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Maj Ström Daniels deltar i en studie 
om syrgas och konditionsträning för 
KOL-patienter. Linde Healthcare sponsrar 
studien tillsammans med Hjärt- och 
Lungfonden och Riksförbundet  
Hjärt & Lung. 
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05... KOLL PÅ RISKER I DALARNA.

Linde Healthcare genomför riskanalyser åt Landstinget  
Dalarna för att öka deras kunskaper om hur väl deras  
hantering av medicinska gaser fungerar.

06...NYA GASTANKAR I STOCKHOLM.
21 nya centralgastankar har installerats vid sjukhusen i Stock-
holms läns landsting, ett jobb som kräver enorm planering.

07... NY STUDIE OM KOL OCH TRÄNING.
En nordisk studie skall för första gången undersöka om 
extra syrgas vid fysisk aktivitet är bra för KOL-patienter.

14... TILLBAKA TILL LIVET MED ”SLOW MEDICINE”.
På REMEO-klinikerna vårdas patienter med behov av  
andningsstöd och rehabilitering.

10... MOTIONENS POSITIVA EFFEKTER BEVISAT.
Att röra på sig regelbundet ökar livskvaliteten, speciellt för  
patienter med lungsjukdom. Detta innebär nu att Linde Health-
care satsar på lokala motionsgrupper för KOL-patienter.

12... MEHILÄINEN FÖREDRAR QI SERVICES.
Mehiläinen bygger ett nätverk av nya lokaler och renoverar 
gamla och de känner sig mycket trygga i att överlämna  
planeringen av centralgassystemen till Linde Healthcare.

11... VI SKÖRDAR NORDISKA FRAMGÅNGAR.
Vår gedigna erfarenhet inom medicinska gaser och central-
gassystem erkänns allt mer och har nu gett oss flera viktiga 
byggprojekt i både Sverige och Finland. 
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Inom Linde Healthcare händer det mycket just nu, vilket naturligtvis är 
glädjande för oss alla. Vår gedigna erfarenhet inom medicinska gaser 
och gassystem börjar t ex uppmärksammas och erkännas allt mer. 
Det har nu bidragit till att vi spelar viktiga roller i stora byggprojekt i 
både Sverige och Finland, bland annat Nya Karolinska i Solna. Linde 
Healthcare är återigen leverantör av medicinska gaser till sjukvården 
i Stockholms läns landsting. Det innebär bland annat att vi just bytt 
ut 26 stora tankar som förser sjukhusens centrala gassystem med 
oxygen – en riktig rivstart!

Allt detta kan du läsa mer om i detta nummer. Du kan även läsa om 
vårt arbete inom REMEO®, ett vårdprojekt som kretsar kring vård, 
omvårdnad, socialt stöd och rehabilitering som ligger mitt emellan 
intensivvård och den vanliga vårdavdelningen. 

Du kan också läsa om hur vi engagerat oss i en studie som handlar om 
nyttan av fysiskt aktivitet för personer med KOL och hur syrgas kan 
underlätta för dessa patienter. Linde Healthcares satsning på lokala 
motionsgrupper för kroniskt obstruktiv lungsjuka (KOL) ser vi som 
något mycket viktigt, i och med att rätt behandling kan göra sådan 
skillnad.

Nu fortsätter vårt arbete och jag hoppas detta nummer kommer att 
ge dig både nya åsikter och insikter om hur fantastiskt mycket bra vi 
faktiskt gör!

Tobias Vikberg – Chef Linde Healthcare Sverige

Här är första numret av Aura Vitalis i ny layout! Tidningen är full av nyheter och berättelser från de 
områden där vi är verksamma. 

HEJ
Foto: Sten-Axel Kjellgren

REMEO® är ett registrerat varumärke som tillhör The Linde Group.
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De som drabbas av Hortons huvudvärk är ofta 
friska, aktiva och yrkesverksamma personer. 
Som de flesta av oss kastar även de sig över 
Google för att förstå vad det är som drabbat 
dem när de insjuknar i denna huvudvärk.  
Därför har vi nu tagit fram en ny sajt om  
Hortons huvudvärk, speciellt anpassad för  
vanliga konsumenter och patienter.

Landstinget Dalarna behövde mer kunskap om 
hur väl den egna hanteringen av medicinska  
gaser fungerar. AGA Gas/Linde Healthcare 
gjorde då en riskanalys, vilket innebär att både 
Falu och Mora lasarett nu riskbedömts.

HORTONS HUVUDVÄRK FÅR EN EGEN PATIENTSAJT

Välkommen till Linde Healthcares webbkatalog för medicinsk gasut-
rustning. Webbkatalogen vänder sig till dig som använder medicin-
teknisk gasutrustning inom vården. Här hittar du produktbeskriv-
ningar, teknisk information samt aktuella artikelnummer via våra 
nedladdningsbara produktdatablad. Vår heltäckande produktportfölj 
innehåller utrustning för både medicinska centralgasanläggningar 
samt vårdutrustning som t ex flaskregulatorer, flödesväljare och 
tillbehör för både sjukhus och ambulans. 

