknisk service er basert på Völkers diagnosesystem med svært lav feilrate på leveringene.

Vår kompetanse innen medisin og pleie støttes av grundige studier av de enkelte designegenskapene, samarbeid og gjensidig dialog med de fremste fageksper-
tene, samt av omfattende og aktiv deltakelse på fagkonferanser. Vi tilbyr forskjellige muligheter for opplæring og videreutdanning av kundenes medarbeidere 
når det gjelder bruk og vedlikehold av produktene. Merverdien som ligger i denne kompetansen omfatter sist men ikke minst kvalitetesstempelet Made in Ger-
many, med tyske underleverandører, og en kvalitetsstandard som ligger i toppsjiktet i verden.

Denne kompetansen innebærer også økonomiske fordeler for klinikken eller sykehuset. Valg og anvendelse av denne kompetansen innebærer en strømlinjefor-
met pleieprosess, reduserte oppfølgingskostnader, høyere kvalitet og bedre pleie, mer fornøyde medarbeidere med mindre gjennomtrekk av arbeidsstyrken, 
samt fornøyde pasienter og høyere effektivitet. Alt dette gjør at et samarbeid med svas svalland blir en investering i en sikker fremtid.

Utover senger med merverdi tilbyr vi ekspertise på flere 
områder som kan tilpasses de enkelte kunders behov, og 
dette bidrar til målrettede systemløsninger.
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Völkers pleiekonsept 
Partnerskap satt i system: En spesiell fordel for våre kunder

Völkers pleiekonsept er implementeringen av Völkers bedriftsfilosofi. Dette danner grunnlaget for all produktutvikling hos Völker, og er grunnlaget for et part-
nerskap med kunden — satt i system gjennom en definert kompetansebase. Völker fokuserer på mennesker og har innarbeidet en bedriftskultur som fremmer 
partnerskap, dialog, åpenhet og individuelle prestasjoner.

På denne måten beskriver systemet med partnerskap et samarbeid med en felles målsetning for produktrelaterte synergieffekter — hvor forbedringer forsterker 
hverandre med en kombinasjon av forbedringer i pleie- og behandlingsprosessen, servicen og vedlikeholdet. Felles mål kan være nye og bedre produktløsnin-
ger, deltakelse i kliniske studier og feltforsøk av nyutviklinger.

Begge parter utvikles og drar fordel av systempartnerskapet. Partnerskapet er basert på gjensidige forpliktelser samt kontinuitet, og erfaring har vist at dette 
fører til en dynamisk utvikling til fordel for begge parter.

1. Dipl. økonom Heinz Kölking,  
administrerende direktør på Diakonsykehuset  
Rothenburg (Wümme): 
“Hensikten med et slikt systempartnerskap er å koordinere 
felles interesser, som skal være langsiktige og som begge 
parter vil ha en fordel av, og slik defineres en vinn-vinn-
modell.” 

2. Dipl. økonom Bernd Sieber,  
administrerende direktør på Klinisk Senter i Esslingen: 
“Som et klinisk senter som er involvert i en rekke studier, og 
som også virker som et universitetssykehus i Tübingen, er vi 
forpliktet til å ta i bruk og videreutvikle medisinske standar-
der. Bred utveksling av synspunkter med Völker er et viktig 
bidrag for oss.” 

3. André Willems,  
Prosjektleder nybygg, Meander Medisinske  
Sentrum, Amersfoort/Nederland: 
“De tre siste årene har vi utvekslet idéer med Völker. Denne 
dialogen har bidratt til resultater som har gjort oss i stand 
til å realisere vårt “1 Persoonkamer Concept” (Eneroms-
konsept) ved oppstarten av byggingen av vårt nye bygg i 
2010.”

Vö
lk

er
s 

Pl
eI

ek
o

n
se

Pt



13svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

1. 2. 3.

Vö
lk

er
s 

Pl
eI

ek
o

n
se

Pt



14 svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Völker sykehussenger, S 962-2, Vis-a-Vis og seng med lav høyde 
Tre modeller for forskjellige behandlingssituasjoner

Völker leverer funksjonelle senger som letter arbeidet og fremmer restitusjonen. Sengene passer til intensivpleie og ved overgangspleie, kirurgi og indremedisin, 
pleie av eldre og pasienter på psykiatriske avdelinger, rehabiliteringssentre eller på andre operasjonsavdelinger. Kravene oppfylles med Völkers sykehussenger 
som kommer i tre modellversjoner. En klassisk sykehusseng for de fleste pasientene, denne kan rengjøres manuelt eller i et sentralt, automatisert anlegg. Völkers 
unike og banebrytende seng Vis-a-Vis er beregnet for pasienter i dårlig fysisk forfatning, spesielt egnet etter underlivskirurgi. Sengen med lav høyde passer til 
pasienter som har stor risiko for fall. Hver seng gir støtte med sin særegne design og funksjoner, noe som forenkler og fremmer pasientenes individuelle uavhen-
gighet og mobilitet. Målet er alltid å redusere pasientenes rekonvalesenstid.

For å imøtekomme behovene til klinikkene og deres fagområder, kan totalkonseptet med en vellykket innredning av klinikken deles mellom disse forskjellige sen-
gemodellene. Dette bidrar til å tilfredstille de spesielle behovene i forskjellige terapeutiske situasjoner. Alle modellene har et moduldesign som er basert på stan-
dardiserte deler, slik at antallet forskjellige komponenter minimeres. Derfor vil vedlikehold og kontroll effektiviseres og forenkles ved at det samme systemet for 
kontroll og feildiagnoser (VDS) brukes (se side 54 og følgende sider), og kostnader til reparasjoner og reservedeler reduseres til et minimum.

Bilde til høyre: 
Völkers sykehusseng med tre modeller S 962-2, Vis-a-Vis og 
seng med lav høyde. Alle de tre sengene har hodegjerder og 
fotgavler med S-design i antrasitt.
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Völkers sykehussenger for alle anvendelsesområder 
Et koordinert utseende for alle kliniske miljøer

Designet på Völkers senger kan lett tilpasses spesielle ønsker og behov. Sengemodellene S 962-2, Vis-a-Vis og seng med lav høyde kan alle bli designet med 
likt hodegjerde og fotgavl (se side 88) slik at de passer sammen, eller få samme farge (se side 89). På denne måte kan utseendet og fargesammensetningen på 
sykehusrommene få et helthetlig inntrykk, og får et attraktivt utseende og bidrar til en hyggelig opplevelse, som flere studier har vist er en viktig faktor i restitu-
sjonsprosessen. Dette rangerer også høyt opp på listen over de viktigste kriteriene sett fra pasientenes side1.

Fordi pasientene ikke alltid fokuserer på sin medisinske tilstand legger de ofte vekt på innkvarteringen. Ikke bare omfatter dette interiørdesign som helhet, men 
også funksjonalitet og velvære ved sykehussengen. Høy skår på dette område er et klart fortrinn for sykehus i konkurranse med andre sykehus. Dette er et ek-
sempel på hvordan en sykehusseng kan bidra til tilbakebetaling og lønnsomhet, selv om man får en begrenset refusjon fra statlige instanser. Unike funksjoner på 
Völkers senger kan, i noen tilfeller, forsvare innkreving av valgfri service. På denne måten gir Völkers sykehussenger en hotellatmosfære, full funksjonalitet og i 
tilfeller med Vis-a-Vis, valgfri service ved innkvartering2.

1 The Pebble Project” in Healthcare Design, January 2009.
2 Völker Wörld 3/2010, page 8: “Meeting patient’s desires. The way to comfort rooms with value-added bed.”

Bilde til høyre: 
Völkers sykehussenger har mottatt mange priser for en vellyk-
ket syntese av form og funksjon. 
1. Dobbeltrom med Völker Vis-a-Vis (foran) og Völker syke-
husseng S 962-2 (lengst vekk), begge med S-design i antrasitt. 
2. Enkeltrom med Völker sykehusseng S 962-2, også i 
S-design og i antrasitt. 
3. VIP-rom med Völker S962-2 i S-design i fargen mørk lønn. 
4. Intensivavdeling med Völker Vis-a-Vis med S-design i 
hvitt.
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Völkers sykehussenger 
Alt du kan forvente deg av en sykehusseng

De som tester ut og skaffer seg erfaring med Völkers sykehussenger vil hurtig oppdage at både designere, produktutviklere, økonomer og pleie-eksperter har 
satt seg inn i og tatt hensyn til situasjoner som kan oppstå i det daglige for både pasientene og pleierne på sykehus. Målsetningen har vært å utvikle og designe 
sykehussenger som gjør pleie enklere for sykehusets medarbeidere, og som letter og forbedrer pleien slik at pasientene tas bedre vare på.

Disse prosessene har resultert i banebrytende og innovative løsninger som er unike for sykehussengene fra Völker.

1.-3. Pasientens håndkontroll kan plasseres på den fleksible holderen til håndkontrollen (ekstrautstyr) slik at den er enkel å få 
øye på og få tak i på venstre eller høyre side av sengen, eller den kan plasseres på hjelpeskinnen (bilde side 19). Pleierens 
kontrollenhet blir vanligvis plassert på en skyveplate under fotgavlen, men den kan også plasseres på fotgavlen eller på hjel-
peskinnen på fotseksjonen for enkel tilgang (se sidene 86/87). 

1. 2. 3.
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Hodegjerder og fotgavler 
er enkle å fjerne og sette 
på plass igjen

Firedelt liggeflate, trinnløs 
justering; med seksjoner 
som kan fjernes slik at 
sengen er enkel å ren-
gjøre

Völker MiS® Micro-stimu-
lation System for trykkre-
duksjon er integrert i hver 
liggeflate og kan opp-
graderes til MiS® Activ

Pasientens håndkontroll 
med sperrekontroll

I hode- og fotenden 
er det adapter til 
infusjonsstang på 

begge sider

Trapesstang 
i hode-
enden

Hurtig CPR-utløser 
på ryggseksjonen

Tre-trinns teleskopisk 
høydejusterbar søyle

Madrasskompensasjon

Styrehjul aktiveres 
med en fotpedal

Utstyrsskinner på 
begge sider av 
sengen

Hjul

Sentralbrems på 
alle fire hjul

Pleierens 
kontrollenhet 
på skyve-
plate under 
fotgavlen

Teleskopiske hjelpe-
skinner gir to nivåer 
av assistanse og 
beskyttelse

Horisontale  rote-
rende veggavvisere 
på alle fire hjørner 

av sengen

Synkronisering

Sengeforlengelse
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Det komfortable liggesystemet fra Völker: Völker MiS® 
Sove godt, våkne opp uthvilt og starte dagen motivert

Det patenterte Völker Micro-stimulation System (MiS®) er en standardfunksjon på alle sengene fra Völker. Völker MiS® opprettholder og fremmer pasientenes 
uavhengige bevegelser ved hjelp av systematisk somatisk og vestibulær stimulering. Völker MiS® baserer seg på nevrovitenskap. Små spontane bevegelser hos 
pasienten blir oppdaget og dette sendes tilbake som følbar stimulans til kroppen. Denne jevne tilbakevirkningen fører til bedre kroppsbevissthet, fremmer spon-
tane bevegelser og gir også mikrostimulering i vevet. Dette gir reduserte maksimalverdier på trykket og økt blodsirkulasjon i huden. 

