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C A S  B L A D E T 

FODBOLD ER 
FOR ALLE

Risikobaseret tilsyn
Bliv klogere på hvad det er, og læs 

om CAS 3’s oplevelse af tilsynet

FOKUS
En sundhedsmedarbejder skal også arbejde med relationer

Magi i 

luften
Frisk luft på 

Nordlys

December, 2017
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”Efter bare 1 time kunne vi allerede mærke forskel 
på lugt og luft indenfor,” siger Laura Vesth-Hansen, 
der er en af to arbejdsmiljørepræsentanter på Nord-
lys, CAS 5. Hun fortæller om virkningen af de to 
nye elektroniske luftrensere, der er blevet indkøbt til 
tilbuddet. 
Bolig 3 på Nordlys havde længe ledt efter en løsning, 
der kunne minimere den passive røg, som personalet 
dagligt blev udsat for. Løsningen blev en luftrenser 
ved navn Aeroguard, der både kunne fjerne røglugt 
og, ikke mindst fjerne 99,95 % af alle de skadelige 
partikler, der er i luften efter rygning.  

”Helle, der bor her, har røget i mange år. Vi har 
derfor brugt meget tid på at lufte ud hos hende, så 
vi ikke blev udsat for al den passive røg,” fortæller 
Laura.

Der blev købt to modeller som en slags helgarde-
ring. 

”Den lille model er i Helles lejlighed og suger 
røg og partikler hos hende, mens den store tager 
den røg, der siver ud fra Helles lejlighed,” forklarer 
Laura. 

Nu dufter der godt i fællesstuen

Indtil videre lever maskinen op til næsten al det 
magiske, som den sælger, der var ude og vise ma-
skinen frem, fremhævede ved sit salgsbesøg. 

”Vi er meget glade for den. Vi oplever mindre 
svien i øjnene og mindre tør hud. Der er stadig 
brug for at lufte lidt ud en gang imellem, hvis Helle 
lige har røget, men det giver en tryghed at vide, 
at den har fjernet partiklerne,” mener Laura og 

MAGI i luften

På Nordlys, bolig 3, er der flyttet to maskiner ind. En stor og en lille elektronisk luftrenser sørger 

for, at personalet ikke længere er så påvirket af passiv røg samtidig med, at de skadelige partikler fra 

røgen forsvinder. Luftrenseren har også skabt et meget bedre indeklima i fællesstuen.

Helle med sin lille luftrenser, der fjerner 

partikler fra røg, og som hun synes pynter 

fint i stuen 
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forsætter:
”Luftrenserne har ikke kun hjulpet på røglugt. Den 

har også taget den dårlige lugt, der før var i fælles-
rummet. Her lugter nu helt anderledes.” 

Helle har også taget godt i mod sin lille luftrenser. 
”Hun bemærker ikke, at den fjerner røglugt, men 
synes den pynter rigtig meget i hendes stue og er glad 
for den,” fortæller Laura.

Aeroguard luftrenser

Aeroguard fra firmaet Nordic2care er en intelligent elektronisk luftrenser.

Prisen på modellerne er på 6300 kr. og 8900 kr. (ex moms) for henholdsvis den lille og store model.

Firmaet sender gerne en sælger ud til demonstration af maskinen. 

Luftrenserne kører 24 timer i døgnet, og den kræver kun lidt vedligeholdelse i form af et filter, der skal skiftes 1 

gang om måneden.

Luftrenserne larmer ikke. En time om dagen skal den skrues op for fuld styrke for at forlænge maskinens leve-

tid. Her kan man godt høre, at den suger, men botilbuddet har valgt at gøre det på det tidspunkt, hvor borgerne 

kommer hjem fra deres dagtilbud, og hvor der er alligevel er larm.

Det var Lise Usinger (arbejdsmiljøkoordinator i CAS) som fandt frem til, at det skulle være en Aeroguard 

med hjælp fra sit amkonetværk i Socialforvaltningen.

”Vi oplever mindre 

svien i øjnene og 

mindre tør hud

Laura Vesth-Hansen, 

AMR Nordlys 

CAS 5

I fællesstuen på Nordlys, bolig 3 kan man nu finde en Aeroguard 

luftrenser
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