Webbkatalogen hittar du på  
www.linde-healthcare.se/medicinskgasutrustning

Har du frågor?  
Kontakta vår kundtjänst för medicinteknisk gasutrustning:  
Telefon 08-731 18 01, healthcare@se.aga.com

Vår broschyr ”Vad du bör veta om gas på sjukhus” är mycket populär och har nu  
kommit ut i en ny, uppdaterad version. 

Broschyren handlar om några av de vanligaste gaserna inom sjukvården. Den ger även 
information om gasernas egenskaper och användningsområden, vad färgmärkningen 
betyder och hur du ska hantera gasflaskor och utrustningar. All information i broschyren 
syftar till att göra dig tryggare och säkrare när du hanterar gas i ditt arbete. Är du trygg 
och säker i ditt arbete, ökar även patientsäkerheten – och det är en gemensam strävan 
för oss alla.

Broschyren hittar du på www.linde-healthcare.se under Nyheter & Evenemang/
Trycksaker/Broschyrer. Du kan även höra av dig till vårt kundcenter på telefon  
08-731 18 00 eller healthcare@se.aga.com

ALL PRODUKTINFORMATION 
PÅ ETT STÄLLE

UPPDATERAD BROSCHYR OM GASER 
PÅ SJUKHUS

Vi identifierade ett behov och en unik möjlighet som vi ville ta 
till vara på. Vi ville säkerställa att de som söker på nätet om sin 
huvudvärk får bra hjälp att förstå vad som drabbat dem och att 
det kunde vara fråga om Hortons huvudvärk. Samtidigt behövde 
vi en plattform för att informera om de medicinska fördelarna med 
medicinskt oxygen vid en fastställd diagnos.
 Nu finns alltså hemsidan www.hortonshuvudvark.com, speciellt 
anpassad för vanliga konsumenter och patienter som söker infor-
mation. Tanken är att ge dem så mycket kunskap som möjligt om 
vad man kan göra för att de ska ta med sig informationen och söka 
sig till sjukvården och få rätt hjälp. 
 Sprid gärna information om www.hortonshuvudvark.com till 
dina vänner i sociala medier – nu hjälps vi åt att göra sajten känd!

– Vi fick ett kvitto på att vi har väl fungerande system för våra 
gaser på lasaretten i Falun och Mora, men även vad som kan bli 
bättre, säger Kari Kelkkanen, tekniskchef på Landstingsfastigheter 
Dalarna.
 Tidigare ansvarade Läkemedelsverket för tillsynen av hantering 
av medicinska gaser. 2009 ändrades dock reglerna och i dag ligger 
ett större ansvar på sjukhusen själva. 

 Det är också bakgrunden till att Linde Healthcare tagit fram en 
särskild tjänst för riskanalys av medicinska gassystem och hante-
ring av medicinska gaser. Tjänsten heter QI Risk och bygger på ISO-
standard 7396, med tillägg enligt den svenska normen HB 370 för 
medicinska gasanläggningar och aktuella arbetsmiljöföreskrifter. 
 ”Tanken med QI Risk är att vi ska kunna hjälpa sjukhus och vård-
givare med en samlad bedömning av hur väl den egna medicin-
gasanläggningen och de egna systemen och rutinerna för medicin-
ska gaser fungerar”, säger Pia Andersson, Applikationssäljare  
QI Services på Linde Healthcare.
 Göran Jansson, driftansvarig på Falu lasarett, tyckte att det lät 
som en god idé. ”Det är mycket som sitter i huvudet på oss som 
jobbar här. I och med det här fick vi ner allt på papper”, säger han.
 Själva riskanalysen görs av säkerhetsingenjörer från Market  
Services, inom AGA Gas AB. Dessförinnan har sjukhuset försett 
dem med nödvändigt material. Därefter görs en bedömning av 
alltifrån sjukhusets rutiner till dokumentation som skrivs ner i en 
rapport. Denna överlämnas när arbetet är klart.

KOLL PÅ 
RISKER I 
DALARNA

Foto: Shutterstock

Foto: Bengt Höglund Text: David Hulth Wallgren
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”Många är inblandade och allt måste klaffa när de nya tankarna 
ska på plats”, säger Fredrik Bjärfors, säljchef Hospital Care på 
Linde Healthcare. 