Dette fører til bedre sove- og liggekomfort og av den grunn forbedret mobilitet. Pasienten vil bli mer mottakelige for pleie og blir motivert til å ta del i aktivite-
ter i dagliglivet. Samtidig støtter MiS® liggesår-profylakse på en effektiv måte og tilfredsstiller derfor Völkers helt sentrale mål om verdig pleie. Resultatene er 
økonomiske, fordi tidligere og mer mobilitet reduserer sykehusoppholdet. Trykkreduksjon fører til færre tilfeller av liggesår. Begge disse faktorene er positive for 
sluttresultatet.

1.-2. MiS®-systemets design med spesielle sommerfuglfjærer på fleksible støtteprofiler, festet til rammen med fleksible hengs-
linger. Som madrass anbefaler vi spesial Rubex® Finess i tre lag, den har en tykkelse på bare 12 cm og er med på å forsterke 
effektene av begge Völker MiS®-systemene.

1. 2.
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“En langvarig studie foretatt hos MMC (Meander Medisch 
Centrum) med Völker MiS® reduserte liggesår II, III og IV 
med 35 %, reduserte bruken av madrass-systemer med 
luft-terapi med 57%, og reduserte antallet dager madrass-
systemer med luft-terapi var i bruk med 52%.”

Dhr. Hennie G. M.  
Luchtenberg 
Beleidsadviseur,  
MEANDER MEDISCH CENTRUM, 
Amersfoort/Nederland (langtids 
studie 2003-2006)
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“Liggesår er ikke et uvanlig resultat av sykdom og det er 
ikke uunngåelig. Ved å reagere i tide overfor spesifikke 
farer, kan en kjede med gjensidig påvirkbare risikofaktorer 
avbrytes. Utfordringene ligger i å unngå liggesår. En kalku-
lert risikoanalyse og en effektiv liggeflate som fremmer be-
vegelser er den beste løsningen som støtte i behandlingen.”

Völker MiS® Activ, den nye generasjonen 
Automatisk bevegelse av immobile pasienter

Völkers Micro-stimulation System MiS® Activ er en videreutvikling av Völkers trykkreduksjonssystem MiS®. Völker MiS® Activ sørger for den manglende tilbake-
virkningen ved hjelp av et spesialutviklet motordrivverk som beveger immobile pasienter, som kan ha behov for forebyggende spesialpleie. Derfor er dette riktig 
system for pasienter påvirket av beroligende midler, for akuttpasienter før og etter en operasjon, samt for nevrologiske eller gerontopsykiatriske pasienter. Kom-
binasjonen med kontinuerlig bevegelse av trykk og aktivering av bevegelser fører til bedre blodsirkulasjon og kroppsbevissthet — spesielt for de tidligere nevnte 
pasientgruppene. Dette fører til større grad av årvåkenhet og reduksjon av kroniske smerter (ikke- malign), og en effektiv trykksår-profylakse og støtte til egnet 
behandling.

MiS® Activ gjør pasientene mer mottakelige for aktiv pleie med bedre liggekomfort og bedre mobilitet. På denne måten kan behandlingsmålene gjennomføres 
med raskere behandling, og personer som er i dårlig fysisk form vil aktiviseres hurtigere. Oppholdet kortes ned og antall trykksår reduseres. Bruk av MiS® Activ 
innebærer bedre komfort og mindre risiko for pasientene, samt mindre belastning på pleierne. Disse resultatene gir samlet en klar positiv økonomisk effekt for 
klinikken som helhet.

1.-2. Med MiS® Activ flyttes fjærkomponentene med aktivatorer drevet av elektromotorer. Løftingen og senkningen erstat-
ter de manglende spontane bevegelsene og sørger dermed for tilbakevirkning som fører til ønskede kontinuerlige stimulus-
reaksjoner. Forskjellige bevegelsesmønstre og individuelle programmer kan velges, og i kombinasjon med spesialmadrassen 
Rubex® Finess gir dette optimal sove- og liggekomfort. Etter at Activ-systemet er slått av fortsetter mikrostimuleringseffektene 
på standardsystemet slik at utbyttet opprettholdes.

Dipl.Ing. Norbert Kamps 
Styreformann,  
DEUTSCHE DEKUBITUS LIGA (DDL)

1. 2.

M
Is

®
 /

 M
Is

®
 a

c
tIV



23svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

eg
en

sk
aP

er



24 svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Oppgradering fra MiS® til MiS® Activ 
Enkelt, hurtig og uten risiko

Standardsystemet for trykkreduksjon Völker MiS® kan enkelt oppgraderes med de fire elementene til Völker MiS® Activ, fordi de har samme størrelse og form. 
Fordelene med dette systemet, som er integrert i og helt kompatible med alle Völkers sykehussenger3, er overbevisende: Sengens ergonomi og utseende forblir 
like bra. I tillegg hever ikke MiS® Activ madrasshøyden, og dermed kreves det heller ikke ekstra høyde på hjelpeskinnene. 

For pasienten føles det derfor som å ligge helt vanlig i sengen. Det er svært enkelt å re opp sengen. Pleie kan utføres som vanlig på sengen, siden all funksjona-
litet forblir uendret. Völkers Micro-stimulation System MiS® Activ kan raskt tas i bruk i en klinikk for å møte ekspertfaglige retningslinjer for sykepleie4, fordi syste-
met kun krever enkel installasjon og er svært enkelt å bruke.

Alt i alt fører en kombinert bruk av MiS® og MiS® Activ til mer fornøyde pasienter og medarbeidere.

3 Gjelder alle Völkers sykehussenger fra august 2008
4 Ekspertstandard for forebygging av liggesår under pleieprosessen, 3.,4., standard erklæring 3b: trykkreduserende hjelpemidler skal være tilgjengelige umiddelbart. 

1.-2. Å skifte fra Völkers MiS® til MiS® Activ kan gjøres av én person i noen få trinn: Ta av madrassen, fjerne liggeflatens ele-
menter (også for rengjøring), sette på plass de aktive elementene og kople til støpslene og legge madrassen tilbake på plass.

“Terapisystemer som er enkle å betjene letter overførin-
gen av pasienter med kroniske sår, og gjør det også 
enklere for pleierne. Hvis også, som er tilfelle med MiS® 

Activ, sengens ergonomi og funksjonalitet er tilgjengelig 
minimeres ekstra farer som kan oppstå i pleieprosessen.”

Slavtscho Georgiev 
Leder for pleieavdelingen,  
VIVANTES KLINIKUM WENCKE-
BACH
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Det nye MiS® Activ 
Forbedret teknologi

Sammenlignet med mange andre systemer blir Völker MiS® Activ integrert direkte i sengen — hendig og praktisk. Allikevel har den en rekke tekniske funksjoner, 
noe som gjør sengen svært godt egnet for immobile pasienter. Et vanlig utseende og funksjon på sengen ivaretas. Dette inkluderer en fornuftig høyde på ligge-
flaten, standard sengeutstyr, en sikker arbeidsbelastning på opptil 250 kg og lite støy når sengen er i drift. Sengen kan stilles inn i forskjellige bevegelsesmønstre 
i tre forskjellige hastigheter inkl. pauser og nattprogram, og dette kontrolleres med en sanntidsklokke. De individuelle behandlingsenhetene kan dokumenteres 
ved registreringsprotokoller i en journal. Oppdateringer og feildiagnoser utføres også på det sentrale kontrollpanelet. 

For enkel bruk med forhåndsprogrammerte menyvalg kontrolleres systemet med sine 14 motorer med en sanntids CAN-buss. Teknologien med motordrivverket 
er nyutviklet og drivverkene er nesten slitasjefrie. Beskyttelse mot overbelastning holder bevegelsesprosessen i gang med punktlige toppbelastninger, og dermed 
blir verken programmet eller behandlingen avbrutt.

1. Programvalg – også brukertilpasset programmering – utføres på det sentrale kontrollpanelet, som også gir brukeren man-
ge andre valgmuligheter. 
2. Liggesår utvikles ofte pga. konvekse benstrukturer. Det er akkurat her Völker MiS® Activ har en effekt (aktivatoren ved 
hodet kan om ønskelig slås av). 
3. Bilde av motordrivverket i en aktivator: Drivverket er montert i en solid boks laget av svært motstandsdyktig keramisk 
zirkoniumoksid. Med denne usedvanlige hardheten og glatte overflaten på materialet får man en fremragende slitestyrke 
og svært lang levetid.

1. 2. 3.
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Völkers hjelpeskinnesystem 
Gir den beskyttelsen som er nødvendig

Völkers hjelpeskinnesystem er helt fleksibelt. Det består av hjelpeskinner i hode- og fotseksjonen som skyves ut fra en lavere høyde til en høyere høyde etter be-
hov, og de har en åpning i midten som overholder gjeldende regler5. Völker introduserte dette patenterte systemet i 1999 som en hurtig respons på alle de syv 
anbefalingene om klemmesoner som ble gitt av HBSW6 etter at studier i USA viste faren med sideskinner i hel lengde7. Sideskinner i hel lengde øker risikoen for 
ulykker i henhold til EXPERT STANDARD FALLING PROPHYLAXIS, fordi pasienter til stadighet prøver å komme over dem8. I tillegg kan skinnene være til stort og 
unødig bryderi for pleietrengende.

Pasienter bør føle seg sikre, men de skal ikke føle seg satt i bur. For å unngå klemskader eller fall anbefaler ekspertstandarden delte hjelpeskinner eller hjelpe-
skinner som kan deles opp9. Vanligvis vil pasienter føle seg tilstrekkelig beskyttet hvis de kan berøre sengegjerdene. Dette er allerede sørget for med en hånd-
skinne på en én-trinns hjelpeskinne i Völkers hjelpeskinnesystem. Dette er mulig fordi hjelpeskinnene ikke er festet på understellet, men den er integrert direkte i 
liggeflaten. Hjelpeskinnene i hode- og fotseksjonen kan justeres individuelt, og de garanterer standardhøyden over liggeflaten i alle stillinger for å beskytte pasi-
enten. (For pasienter som har høy risiko for å falle tilbyr Völker senger med lav høyde, se side 80).

5 Se side 60 for oversikt over gjeldende standarder.
6 Hospital Bed Safety Workgroup, Hospital Bed System Dimensional and Assessment Guidance to Reduce Entrapment (Mål- og evalueringsguide for å redusere klemming i sengesyste-

mer på sykehus), FDA-dokumentert 6. mars 2006.
7 Evans et al., Falls in acuate hospitals (Fall på akuttavdelinger), 1998. 
8 Expert standard fall prophylaxis during care (Ekspertstandard fall profylakse ved pleie), DNQP, 2006, page 89.
9 Expert standard fall prophylaxis during care (Ekspertstandard fall profylakse ved pleie), DNQP, 2006, page 90.

1.-3. De fire delene på Völkers system for hjelpeskinner er direkte integrert i hode- og fotseksjonen på liggeflaten og de koordineres tilsvarende. På denne måten sørger de for ønsket be-
skyttelse ved å opprettholde overensstemmende høyde over madrassnivå i alle stillinger. Ved behov kan åpningen mellom skinnene lukkes med en innleggsplate (ekstra tilbehør).

1. 2. 3.
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“Sammenlignet med sideskinner i hel lengde vil uttrekkbare 
hjelpeskinner i hode- og fotseksjonen med en åpning i midt-
en befordre mobilitet for pasienter, og dermed også bidra 
med assistanse for pleierne.”