Linde Healthcare är, från och med mars i år, återigen leverantör av 
medicinska gaser till sjukvården i Stockholms läns landsting.  
Det innebär bland annat att de stora tankar som förser sjuk- 
husens centrala gassystem med syrgas ska bytas ut. 
 ”Man kan verkligen kalla det för en rivstart”, säger Fred-
rik Bjärfors. Fram till den 1 september ska 21 gastankar 
installeras och samtliga gasflaskor på sjukhusen bytas.
 ”I vanliga fall får en ny leverantör ett halvår på sig 
att förbreda sig inför leverans. Vi fick två veckor på oss. 
Dessutom gör vi bytet under pågående avtalsperiod”, säger 
Fredrik Bjärfors. 
 Att byta en centralgastank görs inte i en handvändning, utan 
kräver noggrann planering. Patientsäkerheten sätts alltid främst 
och därför är säkerhetsrutinerna som omgärdar bytet rigorösa. 
Ingenting får lämnas åt slumpen. 

En ny tank på en dag 
Sazan Koka, servicetekniker på AGA, är ansvarig för arbetet med 
installationen av den nya tanken på St Görans sjukhus i Stockholm. 
Han har koll på allt och koordinerar samarbetet mellan alla inblan-
dade; från kranbilsförare och servicetekniker till den oberoende 
besiktningsmannen som kommer att se över installationen när 
arbetet är klart. 
 ”Patientsäkerheten är det viktigaste. Därför måste alla vara syn-
kade med varandra när vi väl sätter i gång. Det förutsätter väldigt 
noggrann planering. Det första steget är att tömma den befintliga 
tanken på gas, vilket kan resultera i ett väldigt gasmoln. I dag 
hade vi dock tur och molnet blev relativt begränsat i storlek”, 
säger Sazan Koka. 
 När den gamla tanken är tom, byts den och den gamla förång- 
aren ut. Under tiden försörjs sjukhuset med syrgas från en mobil 

reservtank, som kopplas in under arbetes gång. I själva verket 
inleddes arbetet för ett par månader sedan. Innan sjukhuset byter 
gastank krävs nämligen ett tillstånd från vårdgivare, i det här  
fallet Capio St Göran. Gaskommittén måste sammankallas och det 

ska även göras en riskanalys. 
 ”Det är mycket förberedelser men det har 

gått väldigt smidigt. Att vara med om 
själva tankbytet är riktigt spännande”, 

säger Bengt Vireman, gasansvarig på 
Capio St Göran. 

6000 Gasflaskor ska bytas 
”Trots den knappa tiden går allt plan-

enligt. Någon gång i början av  
sommaren kommer vi vara klara med 

alla 21 installationerna i Stockholm.  
Gastankarna är dock inte det enda som byts.  

I samband med att Linde Healtcare återigen blir leverantör av 
medicinska gaser i Stockholm, så byts ca 6000 gasflaskor i hela 
länet”, berättar Fredrik Bjärfors. 
 Bengt Vireman på St Göran är väl bekant med de nya flaskorna 
då länet redan börjat använda dem. ”De fungerar väldigt bra. 
Framför allt är de enklare att använda”. Den stora skillnaden är att 
ventilen nu är helt integrerad med flaskan. Vårdpersonalen behö-
ver därför aldrig bekymra sig för säkerheten då flaskan är tom. 
 ”Det blir mer patientsäkert”, säger Bengt Vireman. 
Under tiden fästs den nya gastanken i marken. Än så länge får 
St Göras sjukhus syrgas via reservtanken som körts hit för dagen. 
Men inom några timmar är installationen klar och den nya tanken 
kan kopplas in på sjukhusets centralgassystem. 

På kort tid kommer 21 nya centralgastankar att installeras vid sjukhusen i Stockholms läns landsting. 
Det är ett jobb som kräver en rejäl portion planering. 

TRÄNING MED ELLER UTAN SYRGAS? 
NY STUDIE OM KOL

NYA GASTANKAR I STOCKHOLM

Foto: Mikael Wallerstedt Text: David Hulth Wallgren

En nordisk studie ska för allra första gången undersöka om extra syrgas vid fysisk aktivitet 
är bra för KOL-patienter som inte har syrebrist i vila men vid fysisk ansträngning.

Bilderna: Överst fr v: Tankbyte på S:t Göran - befintlig tank töms på gas. Sazan Koka, 

servicetekniker på AGA. Den nya tanken från AGA/Linde Healthcare sätts på plats. 

Runda bilden: Bengt Vireman, gasansvarig Capio S:t Göran.  

Foto: Linda Romppala Text: David Hulth Wallgren
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STUDIEN SPONSRAS, FÖRUTOM AV LINDE HEALTHCARE, OCKSÅ AV 
HJÄRT- OCH LUNGFONDEN OCH RIKSFÖRBUNDET HJÄRT & LUNG. 

KOL är en av vår tids folksjukdomar, vanligtvis orsakad av 
långvarig rökning. Den som drabbas av KOL – Kroniskt Obstruk-
tiv Lungsjukdom – lider ofta av andfåddhet, trötthet och mindre 
ork, vilket beror på att luftrören är skadade och trängre än 
normalt eller på fysisk inaktivitet.

”KOL är en sjukdom som påverkar livskvaliteten negativt. På sikt 
kan det bli svårt att klara av dagliga sysslor och leva ett normalt 
liv. Detta är alltså en viktig studie som i förlängningen kan leda 
till att svårt sjuka KOL-patienter kan bli mer aktiva och undvika 
mycket lidande”, säger Margareta Emtner, professor vid Uppsala 
universitet och huvudprövare för studien.  

Efterfrågad kunskap kan ge svar 
Det är sedan tidigare känt att KOL-patienter som lider av syrebrist i vila 
mår bra av långvarig syrgasbehandling. Men det har saknats kunskap 

”Både patienter och kliniker efterfrågar denna kunskap. För oss på Linde 
Healthcare är det en självklarhet att stödja studien genom att förse 
försökspersonerna med syrgas. Det känns viktigt att kunna bidra till ökad 
kunskap om KOL och fysisk aktivitet. I förlängningen handlar det förstås 
om att svårt sjuka KOL-patienter ska kunna få en bättre tillvaro”, säger 
Gunilla Almqvist, produkt- och affärsutvecklingschef Homecare, Linde 
Healthcare. 

Projektet genomförs i tre länder 
Studien, som heter AMBOX (AMBulatory OXygen), genomförs i Sverige, 
Norge och Finland.  Frågeställningen i studien återkommer ofta i nordiska 
sammanhang och det finns ett intresse för frågan i alla deltagande 
länder. 144 personer ska inkluderas i studien. Hälften av deltagarna får 
extra syrgas när de tränar, den andra hälften får ingen extra syrgas. Alla 
får träffa en sjukgymnast och får under hela studien stimulans till fysisk 
aktivitet. Båda grupperna testas vid start samt efter sex månader och 
följs upp även efter tolv månader. 

om hur KOL-patienter som endast lider av syrebrist i samband med fysisk 
ansträngning påverkas när de får extra syrgas. Det ska den nu aktuella 
studien undersöka.  
 ”Många studier har visat att fysisk aktivitet är viktigt för personer med 
KOL. Att träna och röra på sig innebär ökad fysisk kapacitet och därmed 
ökade förutsättningar till ett bättre liv och förbättrad livskvalitet”, fortsät-
ter Margareta Emtner.   

”Vi är intresserade av att följa dem under ett helt år för att ta reda på vad 
som händer under en längre period och hur de själva upplever det”, säger 
Margareta Emtner. 
 Det är inte bara frågor om deltagarnas fysik som tas upp i studien, utan 
även deras livskvalitet. Under det inledande första mötet med sjukgym-
nasten får deltagarna sätta upp mål för den kommande veckan, det vill 
säga vilka fysiska aktiviteter de ska göra och när. Sedan ska de dagligen 
anteckna i en aktivitetsdagbok vad de gjort och hur det har gått. Efter en 
vecka ringer sjukgymnasten till patienten för att höra hur det har gått.  
Då planeras också den kommande veckans aktiviteter. Under den första 
månaden ringer sjukgymnasten varje vecka, därefter blir kontakten 
glesare. 
 Studien skall visa om de som får extra syrgas under fysisk aktivitet blir 
mer fysiskt aktiva och får en bättre livskvalitet än de som inte använder 
extra syrgas. Vi vill också veta hur de upplever att använda extra syrgas 
i samband med fysisk aktivitet. En förhoppning är att de som får extra 
syrgas vid fysisk aktivitet ska uppleva att det är lättare att röra sig och att 
de därmed också rör sig mer. Att vara fysiskt aktiv är ju lika bra för KOL-
patienter som för alla oss andra för att bibehålla en god hälsa. 
 

”ATT TRÄNA OCH RÖRA PÅ SIG 
INNEBÄR ÖKAD FYSISK KAPACI-
TET OCH DÄRMED ÖKADE FÖRUT-
SÄTTNINGAR TILL ETT BÄTTRE LIV 
OCH FÖRBÄTTRAD LIVSKVALITET”

”STUDIEN TAR INTE 
BARA UPP FRÅGOR 
OM DELTAGARNAS 
FYSIK, UTAN ÄVEN 
DERAS LIVSKVALITET”

Margareta Emtner, professor vid Uppsala universitet

LINDE HEALTHCARE //  0908 //  LINDE HEALTHCARE



ÖVERTYGANDE BEVIS PÅ MOTIONENS 
POSITIVA EFFEKTER 

Att röra på sig regelbundet förbättrar livs- 
kvaliteten, speciellt för patienter med luftvägs-
sjukdomar. Ändå finns det få lämpliga tränings-
grupper tillgängliga idag.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig sjukdom 
och fysisk aktivitet är en viktig ingrediens i behandlingen, oav-
sett sjukdomens svårighetsgrad. Tyvärr förblir många patienter 
passiva trots övertygande bevis på motionens positiva effekter 
både på symtomen och sjukdomens framskridande. Nedstämd-
het och isolering är en förklaring till den passivitet många 
upplever. Att ta sig till gymmet på egen hand kan då kännas 
omöjligt och en motionsgrupp kan bli den hjälp som behövs för 
att ta sig ur passiviteten.