Völkers hjelpeskinnesystem 
Så mye frihet som mulig

Völkers sykehussenger er utrustet med en teknologi og funksjonalitet som oppmuntrer til individuell uavhengighet. Dette er oppnådd gjennom en kombinasjon av 
trinnløs justering av liggeflaten og sikre høydejusterbare hjelpeskinner. Med denne støtten vil pasienter med tilstrekkelig fysisk styrke bli i stand til å sitte oppreist, 
flytte seg, og stå opp av sengen fra siden uten ytterligere hjelp10. Völkers system med hjelpeskinner gir så mye frihet som mulig med de høydejusterbare hjelpe-
skinnene i hode- og fotseksjonen som gir en sikker støtte, samt åpning for å gå ut av sengen og komme opp i den igjen.

Økt mobilitet for pasientene forhindrer liggesår og reduserer risiko for fall, og det fremmer pasientenes motivasjon og selvfølelse. Dette gir en følelse av vel-
være som også letter arbeidsbelastningen for pleierne, i tillegg til fordelen med den fysiske sikkerheten for pasienten.

10 For immobile pasienter har Völker utviklet sykehussengen S 962-2 Vis-a-Vis, se også side 76. 

1.-2. Völkers hjelpeskinner tilpasses individuelle behov for hjelp og sikkerhet. I lav posisjon angir de sengens kant og er en 
passende høyde å skyve seg opp fra, og i høy posisjon hjelper de når man ønsker å rulle seg rundt eller dra seg opp når 
man skal ut av sengen. De følger også hode- og fotseksjonen for å sikre beskyttelse når man justerer liggeflaten.

Siegfried Huhn 
Helselærer, Berlin,  
medlem av ekspertgruppen fall pro-
fylakse i DNQP
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Völkers hjelpeskinnesystem 
Til hjelp for pasientene og pleierne

Moderne sykehussenger kan ha alternative løsninger når det gjelder hjelpeskinner: Man kan enten ha de tradisjonelle sideskinnene i hel lengde eller hjelpe-
skinner som er delt i to deler på hver side av sengen og som gjør at pasienten kan forlate sengen på en vanlig måte til tross for at skinnen er hevet11. Det siste 
alternativet brukes på Völkers sykehussenger. De blir helt bevisst kalt hjelpeskinner fordi de er utviklet for å hjelpe pasientene ved å sikre at de ikke faller ut av 
sengen. Samtidig skal de være fleksible nok til å gi pasienten tilstrekkelig bevegelsesfrihet.

Völkers hjelpeskinner er konstruert i henhold til spesifikasjoner for klemmesikre dimensjoner for mellomrom og konstuksjoner — samt basert på ergonomisk erfa-
ring. De overholder standardmålene i DIN EN 60601-2-38, samt IEC 60601-2-52 som gjelder fra og med slutten av 2009 (se side 60). Hvert element er ekstremt 
stabilt og kan ikke utløses selv med stor vektbelastning. Skinnene gir god hjelp når man skal ut av sengen fra siden ved at skinnene gir pasienten et støttehånd-
tak når hun/han skal begynne å gå. Når den trekkes ut på siden, og låses i en horisontal posisjon, kan sideskinnen fungere som støttefundament hvor spesielle 
liggestillinger er ønskelig (se bilde 3 under). Völkers hjelpeskinner gir også pleieren lett tilgang til pasienten med en åpning på midten eller ved å justere hjelpe-
skinnen til en behagelig posisjon.

11  Expert standard fall prophylaxis during care (Ekspertstandard fall profylakse ved pleie), DNQP, 2006, page 58.

1.-3. Völkers hjelpeskinner er svært stabile, de sørger for sikkerhet og støtte til pasienten. På grunn av sin stabilitet og multi-
funksjonalitet kan de også virke som en sengeforlengelse på siden til spesielle stillinger, f.eks til slagpasienter.

1. 2. 3.
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Rengjøring av sengen: Automatisert maskinvask eller manuell rengjøring? 
Völker har riktig seng til begge konseptene

For å svare på spørsmålet om man skal bruke mekanisk eller manuell rengjøring er det mange argumenter for og i mot12. Völker ønsker å legge tilrette for beg-
ge metodene fullt ut. For manuell rengjøring med det hygieniske designet på Völkers sykehussenger: Lukkede komponenter inklusiv understell, glatte overflater 
og konstruksjoner som veier lite. Disse egenskapene gjør det mulig med enkel og allikevel grundig manuell rengjøring, spesielt når rengjøringen kombineres med 
ergonomiske hjelpemidler som sengeløfter og innretning for å dreie på sengen. 

For sentrale automatiserte rengjøringsanlegg har Völker sykehussengen S 962-2W. For å kunne garantere beskyttelse til IPX613 er det nødvendig å beskytte for-
skjellige deler på sengen mot direkte vannstråler og kjemiske stoffer: Deksler på motordrivverk for liggeflaten og utstyr for høydejustering er forseglet og helt 
innelukket i spesialdeksler. Det todelte motorsystemet for liggeflaten er skiftet ut med to enkle drivverk, med kontrollkomponenter og batterier i et eget vanntett 
hus. For å være sikret mot alle muligheter er spindelinnsatsen i løfteseksjonen til S 962-2W skiftet ut med en spindel i rustfritt stål.

12 Se også C. Winkelmann: Efficiency analysis of the bed maintenance in hospitals (Effektivitetsanalyse for sengevedlikehold på sykehus), Saarbrücken 2009.
13 Beskyttelse mot kraftige vannstråler: Vann som kommer fra alle retninger med harde stråler mot rammen har ingen ugunstige effekter.

1. Völkers sykehusseng S 962-2 som ikke egner seg til maskin-
vask har et tydelig gjenkjennelig dobbelt motorsystem under 
liggeflaten. 
2. S 962-2W som egner seg til maskinvask skiller seg ut med 
de to enkeltstående motordrivverkene (i stedet for dobbelt 
motorsystem), i denne sengemodellen er de plassert ved siden 
av apparatkassen for kontrollkomponentene.
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Völkers sykehussenger med nytt understell 
Enda et bidrag til bedre sengehygiene

Et av de viktigste prosjektene som Völkers utviklingsavdeling utførte i første halvdel av 2010 var utviklingen av et helt forseglet understell for å hindre et miljø 
for ansamling av sykdomsfremkallende organismer. Et understell som kan brukes til alle sykehussengene fra Völker; spindelinnsatser, bremsehåndtak og tilkop-
lingsstenger er sikret ved innkapsling i foringsrør med glatte overflater. Derfor kan understellet rengjøres på en sikker og enkel måte, og dette er et betydelig 
bidrag til infeksjonskontroll. 

Enhver produsent ønsker å levere sine nye senger i ren tilstand. Å holde dem rene er imidlertid opp til eieren14. Det er ofte mange åpne elektriske ledninger, 
kontakter, motordeler, mekaniske spaker, stenger og støtter mellom sideprofilene på understellet. Kanter og hjørner kan gjøre rengjøringen vanskelig, noe som 
gir tidspress på selve prosessen og fører til ineffektivitet. Et omfattende forebyggingskonsept hvor sengehygiene er integrert15 kan bare gjennomføres hvis pro-
dusenten setter hygienisk design i fokus. Ut i fra dette tilfredsstiller Völkers sykehussenger forpliktelsene fra MPBetreibV (Driftsregler for medisinsk utstyr).

14 Medical Device Operating Regulations § 4 (2): “Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr skal utføres i henhold til produsentens instrukser med egnede, godkjente, 
prosesser på en slik måte at disse prosessene er vellykkede og kan godkjennes og som sikrer helsen til pasienter, brukere og tredjepart.

15 Meldinger fra DGKH, HygMed 28, år 2003, brosjyre 1/2; se også www.dgkh.de

1.

Bilde til høyre: 
Det hygieniske designprinsippet på Völkers sykehussenger er 
helt tydelig ved første øyekast.
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1. Det nye understellet til Völkers sykehussenger med tredob-
bel spindelteleskopheis i de fire løftesøylene. 
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“Sykehussenger med sine ofte 
utsatte komponenter er ideelle bæ-
rere av MRSA som er nært forbun-

det med pasienter. Sengerengjøring er et viktig tiltak for å 
bekjempe sykehusinfeksjoner. Om rengjøringen kan utføres 
profesjonelt, hygienisk og samtidig økonomisk, avhenger 
i stor grad av sengens design. Et innkapslet hermetisk luk-
ket design med glatte overflater løser disse problemene og 
reduserer faren for at infeksjonsbakterier spres.”

Hvert år blir inntil én million pasienter smittet av en infeksjoner 
Sykdomsfremkallende organismer kan overføres via sykehussengen

Retningslinjene i Krav til sengehygiene16 slår fast: ”Sengen er et betydelig smitteområde for sykdomsfremkallende organismer.” Dette har resultert i ”..smitte 
av sykdomsfremkallende organismer ved nye sykehusinnleggelser samt ved intern transport.” Det er også ”..spesielle problemer for sengehygiene med multi-
motstandsdyktige sykdomsfremkallende organismer”, hyppig bruk av sykehussenger døgnet rundt fremmer reproduksjon og overføring av sykdomsfremkallende 
organismer. Sengehygiene omfatter hele sengen inklusiv alt tilbehør.

Det lukkede understellet på alle sykehussengene fra Völker er dermed en virkelig økonomisk fordel. Før introduksjon av DRGs ble hver ekstra sykehusdag forår-
saket av en sykehusfremkalt infeksjon fullstendig betalt. Dette er ikke lenger tilfelle og lengre sykehusopphold pga. ervervede infeksjoner vil redusere lønnsom-
heten og høye infeksjonstall kan forårsake alvorlige økonomiske tap17. I tillegg må også sykehus ofte oppgi MRSA infeksjonstall til de offentlige etater, og man-
glende evne til å redusere infeksjonstallene kan føre til svekket offentlig tillit til sykehuset. Positive tiltak for kvalitetssikring og for pasienters sikkerhet inklusiv det 
som gjelder infeksjonskontroll bedrer den offentlige oppfatningen og gir bedre økonomi18.

16 Guideline, Requirements for bed hygiene (Retningslinjer, Krav til sengehygiene), HgyMed. 28. År 2003, brosjyre 1/2; se www.dgkh.de
17 Realization of the MRSA recommendations of the KRINKO from 1999 (Gjennomføring av MRSA anbefalinger i KRINKO fra 1999). 

Gjeldende antegnelser i DGKH”, HygMed 2009; 34(3); se www.dgkh.de
18 Se K.-D. Zastrow: Importance of hospital hygiene for German hospitals (Viktigheten av sykehushygiene ved tyske sykehus); se www.dzastrow.de

1. Det åpne understellet på en sykehusseng fra en av våre 
konkurrenter. I henhold til bestemmelser for medisinske pro-
dukter er eieren ansvarlig for å rengjøre sykehussengen. 
Imidlertid bør produsentene designe produkter som er enkle 
å rengjøre og i henhold til gjeldende bestemmelser.

NB! Dette er ikke en seng fra Völker!

Dr. med.  
Klaus-Dieter Zastrow 
Lege for hygiene og miljømedisin, 
Berlin.
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Völkers sykehussenger er utstyrt med originale Völker motordrivverk 
Fordi medisinsk utstyr må være sikkert

Sykehussenger bør støtte og hjelpe både pasientene og pleierne med de ønskede behov for stillinger og bevegelse. På grunn av økte forventninger og krav på 
dette området har det skjedd en utvikling fra enkle manuelle og hydrauliske løsninger til hel- eller halvautomatisert elektromekanisk teknologi støttet av elek-
troniske styringskomponenter. Opprinnelig var det bare mulig å justere høyden og liggeflaten; men etter hvert har Völkers sykehussenger blitt utviklet med mye 
bedre funksjoner for kontroll av sengen ved hjelp av mer komplekse driftssystemer som er svært enkle å håndtere for brukerne. Svikt og defekter skal ikke fore-
komme hvis aktiveringspleie og terapeutiske mål skal nås. Motordrift er derfor selve kjerneverdien for produsenter av sykehussenger. 