Linde Healthcares satsning på lokala motionsgrupper för kroniskt obstruk-
tiv lungsjuka (KOL) patienter är vårt sätt att möta detta behov. Projektet 
är ett samarbete med lokala hälsovårdsaktörer och patientföreningen, 
både på nationell och lokal nivå. Grupper har startats på olika platser i 
Finland i samarbete med patientföreningen för lungsjuka och i januari 
2014 samlades den allra första motionsgruppen i Uleåborg. 
 Utöver instruktioner på plats ges också träningsprogram att utföra 
hemma i väntan på nästa tillfälle. Motionsledarna utbildas och får 
nödvändigt material innan grupperna dras igång. Ansvariga har varit 
Milla Katajisto, specialist i lungmedicin, Mejlans sjukhus i Helsingfors och 
Hanna Syrjänen, fysioterapeut, Borgå sjukhus i samarbete med Linde 
Healthcare och patientföreningen.

En bättre hälsa ska inte kosta
Motionsgrupperna är avgiftsfria och det ställs heller inga krav på med-
lemskap i patientföreningen. Inte heller utgör syrgasbehandling något 
hinder – snarare tvärtom. Med lämplig utrustning kan även en syrgas- 
patient motionera och i motionsgruppen kan syrgaspatienten få det stöd 
han eller hon behöver för att känna sig trygg.

Positiva förebilder
Ari Koivunen är en av deltagarna, men också en hängiven motionär 
och ledare för den lokala patientföreningen för KOL-patienter. Ari fick 
diagnosen KOL år 1997 och började tidigt gå på gym för att träna sina 
muskler. På ett halvår lyckades han öka sin muskelstyrka med 60 procent. 
Även lungor och andning blev starkare. Den här positiva erfarenheten har 
motiverat honom att fortsätta motionera regelbundet och att peppa andra 
med KOL att vara aktiva.
 ”Redan det naturliga åldrandet gör att musklerna försvagas. Gör man 
inget för att motverka det gör sjukdomen att musklerna försvagas  
snabbare, vilket i sin tur gör att man mår sämre och orkar mindre. När vi 
får röra på oss och andas ordentligt mår vi bättre”, säger Ari.
 ”Många patienter är rädda för att anstränga sig och har en starkt 
begränsad fysisk kapacitet. Uthållighetsträningen man så väl behöver är 
ofta det man har svårast att göra – åtminstone på egen hand”. Men Ari 
påminner om att motion inte behöver vara svårt. ”Och eftersom motions-
grupperna leds av en utbildad tränare som oftast är fysioterapeut  
behöver man inte vara rädd här”, uppmuntrar Ari.

Att träffa andra i samma situation ger ork och tröst.
KOL-patienter och andra lungsjuka mår bra av att söka sig till olika aktivi-
teter för att få träffa andra i samma situation. Förutom att delta i  
motionsgrupper och försöka öka sin aktivitetsnivå i vardagen, finns det 
även andra sätt att förbättra sin hälsa. Regelbundna hälsokontroller,  
noggrann medicinering och rätt kost kan förbättra hälsan, öka muskel-
styrkan och minska spänningar. Det är möjligt att leva med sjukdomen 
och att ta kontrollen.

Text och foto: Minna Takkunen

”DET NATURLIGA  
ÅLDRANDET GÖR ATT 
MUSKLERNA FÖRSVAGAS. 
GÖR MAN INGET FÖR  
ATT MOTVERKA DET  
GÖR SJUKDOMEN ATT  
MUSKLERNA FÖRSVAGAS 
SNABBARE”

LINDE HEALTHCARE SKÖRDAR  
FRAMGÅNGAR ÖVER NORDEN
Vår gedigna erfarenhet inom sjukvårdsgaser och gasnät uppmärksammas och erkänns allt mer. 
De höga krav på kvalitet, bra miljöval och funktionalitet som alltid ställs i byggprojekt är frågor  
vi har lång erfarenhet av att hantera. I förlängningen är det ju allt en fråga om patientsäkerhet. 
Här är några av de projekt vi spelar större roller inom i både Sverige och Finland.

Nya Karolinska Solna – ett jättebygge som inspirerar
När det klubbades att Sverige skulle få ett nytt, toppmodernt sjukhus 
såg vi det som en fantastisk utmaning. Gassystemen fungerar visserli-
gen bra på de flesta av dagens sjukhus. Men dagens teknik innebär så 
många nya möjligheter att skapa ännu säkrare, effektivare och smartare 
system för hantering och ledning av medicinska gaser. ”Tanken på att få 
bygga något helt nytt kittlade alltså fantasin ordentligt”, säger Daniel 
Romppala, säljchef QI Services, Linde Healthcare.
 Vi fick uppdraget att vara med och skapa ett system för medicinska 
gaser på Nya Karolinska Solna. Arbetet har nu pågått i fyra år. Mycket 
återstår, men mycket är också klart. Fram växer ett nytt system för 
medicinska gaser som ligger helt i linje med hela Nya Karolinska Solna 
ambition – att bli sjukhus i absolut världsklass.
 ”På det nya universitetssjukhuset kommer de medicinska gaserna 
att hanteras annorlunda. Ett av flera exempel på det är ett elektroniskt 
chip, en RFID-tag, som ska finnas på alla gasenheter. I chipet lagras 
information om t ex ålder och serviceåtgärder. Så fort någon gör något 
lagras det i chipet. Det är en enkel men smart lösning som i förlängning-
en betyder ökad patientsäkerhet”, fortsätter Daniel Romppala.

Samordning möjliggör styrning och övervakning
Tillförseln av andningsoxygen kommer nu att samordnas från en helt ny 
driftcentral varifrån i princip hela sjukhuset kan övervakas och styras. 
Det innebär en stor skillnad från tidigare. Genom att vi nu slipper manu-
ella skiften, blir systemet både säkrare och smidigare. Andra nyheter är 
bland annat att syntetisk luft kommer att användas som back-up system 
för andningsluft och ett centralt försörjningssystem för flytande kväve 

– elva våningar upp. En av de som Linde Healthcare samarbetat med för 
att åstadkomma detta är Tommy Jonsson, Gatel AB, konstruktionsledare 
för gassystemen åt Imtech VS-teknik.

”KRAVEN PÅ HÖG KVALITET, BRA 
MILJÖVAL OCH FUNKTIONALITET 
HAR VARIT HÖGA”
 ”Kraven på hög kvalitet, bra miljöval och funktionalitet har varit 
höga. Det har bland annat handlat om att hitta en konstruktion som 
kräver minimalt med insatser från teknisk- och sjukvårdspersonal vid 
tekniska problem eller yttre påverkan som en brand”, säger Tommy 
Jonsson.
 ”Det fantastiska med Nya Karolinska Solna-projektet är dels möjlighe-
ten att skapa något nytt men också omfattningen på arbetet. Nya Karo-
linska Solna är ett enormt byggprojekt som kommer att omfatta 320 000 
kvadratmeter när det står klart år 2018. Totalt kommer det bland annat 
att läggas tio mil kopparledningar för medicinska gaser”, säger Tapio 
Varjonen, projektledare på Skanska Healthcare.
 ”Att bygga ett sjukhus är något utöver det vanliga i och med att 
patientsäkerheten alltid står i centrum. Alla måste veta exakt vad de 
håller på med och hur de verifierar vad de gjort. Vi förväntar oss att alla 
har rätt kompetens och erfarenhet av sina egna produkter. Det arbete 
vi gjort hittills med AGA har fungerat bra”, fortsätter Tapio Varjonen, 
Skanska Healthcare.
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MEHILÄINEN ANVÄNDER QI® SERVICES 
I ALLT HÖGRE UTSTRÄCKNING
Mehiläinen-koncernen har i år haft tre stora  
projekt där man byggt ett nytt centralgassystem. 
Linde Healthcare har deltagit i planeringen av 
gasinstallationerna, levererat all utrustning och 
även utfört nyckel färdiga entreprenader.

Nybygge och renovering kräver erfarenhet och expertis
Linde Healthcare har länge varit Mehiläinen-koncernens gasleverantör 
och även ansvarat för underhållet av den fasta gasinstallationen. Nu ska 
Mehiläinen bygga nya lokaler och sanerar gamla. De efterfrågar alltså vår 
erfarenhet av och expertis inom planering av centralgassystem, speciellt i 
och med att byggandet av utrymmen för fertilitetsbehandlingar och tand-
vård är nytt för Mehiläinen. De lokaler som tidigare använts för denna 
verksamhet, har skaffats genom företagsköp. 
 ”Det känns tryggt att överlämna planeringen till Linde Healthcare i 
och med att vi inte har några detaljkunskaper på området. Nu kan vi lita 
på att vi får rätt lösningar för våra behov”, säger Mehiläinens fastighets-
direktör Sami Aiho. 

Linde Healthcare levererar nyckelfärdiga lösningar
Mehiläinen-koncernen har i år haft tre stora projekt där man byggt ett 
nytt centralgassystem. Linde Healthcare har deltagit i planeringen av 
centralgasinstallationen, levererat utrustning och även utfört nyckel-
färdiga entreprenader. I Helsingfors centrum och Villmanstrand har man 
installerat utrustning och rör i redan befintliga byggnader. I Uleåborg har 
det största byggprojektet i bolagets historia avslutats, ett helt nytt 4 500 
kvm hus dit Mehiläinens lokala verksamhet koncentreras. 
 ”I den byggnad som ett pensionsförsäkringsbolag bygger i Uleåborg, 
ansvarar en annan leverantör för gasnätsentreprenaden. Linde Health-
cares anställda har därför gått igenom planerna för centralgassystemet i 
huset och gjort de ändringar som behövs för Mehiläinens del. På så sätt 
placeras utrustningen på rätt plats med tanke på underhållet så logistiken 
fungerar. Gasflaskorna kan nu transporteras utan att man behöver släpa 
dem längs sjukhuskorridorerna”, berättar Sami Aiho.