Völker har rettet seg etter dette kravet, og i samarbeid med PORSCHE ENGINEERING har Völker utviklet et buss-basert motordrivverk. Produktutvikling og 
produksjon foregår nå internt hos Völker. Systemet består av fire grunnleggende komponenter: elektrisk motordrivverk, en håndkontroll til pasienten, en kontrol-
lenhet til pleieren og strømforsyning. Motordrivverket og kontrollteknologien fokuserer på sikkerhet for medisinsk utstyr og overgår kravene med sine spesifi-
kasjoner. Völkers motordriftsystem gjør sykehussengene fra Völker sikrere og reduserer funksjonssvikt. Kvaliteten og påliteligheten av det medisinske utstyret er 
dermed betydelig forbedret.

Det brukervennlige designet støttes av Völkers Diagnose System som er integrert i motordrivverket. Dette gir enkel service og vedlikehold. (Se side 54 og etter-
følgende sider).

1.-2. Det doble motordrivverket har to vanlige batterer som er enkle å skifte. Batterikapasiteten er 7,2 Ah og tillater lengre 
driftsperioder uten strømtilkopling, og er derfor en mye mer fleksibel løsning enn kun å ha reservestrøm til nødsituasjoner. 
3. Völkers motor brukes som et universalt drivverk i alle Völkers sykehussenger.

1. 2. 3.
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Bilde til høyre:  
Skjematisk plassering av enkelt motordrivverk installert i sen-
gerammen sammen med to tverrdragere til venstre og høyre 
for drivverket for den teleskopiske hevemekanismen.
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Originale Völker motorer og drivverk 
Sikkerhet som et prinsipp

Produsenter av medisinsk utstyr må kontinuerlig forholde seg til strengere sikkerhets- og kvalitetskrav i henhold til både lover og standarder, men også fra syke-
hus og pasienter. Kun ved egenproduksjon av motorer og drivverk kan man være sikker på at leverandørmangler ikke påvirker sluttkunden. Samtidig garante-
res langsiktig stabilitet og tilgjengelighet av leveringsklare senger og reservedeler.

Dette oppnås ved en optimalisert fremgangsmåte under utvikling og produksjon av alle komponenter. For Völkers motorer og drivverk brukes standardproses-
ser som har bevist sin pålitelighet i bilindustrien gjennom flere tiår (se side 48). For å kunne identifisere og unngå potensielle svakhetsledd og sikkerhetsrisikoer 
brukes analytiske metoder under utviklingsfasen for nye produkter19.

19  Völker AG er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og DIN EN ISO 13485:2003/AC:2007

1. Montering av et motordriverk. Hver ordre blir spesifisert 
av det sentrale ERP-systemet (Enterprise Resource Planning) 
og det bygges opp på montasjelinjen av en enkelt person. 
Etter hvert produksjonstrinn blir det utført en test. Kun et-
ter den endelige, helautomatiserte testen kan produktet gå 
videre til neste montasjelinje. 
2. Montering av dobbelt motorsystem med forbindelser som 
kan plugges inn etter det såkalte Poka-Yoke-prinsippet, opp-
rinnelig en japansk prosess for å unngå monteringsfeil.

1. 2.
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Originale Völker kontrollkomponenter 
Sengekontroll i alle situasjoner

Maskinvare og programvare i Völkers LIN-bussystem er utviklet i samarbeid med PORSCHE ENGINEERING. Systemet er fullt kompatibelt med LIN20-standarden 
og har et plug-and-play grensesnitt21. Man kan legge til eller fjerne komponenter på LIN-bussen under drift uten ytterligere konfigurasjon. Alle busskomponen-
tene, som f.eks. motorkontroller, strømforsyning og tastatur er i stand til en kontinuerlig selvovervåkning uavhengig av hverandre. Det kjøres en automatisk sik-
kerhetstest for relevante parametere. Hvis ikke disse parameterne faller innenfor grenseverdiene vil strømtilførselen og dermed også bevegelsene til sengen og 
kontrollfunksjonene blokkeres. 

Den nye elektronikken garanterer sikkerhet hvis feil oppstår, slik at det ikke er behov for å blokkere f.eks. funksjoner til pasienten. En pulsbreddemodulering 
sørger for en konsistent justeringshastighet av liggeflaten selv med ulike belastninger. Dette er årsaken til at man kunne øke trygg arbeidsbelastning opptil 
250 kg.

20 Local Interconnect Network (LIN) for kommunikasjon mellom intelligente sensorer og styreelementer
21 Med ”plug-and-play” menes at man kan koble til og starte maskinkomponenter uten behov for ytterligere konfigurasjon.

1. Automatiske funksjonstester av håndkontrollen. 
2. Montering av holdeklemme med styrt skrutrekker. 
3. Laserinskripsjon på håndkontrollens bakside.

“Kvaliteten på medisinsk utstyr kan bare garanteres av sta-
bile prosesser og konsekvent fastholdelse om prinsippet om 
null feil: ingen feil aksepteres, ingen feil gjøres, ingen feil 
overføres.”

Demetrios Kappos 
Leder PORSCHE CONSULTING, 
forretningsutvikling

1. 2. 3.
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1. Montering av hydroheis for justering av fotgavl. 
2. Sluttkontroll av sykehussengen for feilfri funksjon av alle 
komponenter.

Sykehussenger  
Smal produksjon gir full valuta for Völkers senger

Völkers produksjonsanlegg i både Witten og Hainichen har gjennomført prinsippet med smal produksjon. Målet er å kontrollere alle komponenter og materialer 
til alle produksjonslinjer over hele prosesskjeden, i riktig rekkefølge, å kunne transportere riktige mengder direkte til linjen og montere det der innen en definert 
tidramme. Kjernen er en definert tidsplan som omfatter alle innkommende sengebestillinger og de to neste dagenes produksjon22. Funksjonen til logistikkavde-
lingen på anlegget er konsentrert om å fremskaffe komplette delesett til de sengene som er i ordre samt å utarbeide spesifikasjoner til disse. Spesifikasjonene er 
tilgjengelig på plukketrallene med bestillinger for de enkelte stasjonene på produksjonslinjene. Medarbeiderne trenger ikke å bekymre seg for materialforsynin-
gen, de kan fullt ut konsentrere seg om monteringsprosessen. Målet er en feilfri produksjon. På grunn av strenge slutt-tester garanteres det derfor at kun feilfrie 
sykehussenger forlater anlegget. Produksjonsprosesser med fokus på kvalitet, sikkerhet og fleksibilitet er i stadig utvikling23. De enkelte medarbeiderne spiller en 
viktig rolle i denne prosessen, fordi kvaliteten på hver enkelt Völker sykehusseng — og dermed også til syvende og sist kundenes tilfredshet — står og faller på 
hans eller hennes dyktighet og de ressurser som stilles til rådighet i arbeidet, samt de konkrete arbeidsforholdene for den enkelte medarbeideren.

22 Trekkprinsippet er bearbeidet ut i fra det japanske systemet for bilproduksjon Kanban, og er introdusert i Völkers anlegg i samarbeid med PORSCHE CONSULTING.
23 Tilsvarer den japanske arbeidsfilosofien Kaizen, som innebærer en konstant bestrebelse for å bli bedre.

Bilde til høyre:  
Sluttmontering av sykehussengen går på det automatiske 
transportbåndet og ferdigstillingstraller.

1. 2.
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Kvalitet og sikkerhet 
Fremtidsorientert Völker-teknologi

Forskjellige kundekrav og kontinuerlig økende krav basert på kvalitetsstandarder har motivert Völker til å utvikle ny teknologi for motordrivverk og senger og 
anvende dette i sin egenproduksjon. På denne måten vil f.eks. standardprosedyrer brukes under produktutviklingen, noe som har vist seg å være svært pålitelig i 
bilindustrien. Dette inkluderer implementering av V-modellen for planlegging og vellykket gjennomføring av utviklingsprosjekter innen Völkers prosjektledelse og 
kvalitetssikring. Her blir det også brukt en ekstra iterativ (trinn-for-trinn) utviklingsmodell, for å kunne tillate kontinuerlige korreksjoner og forbedringer av hver 
enkelt utviklingssyklus. Til sist fokuserer Völker på FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) som en analytisk metode, for å identifisere potensielle svake punkter 
og risikofaktorer under utviklingsfasen av et nytt produkt, og om nødvendig sette i verk egnede tiltak for å møte disse.

Gjennom en klart avgrenset utviklingsmodell, med flere prototypfaser, sikres at den første sengen som leveres tilfredsstiller de strenge kvalitetskravene.

Risk-  
analysis

Risk-  
analysis

Risk-  
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Risk-  
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1. V-modell for planlegging. 2. Iterativ utviklingsmodell.
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3. Struktur-tre til FMEA-analyse.
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Kvalitet og sikkerhet 
Teknologi som gjør Völkers sykehussenger til en varig investering

De etablerte standardene i bilindustrien er integrert i alle Völkers produksjonsprosesser fra utviklingen av det første designet og opp til siste produksjonstrinn. 
Spesielt har FMEA vist seg å være vellykket sammen med mange års intern erfaring hos Völker. Takket være samarbeid med PORSCHE ENGINEERING blir  
potensielle svake punkter i systemet, teknologien og prosessene oppdaget og eliminert ved hjelp av denne analytiske metoden.

Dette garanterer at hver sykehusseng fra Völker tilfredsstiller de ulike kravene under hele sengens levetid.

Bildene viser utvalgte eksempler på en målrettet anvendelse av analyseresultatene på Völkers sykehussenger:
1. En LIN-buss etablert i bilindustrien blir brukt som en kommunikasjonsstandard, og den er sikker, effektiv og kostnadseffektiv. 
2. Som batterier benyttes to vanlige 7,2 A-batterier, de har høy kapasitet med best mulig sikkerhet og fleksibilitet for brukerne.  
3. En elektronisk batterikontroll sikrer at batteriene alltid er fullt ladet. Dette muliggjør en betydelig lenger driftstid og reduserer kostnadene. 
4. Et potensiometer kontrollerer elektronisk distanser og derfor kan man utelate de mekaniske bryterne. 
5. En pålitelig brems gir absolutt sikker stans av valgt stilling på liggeflaten ved hjelp av a) omslagsfjæring, b) forrigling av spindel og c) inngrep på aksel/motordrivverk. 
6. Ved å bruke to motgående drivhjul kan ødeleggelser på giret nesten utelukkes. 
7. Tilkopling av alle komponenter gjøres med vanntette innstikksplugger, spesielt optimaliserte for Völker. 
8. Ved bruk av laserinskripsjon blir alle sikkerhetsanmerkninger sikret mot slitasje og utvisking, og serienummeret forblir permanent. 
9. Deksler, øvre og nedre deler er sveiset med laser og er derfor sikret mot prosessproblemer, som f.eks. limstoff som lekker etc. 
I tillegg er alle deksler og innramming laget i polyamid; dette innebærer motstandsdyktighet mot kjemiske stoffer og er svært velegnet for anlegg med automatisk rengjøring.

1. LIN-buss 2. Batterier 3. Batterikontroll
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4. Potensiometer 5. Brems 6. Drivhjul

7. Plugg 8. Laserinskripsjon på håndkontrollen 9. Sveiseutstyr
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Kvalitet og sikkerhet 
Permanent prosesskontroll, 100 prosent slutt-test

Alle ordrer blir nøyaktig definert av det sentrale ERP-systemet (Enterprice Resource Planning). For å unngå feil blir hver ordre effektuert av én person. Pick-to-
Light systemet anvendes, for å unngå valg av feil artikkel eller tellefeil. For å sikre kvalitet og pålitelighet under montering anvendes blant annet kontrollutstyr 
for nøyaktig dosering av smøremidler, samt intelligente skrutrekkere som garanterer spesifisert dreiemoment, skrutid og skrusekvens. Monteringen utføres med 
stor sikkerhet og med høy industriell standard med innstikksplugger etter Poka-Yoke-prinsippet, opprinnelig en japansk prosess for å unngå monteringsfeil.

  Produksjon basert på Kaizen-prinsippet ihht. ERP-definerte spesifikasjoner, enhetsflyt støttet av RFID, Pick-to-Light, og med bruk av intelligente skrutrekkere.

Produksjon av 
elektroniske komponenter

 

Produksjon av 
mekaniske komponenter

 

100%-tester Produksjon av 
håndkontroller

Produksjon av 
motorer

Produksjon 
av DA01

100%-tester

100%-tester 100%-tester
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  Produksjon basert på Kaizen-prinsippet ihht. ERP-definerte spesifikasjoner, enhetsflyt støttet av RFID, Pick-to-Light, og med bruk av intelligente skrutrekkere.

Produksjon av 
elektroniske komponenter

 

Produksjon av 
mekaniske komponenter

 

100%-tester Produksjon av 
håndkontroller

Produksjon av 
motorer

Produksjon 
av DA01

100%-tester

100%-tester 100%-tester

 

Etter hvert produksjonstrinn blir det utført en mellom-test, den respektive slutt-testen sikrer en feilfri kvalitet over hele systemet. Alle testresultater blir dokumen-
tert. Den ferdige monterte sykehussengen kontrolleres før den forlater produksjonslinjen for endelig kontroll av kvalitet og feilfri funksjon, og deretter transpor-
teres den til den automatiske og dokumenterte slutt-testen med maksimalt tillatt arbeidsbelastning (robot-modell i jern). Kun etter denne 100 % -testen vil sengen 
få klarsignal for endelig levering.

Kontrollutstyr for dosering av smøremiddel og sveising med laser.

Sengeproduksjon med slutt-test Før levering til 100 % -test med maksimalt tillatt arbeidsbelastning på 250 kg.
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Ved hjelp av VDS kan klinikkens egne teknikere hurtig di-
agnostiere problemet. Ved hjelp av dette programmet blir 
spesifiserte parametre for alle komponenter og mulige avvik 
angitt. Reparasjoner kan gjøres hurtig slik at sengen kan re-
turneres til brukeren omgående. 

Spar tid med Völkers Diagnose System 
Enkelt vedlikehold og reduserte kostnader med Völkers service

Arbeidet med nyutviklingen av Völkers system for motordrivverk har også muliggjort integrering og optimalisering av den tekniske servicen og vedlikeholdet av 
Völkers senger. Kjernen i den nye teknologien for service og vedlikehold er Völkers Diagnose System (VDS). VDS aktiveres ved at en bærbar datamaskin, hvor 
diagnoseprogrammet er installert, kobles til LIN-bussen på en Völker-seng. Her kan alle relevante parametere for de forskjellige komponentene vurderes og 
kontrolleres. Problemer vil bli diagnostisert umiddelbart. Hyppige uregelmessigheter i systemet kan undersøkes og rettes opp med prøvekjøring og registrering 
av nøkkelparametre. Resultatene kan lagres sentralt på en nettserver. På denne måten gjøres dokumentasjonen for sengen tilgjengelig samtidig som dataene 
sikres.

Det er kunden selv som bestemmer om Völkers Diagnose System skal benyttes og på hvilken måte dette skal integreres i det samlede systemet. Det er mange 
fordeler: Völkers Diagnose System gir en omfattende oversikt av hele sengeparken, alle konfigurasjonene på motordrivverket er lagret for hver seng. Det er ikke 
nødvendigvis påkrevet med en servicetekniker fra svas svalland på stedet. Sykehusets egne ingeniører kan håndtere dette direkte hvis de er utstyrt med Völkers 
Diagnose System. Prinsippet med dette servicekonseptet er assistert selvhjelp.

1.-2. Antallet reparasjoner på Völkers nye sykehussenger 
med Völkers motordrivverk er ekstremt lavt. Hvis det skulle 
oppstå et problem kan dine egne teknikere være i stand til å 
løse det ved hjelp av VDS. Hvis sykehusets tekniske avdeling 
ikke er utstyrt med VDS, vil autoriserte serviceteknikere fra 
svas svalland være tilgjengelige.

1. 2.

Bilde til høyre: 
Völkers Diagnose System fungerer via en LIN-buss på Völkers 
sykehusseng, som er koplet til en datamaskin som har VDS 
programvare installert.
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Tekniske kontroller med Völkers Diagnose System 
TÜV-tester24 for Völkers sykehussenger

Tekniske kontroller kan sammenlignes med NAF-tester som utføres på biler. Sykehussenger må kontrolleres med jevne mellomrom for å sjekke at de oppfyller de 
tekniske kravene for sikker drift. Både den mekaniske og elektriske sikkerheten må undersøkes. Völker anbefaler dokumenterte årlige kontroller, for å kunne på-
vise slitasje25 og for å minimere påfølgende skader. 

Völkers Diagnose System (VDS) støtter denne prosessen på mange måter. I det første trinnet sørger den for en egnet testplan med testpunkter som skal kontrol-
leres. Hvert punkt er nøye beskrevet, slik at teknikeren blir istand til å utføre en riktig kontroll. Dokumentasjon av testen gjøres med VDS26. I det neste trinnet vil 
data lastes opp på en sentral nettserver. På den måten blir data ikke bare tilgjengelig lokalt på en datamaskin, men blir også tilgjengelig over Internett for au-
toriserte personer. I det siste trinnet kan sykehuset lagre og skrive ut testrapporter, for å kunne presentere disse til f.eks. de riktige spesialistene. En rapport om 
gjeldende status for kontrollen kan opprettes for å se om det er nødvendig med ytterligere tiltak.

24 Technischer Überwachungs-Verein (TÜV), uavhengig tysk organisasjon for testing og sertifisering av tekniske produkter. En TÜV-test er det samme som en NEMKO-test i Norge.
25 For eksempel ledninger som har blitt overkjørt under transport og derfor har blitt ødelagte.
26 Teknisk kontroll med VDS kan utføres med både den siste generasjonen av senger og for alle tidligere modeller av Völkers senger. 

1. Når den årlige kontrollen står for tur vil en tekniker fra 
svas svalland gjennomføre kontrollen i tillegg til eventuelle 
reparasjoner. Tidsplanen er listet opp i gjeldende dokumenta-
sjon for hver enkelt seng.

1. 2.

2. Ikke bare data over reparasjoner, men også data for 
tekniske kontroller kan lastes opp på nettserveren. På denne 
måten er de samlet for å kunne utføre ytterligere tiltak om 
nødvendig, og kunden har tilgang på dette.Vö
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2. For en bedre oversikt eller til intern godkjenning kan  
man skrive ut bestillingslister. Hver bestilling vil umiddelbart  
behandles.

Bestilling av reservedeler med Völkers Diagnose System 
Komplett, hurtig og pålitelig

Völkers Diagnose System støtter bestilling av reservedeler til alle Völkers sykehussenger. Brukeren kan se reservedelene for alle sengemodellene — eller hun kan 
velge å vise lister for bare én sengemodell om gangen. Systemet gir en oversikt over alle reservedelene med tilhørende serienummer og korresponderende bil-
der. Dermed blir ordrefeil nesten utelukket på grunn av visuell sammenligning. For å opprettholde en oversiktlig fremstilling blir kun de topp 100 reservedelene 
listet opp for hver sengemodell. Det er selvsagt også mulig å bestille andre reservedeler. For å finne riktig bestillingsnummer og for å legge dette riktig inn i Völ-
kers Diagnose System brukes den angjeldende sengens liste over reservedeler. Det er mulig å foreta samlet bestilling for flere senger.

Bestillinger til svas svalland kan gjøres når som helst, på telefaks, telefon eller e-post. Din bestilling vil overføres til Völkers ERP-system (Enterprise Resource Plan-
ning) og behandles umiddelbart. Med denne løsningen garanteres en hurtig og pålitelig bestillingsprosess.

1. Klinikkens tekniske avdeling kan når som helst etterspørre 
reservedeler via Völkers Diagnose System. VDS hjelper til 
med bilder og beskrivelser for nøyaktig bestemmelse av nød-
vendig del.

“Völkers Diagnose System er en enkel og sikker prosess for 
å lokalisere og løse tekniske problemer, utføre kontroller 
og vedlikehold, bestille reservedeler samt dokumentere alt 
sammen. Dette fører til en betydelig reduksjon i kostnader 
og tid for kunden. Også for oss. En virkelig vinn-vinn-situa-
sjon.”

Christian Pfeiffer 
Leder for Service,  
VÖLKER AG

1. 2.
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Völkers sykehussenger etterkommer de nye reglene i IEC 60601-2-52 
— inkludert alle testkrav for sideskinner

Viktige endringer i den nye standarden27 gjelder avsnittet Mekaniske Faremomenter. Basert på dokumenterte ulykker med sideskinner har testkriteriene blitt 
strammet inn. Dette gjelder mål, lastestyrke og pålitelighet med hensyn til slitestyrke28. Før den nye standarden, skulle mål (C1) mellom hodegavl og side skinne 
enten være mindre enn 60 mm eller større enn 235 mm, den nye standarden fastsetter at målet alltid skal være mindre enn 60 mm. Som en sentral åpning (C2) 
skal avstanden være større enn 318 mm eller mindre enn 60 mm målt ved liggeflaten i flat posisjon. Dette målet gjelder også avstanden mellom sideskinnen og 
fotgavlen hvis sengeforlengelse er brukt. På grunn av dårlige bøyningsegenskaper, spesielt for sideskinner i hel lengde, er teststyrken økt fra 50 N til 250 N. 
Grad av robusthet og pålitelighet ved bruk av sideskinner bestemmes ut i fra helt nye langsiktige funksjonstester på 30.000 sykluser29. Ytterligere en langsiktig 
test med 3.000 sykluser som har simulert pasienter med ristebevegelser mot sideskinnen30.

Völkers senger utstyrt med Völkers hjelpeskinner tilfredsstiller alle kravene i den nye standarden fra mars 2010, og gir høyeste grad av sikkerhet for pasientene, 
pleierne og ledelsen.

27 Fra desember 2009 gjelder IEC 60601-2-52, men det er en overgangsperiode på 36 månder frem til desember 2012, innen den tid må standarden ratifiseres som en europeisk stan-
dard.

28 Siden mars 2010 har Völker kun produsert sykehussenger som overholder den nye standarden IEC 60601-2-52. Gjeldende testsertifikat fra TÜV Süd som påviser dette er tilgjengelig.
29 Völkers senger har bestått disse testene (30.000 sykluser med belastning i øverste posisjon til uten belastning i nedre posisjon) og også etterfølgende belastning og funksjonstester.
30 Völkers hjelpeskinne er belastet 3.000 ganger fra siden og i tverretning hver med en belastning på 100 N.