Erfarenhet ger snabbhet 
Mehiläinen ville rationalisera och samlade därför fertilitetsklinikerna 
Felicitas i Helsingfors och Villmanstrand i bolagets befintliga utrymmen. 
En lokal bredvid Mehiläinens enhet i Forum i Helsingfors centrum blev då 
ledig. Men lokalerna var tvungna att helt byggas för att lämpa sig för  
Mehiläinens bruk. Planeringen av lokalerna inleddes därför i mars–april 
och gasrören installerades sedan i augusti, vilket var en mycket snäv 
tidsram. 
 ”Som helhet arbetade Linde Healthcares representanter utmärkt med 
Forum-projektet. Tack vare Linde Healthcares erfarenhet och kompetens, 
kunde arbetet genomföras trots den snäva tidtabellen”, berömmer Sami 
Aiho.

Utmärkta resultat trots tidsnöd
Villmanstrand var ett lättare objekt än Forumprojektet, men tiden blev 
knapp även här, i och med att tecknandet av hyresavtalet tog tid. Av de 

befintliga anordningarna flyttades de som var lämpliga till den nya plat-
sen. Enligt Aiho gjorde alla inblandade parters engagemang det möjligt 
att installationerna kunde tidsplaneras optimalt. Det är viktigt för affärs-
verksamheten att flytten medför ett så kort avbrott som möjligt. Både i 
Villmanstrandsprojektet och Forum-projektet har diskussionen med Linde 
Healthcare och de lokala aktörerna fungerat bra. ”Det har arbetats på ett 
företagsamt sätt, och när man har förtroende för aktörerna fungerar det 
hela bra”, säger Aiho.

”TACK VARE LINDE HEALTHCARES 
ERFARENHET OCH KOMPETENS, 
KUNDE ARBETET GENOMFÖRAS 
TROTS DEN SNÄVA TIDTABELLEN”
”Linde Healthcare planerade och genomförde sjukhusgassystemet på 
tandvårdssidan. I synnerhet på tandvårdssidan saknade vi erfarenhet av 
kompressorer och sugapparater. VVS-planeraren hade ingen aning om  
dimensionerna, men Linde Healthcare löste allt. Vi kunde till och med 
klara oss med en kompressor i stället för att ha två skilda”, berättar Aiho.
Mehiläinens lokalkoncept har gjorts så detaljerat som möjligt.  
Även kraven på gassystemet har beskrivits mycket noggrant, men för de 
nya verksamhetsområdena, fertilitetsbehandlingar och tandvård, fanns 
inga. ”Vid Mehiläinen har vi ett mycket högklassigt koncept. Tjänste- 
leverantörerna kan vara stolta över sina produkter eller tjänster de leve-
rerat åt oss”, säger Aiho.

QI® är ett registrerat varumärke som tillhör The Linde Group.
Foto: Linda Romppala Text: Juha Partanen, Mediakasvo Oy

QI Cryo – Secure Cold.
Helhetslösningar för säker kryogen förvaring. 

Biologiska prover som är förvarade i en biobank innebär 
ett ovärderligt bidrag till medicinsk praxis och framtida 
medicinsk forskning. Proverna kan aldrig ersättas och 
kräver säker förvaring, spårbarhet och kontinuerlig över-
vakning av temperaturen de förvaras i.

QI Cryo består av en serie produkter och tjänster för säker 
förvaring och övervakning av biologiska prover. Leverans av 
flytande nitrogen, installation av kryogena frysar, avance-
rade system för temperaturövervakning och spårbarhet av 
biologiska prover i kombination med teknisk support och 
utbildning ger er som kund de helhetslösningar som en 
biobank kräver.

I samarbete med andra ledande leverantörer erbjuder vi 
helhetslösningar för olika biobanker som stamceller, ben-
märg, blod, sperma, ägg och embryon (IVF).

Vänd dig till oss
Linde Healthcare jobbar för att ständigt utveckla produkter 
och tjänster för sjukvården och dess patienter. 

Oavsett varför, vad, hur många och hur länge ni ska förvara 
biologiska prover kan ni lita på att vi erbjuder er den mest 
optimala kryogena lösningen.

AGA Gas AB
Linde Healthcare, 181 81 Lidingö
Tel 08-731 10 00, www.linde-healthcare.se
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OVÄNTADE FRAMGÅNGAR MED   ”SLOW MEDICINE” 
Efter en fallolycka från ett träd, bröt Staffan nacken och blev helt förlamad. Hans läkare  
konstaterade att han aldrig skulle kunna röra sig igen eller klara sig utan respirator. I dag  
vårdas Staffan på REMEO i Sköndal utanför Stockholm och kan både andas själv och stå upp,  
tack vare intensiv rehabilitering.  