1. Testing av mellomrom utføres med dimensjonsriktige kjegler og med en last på 250 N. 
2. Skissen fra standarden viser spesifikasjoner for mål på mellomrom. Völkers sykehussenger overholder dette (se bilde til høyre).
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Völkers sykehussenger: Et komplett program 
Tilpasset pasientenes individuelle behov

Völker tilbyr sykehussenger med forskjellige funksjoner, og disse er utviklet for å støtte forskjellige former for medisinsk behandling og for å være til hjelp for pa-
sienter med forskjellige pleiebehov.

Til tross for forskjellig funksjonalitet for hver sengemodell har alle sengene fra Völker felles moduldesign og felles komponenter som bidrar til et enhetlig utse-
ende.
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Modell S 962-2 (modell S 962-2W kan maskinvaskes) Modell S 962-2 Vis-a-Vis
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Modell 5380 K Modell 3082 K

Modell S 382 Modell S 382 Vis-a-Vis
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Bilde til høyre:  
Et dobbeltrom møblert med Völkers sykehussenger, begge 
modellene i S-design.

Klassisk dobbeltrom 
Møblert med Völkers sykehusseng S 962-2 og Vis-a-Vis

Avbildet på disse sidene ser du et pasientrom med to sykehussenger med forskjellige funksjoner, men med ensartet utseende. Den ene er Völkers banebrytende 
sengemodell Vis-a-Vis som gjør det enkelt å aktivere en pasient ved hjelp av en normal sittestilling fremover. På denne måten blir pasientens hverdag mye mer 
meningsfylt.

1. Pasienten og pleieren kommuniserer i øyehøyde på Völkers Vis-a-Vis. Den tilgjengelige plassen som brukes av nattbordet 
mellom sengene er tilstrekkelig for å kunne flytte understellet til siden.  
2. Den vertikale forsyningskanalen er integrert i den horisontale lagringsseksjonen (se side 98).
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1. 2.
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Dobbeltrom med S 962-2 og Vis-a-Vis

M
o

de
lle

r



66 svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Moderne enkeltrom 
Møblert med Völkers sykehusseng S 962-2

Völkers sykehussenger produseres i beste institusjonsdesign — og kompletteres med matchende utstyr, som f.eks. Völkers forsyningskanal og serveringsbrett/ar-
beidsbrett — og gjør enkeltrommet trivelig og godt egnet for restitusjon.

1. Sykepleieren stiller inn sykehusseng S 962-2 til en behagelig sittestilling ved å bruke pasientens håndkontroll. 
2.-3. Forsyningssystemet er på dette bildet plassert bak det skyvbare bildet.
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1. 2.

Bilde til høyre: 
Sykehusseng S 962-2 i B-design. På veggen ved siden av 
sengen er Völkers forsyningskanal med en skuffe og et brett 
(se side 98). Ved siden av sengen er Völkers serveringsbrett/
arbeidsbrett RT-985 (se side 95).

3.
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Enkeltrom med S 962-2.
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Komfortable VIP-rom 
Møblert med Völkers sykehusseng Vis-a-Vis

VIP-rom kombinerer medisinsk sikkerhet med personlig bokomfort. Völkers Vis-a-Vis oppfyller virkelig ønsket om et behagelig og flott bomiljø i kombinasjon med 
funksjonelle krav til pre- eller postoperativ behandling.

1. Völkers Vis-a-Vis i MA-design i sittestilling gir pasienten en ny måte å kommunisere på. 
2.-3. Völkers Vis-a-Vis i standardposisjon i S-design eller i MN-design med lav fotgavl (se side 88).
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1. 2.

3.

Bilde til høyre:  
Völkers Vis-a-Vis i MA-design. Ved siden av sengen er Völ-
kers vertikale forsyningskanal plassert (se side 98).
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VIP-rom med Vis-a-Vis.
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Intensivavdeling 
Møblert med Völkers sykehusseng S 962-2

Med et hygienisk design, flerbruksfunksjonalitet, mikrostimulerende liggeflate og hjelpeskinnesystem med mange posisjoner brukes Völkers sykehusseng S 962-2 
på intensivavdelinger eller ved overgangspleie. Sengene tilfredsstiller på den ene siden de medisinske kravene, og på den andre siden er sengenes allsidighet et 
supplement til spesialsenger som ofte er tilgjengelig i svært begrenset omfang.

1.-2. Völkers system med hjelpeskinner som er justerbare i høyden gjør det mulig å foreta en rekke pleieaktiviteter, og skin-
nene kan tilpasses hver enkelt pasients behov for pleie og beskyttelse. Skinneseksjonene skyves under liggeflaten når det ikke 
er behov for dem, og da er utstyrsskinnen åpen med fastgjort tilbehør på plass.  
3. Pleiekontrollen kan festes øverst på Völkers hjelpeskinne på fotseksjonen slik at den alltid er lett tilgjengelig.
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Bilde til høyre:  
Völkers sykehusseng S 962-2 (S-design i hvitt) på 
intensivavdelingen. 

1. 2. 3.
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Intensivavdeling med S 962-2.
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Intensivavdeling 
Møblert med Völkers sykehusseng Vis-a-Vis

Stadig flere sykehus foretrekker Völkers Vis-a-Vis på deres intensivavdelinger eller ved overgangspleie. Dette fordi denne sengen er enkel når man skal reposi-
sjonere pasienten fra en liggende stilling til en terapeutisk sittestilling med minimale forstyrrelser og bedre sikkerhet for både pasienten og pleieren.

1.-3. Völkers Vis-a-Vis gir de samme mulighetene som en sykehusseng fra Völker, men med ekstra fordel 
med normal sittestilling for pasienten.
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Bilde til høyre:  
Pleie forfra fremmer restitusjonsprosessen for pasienter på 
intensivavdelinger.

1. 2.

3.
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Intensivavdeling med Vis-a-Vis.
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Völkers Vis-a-Vis sykehusseng 
Mobilitet på en enkel måte

Alle pasienter som ikke kan eller ønsker å forlate sengen er helt immobile. Ofte gjør den fysiske eller medisinske tilstanden til pasienten det umulig å forlate sen-
gen fra siden. Imidlertid er assistert eller selvstendig mobilitet ofte mulig hvis sengen kan omdannes med en åpning slik at pasienten sitter forovervendt. Da får 
pasienten en sikker gulvkontakt med føttene. På denne måten — avhengig av pasientens fysiske tilstand — oppmuntres mobilitet og uavhengighet. Fra å ligge, til 
å sitte, til å stå og til å gå.

Völkers Vis-a-Vis er utviklet på grunnlag av godt utprøvde sykehussenger fra Völker, og ved første øyekast ser de også ut som de andre sykehussengene. Men 
de har en svært viktig ekstra fordel: Ved å trykke på en knapp og med noen få grep kan den deles mellom den øvre og nedre benseksjonen på de fire liggefla-
tene. For at den nedre benseksjonen skal kunne skyves til en av sidene slik at det er nok plass til å få en behagelig sittestilling, blir hele liggeflaten flyttet litt for-
over sammen med understellet ved hjelp av en elektrisk motor. Sidebeskyttelse for pasienten i sittestilling opprettholdes ved hjelp av systemet med hjelpeskinner.

1. Völkers Vis-a-Vis i sittestilling tilbyr pasientene 
optimale muligheter for mobilisering forover.
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1.

Bilde til høyre: 
Völkers Vis-a-Vis er tilgjengelig i ulike design og farger. Bildet 
viser S-design i antrasitt og spise-/arbeidsbrett RT 985.
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Völkers Vis-a-Vis sykehusseng 
Normal sittestilling

Sammenlignet med tilbakelent sittestilling, som i en vanlig sykehusseng, betyr det å sitte i Völkers Vis-a-Vis med føttene godt plantet på gulvet noe helt spesielt 
for pasientene. Det gir dem en følelse av å delta i livet og det påskynder restitusjonen.

Det er også mulig å la en pasient sitte i en vanlig sykehusseng31, men det å bevege seg fra liggestilling og over til en stol kan være smertefull for postoperative 
pasienter, spesielt for de som har hatt abdominal kirurgi. I slike og lignende tilfeller32 er det påkrevet med hurtig mobilitet og hvis man ikke tar hensyn til dette 
kan det føre til økte pleiekrav, forlenget periode med pleie og også ofte lengre sykehusopphold.

I tillegg gir en sittestilling bedre kommunikasjon ansikt-til-ansikt med pleiere og besøkende. Når du sitter rett overfor en annen person gir det uttrykk for at du 
retter oppmerksomheten mot den personen du er sammen med. Ekstra tid til verdig pleie, tid man får ved bedret effektivitet og uavhengighet for pasienten.

31 Se også TODAY’S CARE, Urban & Fischer 2001, side 227.
32 F.eks. etter hjerteoperasjoner, etter slag eller ved hyppige nevrologiske/geriatriske sykdommer.

1.-2. Pasienter i Vis-a-Vis kan overføres til sittestilling hurtig og enkelt. Man setter ryggstøtten opp og flytter liggeflaten for-
over. Den nedre benseksjonen løses ut manuelt og flyttes til ønsket side, samtidig som — avhengig av fysisk tilstand og om det 
er behov for hjelp av pleier — pasienten plasserer ett og ett ben på gulvet. Pasienten kan kommunisere i ansiktshøyde med 
pleiere eller besøkende.
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1. 2.

“I en forhåndsstudie kunne pasienter som trengte mye pleie 
settes i en ordentlig sitteposisjon på en trygg måte kun ved 
hjelp av en pleier i en bestemt tidsperiode. Det forårsaket 
mindre stress å sitte, sammenlignet med å komme seg opp 
av sengen fra siden.”

Professor Marlies Beckmann 
Professor for klinisk pleievitenskap 
ved DET TEKNISKE UNIVERSITETET  
I FRANKFURT/MAIN
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Völkers Vis-a-Vis sykehusseng 
Bevegelse fremover

Å stå opp av eller komme i sittestilling fra en vanlig sykehusseng krever en overføring til en mer behagelig sittestilling i en lenestol, rullestol eller lignende, en 
stilling som allerede er oppnådd med Völkers Vis-a-Vis. Fra Vis-a-Vis i sittestilling til opp og stå er en uanstrengt overgang til å gå. Erfarne pleiere vet at å få 
en pasient opp fra å ligge til å stå så snart som mulig innebærer mange fordeler for pasienten — med Vis-a-Vis kan denne prosessen starte tidligere. Pasienten 
bør oppmuntres til uavhengig mobilitet, men alltid med egnet hjelp som lar pasienten bruke sine evner og med hensyn til deres fysiske og medisinske tilstand. I 
henhold til Aktivitas Care®-konseptet er det viktig at pasienten har tilstrekkelig selvkontroll og at de kan flytte kroppsvekten jevnt og balansert slik at de får riktig 
støtte på gulvet.33,34

Selvstendig mobilitet støttes ved hjelp av stabile og høytliggende hjelpeskinner i benseksjonen. Ved å bruke disse kan man få til assisterte bevegelser for immo-
bile pasienter ved hjelp av en pleier på en mye enklere måte enn den tradisjonelle måten å sette seg opp i sengen, dreie rundt og komme seg opp av en vanlig 
sykehusseng.

33 Se også NURSING PEOPLE Vol. 2, Springer 2006, side 520.
34 Etter hjerteoperasjon, etter slag eller stadig nevrologis/geriatrisk sykdom.

1.-2. Når man skal reise seg eller sitte i en Vis-a-Vis støttes pasienten av den høytstående ryggstøtten, ekstra hjelp av en 
pleier nummer to er ikke nødvendig. Impulser for å sitte opp innledes ved hjelp av riktig sitteposisjon, som støttes med Völkers 
Vis-a-Vis ved å senke fotseksjonen og heve sengerammen ved hodegjerdet (oppreisningsfunksjon).
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“For de som ikke kan settes i bevegelse fra siden, fordi 
dårlig fysisk form hindrer dette, kan med noen få unntak 
aktiveres forover.”

Dr. Clemens Becker 
Leder for geriatrisk rehabilitering 
ved ROBERT-BOSCH SYKEHUS,  
Stuttgart

1. 2.
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Vis-a-Vis: bevegelse fremover.
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Völkers seng med lav høyde 
Riktig sykehusseng for pasienter som har risiko for å falle

Studier har vist at pasienter som har høy risiko for å falle ofte kan falle flere ganger etter hverandre. Det er ikke uvanlig at økt fare for å falle er forbundet med 
frykt for å falle fra en seng med normal høyde, selv om det gis tilstrekkelig beskyttelse med hjelpeskinner. I slike tilfeller er Völkers lave seng det beste valget for 
sykehuset. Denne sengen er en kombinasjon av det vanlige designet på Völkers sykehussenger og et understell med en spesiell trapesformet heis, som kan senke 
sengen til ca. 23 cm over gulvet. Sengen kan heves til en ergonomisk arbeidshøyde på 74 cm. Sengehøyden kan også velges av pasienten selv f.eks. i løpet av 
visittiden.

Som en ekstra foranstaltning kan hjelpeskinnene heves til lav posisjon ved siden av madrassen og en beskyttelsesmatte for fall kan festes til tilbehørsskinnen.

1. Völkers seng med lav høyde (alle bildene viser S-design i antrasitt) er utstyrt med et stabilt trapesformet understell som 
tåler en arbeidsbelastning på 170 kg. I laveste posisjon koples bremsene automatisk til. 
2. Designet matcher Völkers sykehusseng S 962-2. Ved behov gir Völkers hjelpeskinner ekstra beskyttelse i lav høyde slik at 
faren for å klatre over skinnene reduseres. 
3. Sengens høyde og posisjonering av liggeflaten kan også betjenes av pasienten selv med pasientens håndkontroll.
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Bilde til høyre:  
Muligheten for å være nær gulvet og føle gulvet øker sik-
kerheten for pasienter som har høy risiko for å falle og man 
unngår fall.

1. 2. 3.
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Völkers sykehusseng 3082 K 
Riktig seng for korttidspleie

Völkers seng 3082 K er en kombinasjon av Völkers sykehusseng med alle de velprøvde og funksjonelle designdetaljene og det elegante og stilrene understellet 
til Völkers sykehjemsseng.

Derfor brukes Völkers 3082 K fortrinnsvis i tilfeller der pasienten trenger funksjonaliteten til en sykehusseng, men ikke har behov for å transporteres. Den blir of-
test brukt i pasientrom som har høye kliniske krav men hvor det er et ønske om å ha en mindre klinisk atmosfære.

1. Völkers sykehussenger har hodegjerder og fotgavler i for-
skjellige design som, hvis ønskelig, kan fjernes. 
2.-3. Völkers sykehusseng 3082 K har full funksjonalitet med 
attraktive designdetaljer.
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1. 2.

3.

Bilde til høyre: 
Sykehusseng 3082 K i W-design i antrasitt med anodisert 
understell. Sammen med Völkers nattbord og serveringsbrett/
arbeidsbrett RT 985.
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Völkers sykehusseng S 382 og S 382 Vis-a-Vis 
Kombinerte sykehjems- og sykehussenger

Sykehussengene S 382 og S 382 Vis-a-Vis er en vellykket kombinasjon av en Völkers sykehjemsseng med understellet fra en Völkers sykehusseng. På denne må-
ten skapes et hyggelig miljø samtidig som disse sengene tilfredsstiller kravene som forventes fra en sykehusseng: Enkel å flytte og transportere over lengre av-
stander.

En kombinasjon som gjør disse sengene fra Völker perfekte ved rehabilitering.

1. Völker sykehusseng S 382 med FS-design i Mørk Lønn. 
2. Völkers sykehussenger med mobilt understell. Styrehjul og 
bremser justeres med pedal.

Bilde til høyre: Völker sykehusseng S 382 Vis-a-Vis.
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Kontrollpaneler for Völkers sykehussenger 
Lettvint og intuitivt

Völkers sykehussenger er enkle å kontrollere ved å trykke på en knapp. Dette gjøres på en ergonomisk utformet håndkontroll og en spesialutviklet sykepleier-
kontroll. Man kan velge mellom en rekke kompatible sykepleierkontroller som tilfredsstiller både behovene til pasientene og pleierne.

Kontrollenhetene leveres med laser-merking, noe som garanterer permanent lesbarhet av serienummer og artikkelnummer.

Håndkontrollenhet med alle funksjoner som letter selvmobili-
sering. Høyden og posisjon på liggeflate kan justeres. 
Alle håndkontrollenheter for pasientene kan sperres helt eller 
individuelt, og er også tilgjengelig i en infrarød versjon på 
forespørsel.

1. Håndkontroll med krok (vertikal) og klips (horisontal). 
2. Håndkontroll med autokontur-funksjon (heve hode- og 
benseksjon samtidig) med krok (vertikal) og klips (horisontal). 
3. Håndkontrollenhet montert på hjelpeskinne. 
4. Håndkontrollenhet på en holder (tilleggsutstyr).

Bilder til høyre:  
5. Håndkontrollenhet for sykepleier som ekstrautstyr til Völker 
Vis-a-Vis. 
6. Sykepleierkontrollenhet med individuell sperrefunksjon, 
montert på hjelpeskinne. 
7. Sykepleierkontrollenhet med individuell sperrefunksjon og 
automatiske funksjoner festet til fotgavlen. 
8. Sykepleierkontrollenhet med full sperrefunksjon montert i 
skyveplate under fotgavlen.

Vær oppmerksom på at enkelte sykepleierkontrollenheter kan 
være underlagt nasjonale bestemmelser.

3. 4.
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Völkers sykehussenger 
Valg av design

Völkers sykehussenger og institusjonsmøbler omfatter flere ulike alternativer for valg av farge og design. Sykehus og pleieinstitusjoner får dermed en unik mulig-
het til å skille seg ut med de farger og designvalg som er tilgjengelig fra Völker. På denne måten kan sengene, ved hjelp av et gjennomtenkt design, bli en strate-
gisk investering.

For hodegjerder og fotgavler finnes det en rekke forskjellige laminater og materialer som kan tilfredsstille nesten alle designkriteria.

Alle sengemodeller kan ikke utsty-
res med alle overflater, det avhen-
ger av design.

Design kan også bestilles med lave-
re fotgavler (avhengig av modell), 
se bilde til høyre.

*) For modellene S 382 / S 382 
Vis-a-Vis
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Design MA

Design MN

 Design i henhold til 
kundeønsker er mulig.

Vennligst ta kontakt!

Design S Design B Design W

Design i henhold til  
kundeønske er mulig.

Vennligst kontakt oss!

Design FS* Design LP* Design S*
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Völkers sykehussenger og møbler 
Valg av farge

Overflatebehandlingen på Völkers senge- og møbeldesign er svært motstandsdyktig mot riper, merker og slipemidler, i tillegg til at de tåler de vanligste kjemiske 
midlene. Laminatene er produsert ihht. DIN 68765 – tilsvarende utslippsklasse E1 – eller DIN EN 438. 

Völkers senge- og møbeldesign omfatter en hel rekke alternativer for farge- og overflatedekor (som vist under). I tillegg er det i de fleste tilfeller mulig å be om 
kundespesifiserte laminater.

Fin lys antrasitt Alu bølge sølv Alu bølge hvit Vulkangrå Antrasitt

Beiset bøk Edel kirsebær Mørk kirsebær Kongelig lønn

Wendy krem Pagami blå Lyseblå Manhattan Lysegrå

Naturlig bøkGylden or MahogniMørk lønn
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Gylden or Rustikk eik
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Bedre ligge- og sovekomfort 
Med riktig madrass til Völkers sykehussenger

Med Micro-stimulation System kombinert med en rekke spesialdesignede madrasser for bedre komfort og beskyttelse tilfredstiller Völkers sykehussenger anbefa-
lingene fra DBfK (det tyske sykepleierforbundet). Madrassene har en høyde på 12 cm35 og har lag med varierende tetthet og skumgummistruktur, noe som mø-
ter kravene fra både pasientene og pleierne. Det er fokus på å ha høyest mulig materialkvalitet koblet sammen med kunnskapen og ekspertisen til en anerkjent 
madrassprodusent.

All skumgummien som brukes er hygienisk, støvfri og sikret mot endringer i form, samtidig som den er svært holdbar over tid. Den åpne cellestrukturen på skum-
gummien sikrer svært god pusteaktivitet og en nesten uhindret utveksling av fuktighet. En midtsone med høyere tetthet kombinert med mykere ytre lag gir opti-
male støtteegenskaper når de brukes sammen med Völker MiS® System.

35 Med Micro-stimulation Systems. MiS® og MiS® Activ anbefales en tykkelse på 12 cm på Völkers madrasser. Denne kombinasjonen gir et svært effektivt liggesystem og støtter de be-
skrevne fordelene på en optimal måte (se side 20 - 22). 

Standard modell Rubex® Finess modell Plus modell



91svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

tIl
be

h
ø

r



92 svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no

Tilbehør til Völkers sykehussenger 
Perfekt match i både kvalitet og funksjon

Völkers sykehussenger kan utstyres med alt tilbehør ettersom begge sider av sengen har integrerte tilbehørsskinner i full lengde. Völker tilbyr nødvendig tilbehør 
fra urinflasker til trapesstenger med håndtak, fra universalkrok til infusjonsstang. Alt tilbehør er tilpasset og er enkelt å sette på plass, klemme på plass eller feste 
på skinner.

Alt tilbehør fra Völker gjennomgår strenge kvalitetskrav. Det gir trygghet å bruke kun de beste tilgjengelige materialene.

Völkers sykehussenger har et komplett utvalg av tilbehør som 
er tilpasset forskjellige festesystemer.  
I motsetning til mange andre senger har Völker sykehussen-
ger integrerte tilbehørsskinner montert i hel lengde nederst 
på begge sider av sengen. De er tilgjengelig selv om de 
ovenforliggende hjelpeskinnene er i nedsenket posisjon.
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Völkers nattbord, serveringsbrett/arbeidsbrett og klaffebord for sykehus 
Det perfekte tilbehør til enhver sykehusseng

For en tilfredsstillende møblering av et pasientrom trengs det mer enn bare en sykehusseng. Rommet kompletteres med nattbord, serveringsbrett/arbeidsbrett 
(over nattbordet) og klaffebord. Alt dette utfyller hverandre og gjør pasientens opphold enklere og mer behagelig.