REMEO öppnade 2013 och är landets första specialiserade klinik 
för andningsstöd. Hit kommer personer som likt Staffan behöver 
hjälp med sin andning och mycket rehabilitering. 

”Vi är steget mitt emellan intensiven och den vanliga vårdavdelningen. 
Våra patienter kan inte åka hem, utan behöver rehabilitering samtidigt 
som de får andningsstöd. För många av dem handlar det om att komma 
tillbaka till ett mer normalt liv”, säger Johan Uusijärvi, narkos- och 
intensiv vårdsläkare på REMEO. 
 För Staffan, som är i 70-årsåldern och har jobbat som fritidsbonde och 
drivit eget IT-företag, blev flytten till REMEO en vändning. Efter olyckan 
då han bröt nacken fick han intensivvård på Karolinska Universitetssjuk-
huset. Hans ansvariga läkare bedömde då skadan som så allvarlig att 

han varken skulle kunna andas eller röra sig själv igen. Men i december 
2013 kom han till REMEO. Det blev början på en resa mot ett liv där han 
klarar av att göra allt mer på egen hand. 

Så småningom stängdes respiratorn av
Ordet REMEO betyder ”jag återvänder hem” på latin och nästan allt som 
görs på kliniken syftar till just det, att patienten ska bli friskare.  
Därför är rehabilitering en stor del av vården. 
 ”För många är det en mycket tuff uppgift och vårt jobb är att stötta 
dem på bästa sätt. Det gäller att hitta både små och stora mål. Det 
handlar ju inte om att kunna börja springa, utan snarare om att kunna 
sätta sig upp. Det betyder väldigt mycket eftersom det genast förbättrar 
lungornas kapacitet”, säger Atefeh ”Titti” Zarei, specialist fysioterapeut. 

Foto: Simon Hastegård, Linda Romppala och Linde Healthcare
Text: David Hulth Wallgren

Det var också så det började för Staffan när han kommit till REMEO. 
 ”Vi lade upp en rehabiliteringsplan med målet att få honom ur respi-
ratorn och andas själv och lägga upp en hemplanering som skulle hjälpa 
honom till ett drägligt liv. Det var en verklig utmaning för oss alla, inte 
minst för Staffan själv och hans anhöriga”, berättar Kajsa Giesecke, spe-
cialist inom anestesi och intensivvård och verksamhetschef vid REMEO 
i Stockholm. Efter 11 månader med intensiv andningsträning och sjuk-
gymnastik, kan Staffan i dag andas själv och röra hela kroppen. Han kan 
även stå upp med stöd och det finns goda chanser att han ska kunna gå 
igen. Genom att arbeta med den friska sidan och låta rehabiliteringen ta 
sin tid, har Staffan uppnått resultat som ingen trodde var möjligt. 
 ”Om inte Staffan fått denna vård skulle han behövt assistenthjälp hela 
sitt liv för att kunna vårdas hemma. Det hade inneburit betydligt större 
kostnader för samhället, men framför allt ett helt annat liv för Staffan 
och hans anhöriga”, säger Kajsa Giesecke.

Konsten att skynda långsamt
REMEO är en del av AGA Gas AB och Linde Healthcare. Det är den första 
kliniken av sitt slag i Sverige, även om det redan finns liknande verk-
samheter i ett 30-tal länder. 

 ”Vi arbetar med ett koncept som inte finns fullt ut i landstingsvården. 
Patienterna kan stanna så länge de behöver vård, omvårdnad, socialt 
stöd och rehabilitering”, säger Kajsa Giesecke. 
 Även om kliniken bara har funnits ett par år i Sverige, så är det redan 
tydligt att det finns mycket att vinna på den nya vårdformen – mitt 
emellan intensivvård och en vanlig vårdavdelning.  
 ”Från början var tanken att REMEO skulle avlasta vården, och inten-
sivvården, så att de skulle ha möjlighet att ta emot fler patienter. Att vi 
skulle kunna påverka det medicinska resultatet i positiv riktning förstod 
vi, men i så hög grad var det nog ingen som trodde när vi startade”, 
säger Kajsa Giesecke. En del av framgången beror på det långsamma 
tempot, menar hon. 
 ”Vi kallar det ’slow medicine’. Våra vårdresultat talar för att detta är 
en lyckad vårdform både ur ett medicinskt och hälsoekonomiskt per-
spektiv. Framför allt för patienter som Staffan och deras anhöriga”, säger 
Kajsa Giesecke. 

”DET HANDLAR JU  
INTE OM ATT KUNNA 
BÖRJA SPRINGA, UTAN 
SNARARE OM ATT  
KUNNA SÄTTA SIG UPP”
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