Pasienter setter virkelig pris på verdien av en omtenksom møblering med et design som gir en følelse av hotellmiljø. Institusjonsmøbler fra Völker har fått en 
utforming som er tilpasset helse og pleie, og som forener funksjonalitet med en trivelig og behagelig atmosfære. Det er lagt stor vekt på at Völker institusjonsmø-
bler er av et smakfult og harmonisk design.

1. Völkers nattbord er multifunksjonelle møbler som for-
enkler pasientens liv i og rundt sengen: bevegelige hjul, 
møbler som kan brukes på begge sider av sengen, skjulte 
integrerte sammenleggbare bord som kan justeres i høy-
den. Riktig valg for alle. Og alltid koordinert med sengen 
og andre møbler.
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Modell K 930 Modell K 931 Modell K 940 Modell K 941

Modell K 931 MK Modell K 941 MK Modell kjøleskap dekor Modell klaffebord

Modell serveringsbrett RT-985 Modell serveringsbrett Vis-a-Vis
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Völker nattbord, serveringsbrett/arbeidsbrett og klaffebord for sykehus 
Valg av møblering

Nattbord er mer enn noe man bare setter ting oppå. Hva som er inni kan gjøre en forskjell når det gjelder pasientens velvære og bekvemmelighet i løpet av 
oppholdet.

Völkers program for institusjonsmøbler omfatter alt fra et lett tilgjengelig anropssystem til flaskeholdere og hendige avfallsbeholdere. Ekstra funksjoner på Völ-
kers møbler gjør hverdagen ganske enkelt lettere — både for pasientene og pleierne.

1. Den siste nyvinningen gir perfekt tilgang til det neder-
ste rommet i nattbordet ved siden av sengen: foldesek-
sjonen med avfallsbeholder og flaskeholder.
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Gallerikant alternativ 3T Gallerikant alternativ 3D Gallerikant alternativ 4E Hevet overflate med flaskeholder

Håndkleholder Montert anropssystem Skuffeinnsats Holder til telefon eller TV-stativ

Flaskeholder til 1 flaske på døren Flaskeholder til 3 flasker i skuffen Bekkenholder Avfallsbeholder med flaskeholder
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Völkers forsyningskanal 
Mulifunksjonell, med alt innen rekkevidde

Den vertikale Völker forsyningskanal er et forsynings- og lagringssystem integrert i et pasientrom uten å dominere det. I samarbeid med PORSCHE DESIGN 
STUDIO har vi utviklet et modulsystem som gir perfekte arbeidsforhold for pleierne. Systemet gir mange muligheter — det har et gjennomarbeidet utseende og 
er ergonomisk riktig konstruert — strøm- og nettverkskabler, lagring og tilbehør — uten at det hindrer tilgang til pasienten i sengen.

For pasientene er Völkers forsyningskanal svært praktisk og sikker. Alle brytere og kontroller er plassert innen behagelig rekkevidde, og det er også bordplaten 
eller skuffeseksjonen som fungerer som et nattbord alene eller sammen med et nattbord.

1.-2. Konseptet med Völkers forsyningskanal er å tilby en 
rekke skreddersydde løsninger for konstruksjons- og moderni-
seringsprosjekter.  
Mål og design gjør at møblene kan integreres i alle typer rom 
med mange forskjellige valgmuligheter.  
Völkers forsyningskanal kan også tilpasses eksisterende mø-
bler og kan kombineres med nattbord (se side 94).
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Völkers historie og utvikling siden 1912 
Visjon: Lage den beste sykehussengen

Völkers suksess bygger på en hovedfaktor: Familietradisjon. I 1912 grunnla Heinrich Völker, som er bestefaren til dagens eier, en møbelfabrikk i Witten i Tyskland 
som spesialiserte seg på møblering rettet mot sykehus. Hans sønn, Heinrich Völker II, videreførte bedriften fra 1939 og fokuserte produksjonen mot en komplett 
møblering av hoteller, sykehus, institusjoner, pleiehjem og sykehjem. Etter sin fars tidlige død i 1967 har Heinrich Völker III, sønnesønn av grunnleggeren og sty-
reformann i dag, drevet selskapet og fortsetter tradisjonen. Fra hans bestefars møbelbedrift har selskapet nå i tredje generasjon blitt et av de største når det 
gjelder spesialiserte sykehjems- og sykehusmøbler i Tyskland. Navnet Völker ble raskt synonymt med nyskapende sykehjems- og sykehussenger over hele verden.

Allerede i 1970 blir det nødvendig å flytte bedriften til et større anlegg, og i 1981 introduseres den første sykehussengen på markedet. I 1991 blir den elektrisk 
drevne sykehussengen 2080 lansert. I 1994 flytter bedriften til dagens produksjonslokaler. I 1995 introduseres Völkers sykehusseng, og to år senere bygges et 
moderne produksjonsanlegg i Hainichen nær Dresden for å imøtekomme den økende etterspørselen etter sykehussenger. Völkers sykehussenger representerer 
en ny generasjon av sykehussenger som tar avskjed med standardteknikkene som har vært brukt opp til da. Nøyaktig slik som Heinrich Völkers visjon var: Svak-
hetene på det som den gang var den vanlige sengetypen forvandles til fordeler. Med en ny design som tilfredsstiller både forventningene til pasientene og kra-
vene fra institusjonens helsepersonell. Møblene får et topp moderne design av ypperste kvalitet innen spesialområdet sykehjems- og sykehusmøbler. 

Med sin nå omfattende produktlinje innen både sykehjems- og syke-
husmarkedet, blir Völker en nyskapende markedsleder i Tyskland. I 
1998 er det storslått åpning av den nye bygningen for administrasjon 
og utstillinger i Witten. I 2005 fullføres et fabrikkanlegg til som be-
nyttes til utvikling, service og logistikk. Til sist blir fabrikkanlegget i 
Hainichen utvidet i 2008, og dette rommer produksjonslinjen for Völ-
kers motorer, drivverk og håndkontroller. Men en ting har forblitt det 
samme over alle disse årene: Produktivitet og produktforbedringer er 
alltid en del av prosessene hos Völker.
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Bildet til venstre: 
Et av de første bildene av ansatte på møbelfabrikken til  
Heinrich Völker, tatt på begynnelsen av 1920-tallet.

Bilde til høyre: 
Bilde av administrasjonsbygningen og produksjonsanlegget i 
Witten/Westphalia.
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Völker og de tyske lokaliseringene 
Sykehussenger 

I dag produserer mer enn 300 ansatte ca. 35.000 senger hvert år. Allikevel har Völker greid å opprettholde kvaliteten som Made in Germany står for. Bedrif-
ten har fortsatt greid å holde produksjonen kun i Tyskland. Ved oppstarten av hvert prosjekt samles eksperter fra utviklings- og produksjonsavdelingene samt 
underleverandører og eksterne eksperter for å utveksle kunnskap og erfaringer. Sist, men ikke minst, lokalitetene i Witten og Hainichen kunngjør samtidig at 
bedriften Völker står for Made in Germany. Det går simpelthen ikke an å skille ut tradisjon, og på ingen måte til utlandet. Alle underleverandørene er plas-
sert nær både Witten og Hainichen; alle spesialdeler — inklusiv drivverk fra selskapets egen produksjon — kan samles og sendes i rett tid i en rotasjonsprosess. 
Denne prosedyren er metodisk og sparer Völker for feilmarginer som ville ha oppstått med utenlands drift. Prosessen gir samtidig en kvalitetsgaranti med 
en omfattende kvalitetsstyring som innebærer en sertifisering av alle produksjonsanlegg samt en nitid og kontinuerlig overvåking for å opprettholde Völkers 
standard for kvalitet.

Allikevel ønsker Völker å holde sin posisjon i den globale konkurransen, og hele verdensmarkedet sees på 
med interesse og man ønsker å vokse på det utenlandske markedet. Internasjonalisering er ikke et slagord, 
men kun en del av en strategi som er nødvendig for å overleve. På grunn av dette skiftet Völker Möbelpro-
duktionsgesellschaft mbH navnet til Völker AG i 2001. I mellomtiden har Völker AG vokst som et multina-
sjonalt selskap. En eksportandel på ca. 50 prosent bekrefter at dette har skjedd. Völker er nå representert i 
Frankrike, Belgia, Storbritannia, Østerrike og Spania med sine egne distribusjonsselskaper. Totalt har Völker 
forhandlere i mer enn 30 land i Europa, Nord- og Sør-Amerika, i Midt-Østen, det østlige Asia og i Austra-
lia. Disse forhandlerne gjør at Völker er en global leverandør i sitt markedssegment med sine produkter for 
bedre pleie av mennesker i mange forskjellige kulturer og institusjonsmiljøer.

Bilde til venstre: 
De viktigste underleverandører er plassert i nærheten av 
begge produksjonsanlegg i Witten/Westfalen og Hainichen/
Sachsen. Bedriftens egen transportavdeling sørger for leve-
ringer i tide.

Bilde til høyre: 
Bilde av administrasjonsbygningene og produksjonsanleg-
gene i Hainichen/Saxony.
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Hainichen
Witten
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Be om vår hovedkatalog
Her vil du få oversikt over vårt omfattende sortiment av medisinsk utstyr og møbler.

Medisinskap

Conzentrum® 
Modulsystem for gynekologen
Conzentrum modulsystem har blitt utviklet i 
lys av mange års ekspertise på dette område. 
Systemet garanterer best mulige arbeids- og 
behandlingsforhold for gynekologens kirurgi. 
Høyverdig tysk kvalitetstål, førsteklasses epok-
sylakkert og en mengde praktiske detaljer sik-
rer en lang levetid kombinert med høy ytelse.

Soehnle 7730 Personvekt
Godkjent til klasse III, MPG Klasse 1, Stor 
fotplate, Sklisikkert underlag, Enkel å bruke, 
Ekstremt enkel å rengjøre, Bakbelyst LED-
skjerm, Auto-off funksjon, USB-port for PC / 
IT-nettverk

Instrumentskap

varimed® 
Instrumentskap, medisinskap

Trygg, sikker og forskriftsmessig oppbevaring av 
medisiner og medisinske instrumenter

Conzentrum® Modulsystem Soehnle 7730
Personvekt
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varimed® 
funksjonsvogner

Slitesterk og fleksibel

Multifunksjonelt skinnesystem for tilbehør 

Bli inspirert av fleksibiliteten til dette systemet 
og la funksjonsvognen betjene deg som din 
optimale assistent

Stort utvalg av kirurgiske 
sakser

Manikyr- og  
pedikyrsett

Medisinske 
tenger

Medisinske 
pinsetter

Hånkle, tampong og 
polypp-tenger

Vaksinasjon 
og punktur

Gynekologi 
obstetrikk

Be om vår instrumentkatalog
Se vårt svært omfangsrike sortiment av medisinske- og kirurgiske instrumenter.

Be om vår hovedkatalog
Her vil du få oversikt over vårt omfattende sortiment av medisinsk utstyr og møbler.
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Notater Notater
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Kopiering og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke. 
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.  

Fargene på produktene kan i noen tilfeller være noe misvisende  
i forhold til produkt, på grunn av trykktekniske årsaker.  

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel av produsenten.

Copyright © 2012 svas svalland as, Oslo, Norway. 
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.
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svas svalland as 
Mosseveien 199, 1169 Oslo, Telefon: 222 80 896, Telefaks: 222 89 196,  

firmapost@svas.no, www.svas.no

svas svalland as

Alle personer har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet. 
Dette gjelder spesielt for pleietrengende. 

Vi tenker, utvikler og produserer ut i fra denne grunnholdningen.




