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Det er nu igen blevet tid til en lille update på de seneste tre måneder, april, maj og juni, og i dette må man 

sige at….Nu er vi godt i gang med den dejlige sommertid, og som måske med rette, også bliver 

kaldt for den mest travle tid her i ”huset” hos A&H Medical. Faktisk startes hele planlægningen 

af sommer-nedluk allerede helt fra starten af foråret og frem til før sommerferien, med 

forberedelser og planlæggelser i tidsplanen. Hvor mange af os som holder sommerferie i 

afslappende stil ude i ”hængekøjen” findes der andre som udnytter netop denne rolige 

sommerferietid, til at få ”sommer serviceret” maskinerne, inden alle kommer tilbage igen og alle processerne 

sættes i gang igen.   
 

Jeg vil da lige starte med en spændende nyhed! Der kommer et 10-års jubilæum her til september hos A&H 

Medical, hvilket jeg tænker bliver en rigtig god dag. Jeg kommer til at skrive om det på LinkedIn, når det er tid, 

så hold et lille øje med nyhederne fra A&H Medical. Og… så i næste nyhedsbrev, håber jeg da, at jeg har fået en 

lille historie ud fra Klaus Vognbjerg og måske også lidt spændende fra kollegaer, som var med helt fra start, her 

hos A&H Medical.  
 

A&H Medical fik Iwan som ny tekniker i april.      
Iwan, som er en erfaren tekniker, er nu kommet rigtig godt i gang med oplæringen og tager 

selvstændigt ud til mange opgaver. Iwan skal også snart på hygiejnekursus og nu her til oktober skal 

han på flere kurser hos MMM i vaskemaskiner og autoklaver. Så skulle certificeringen på Iwan også 

være fuldt ud opdateret! 

 

 

Region Midtjylland har bestilt en MMM-autoklave til deres apotek i Århus. Opgaven er nu igangværende til 

projektering under de kyndige hænder hos produktspecialist, Kenneth Thomsen.  

Og- På DTU – Danmarks tekniske universitet skal A&H Medical opsætte en autoklave op til et laboratorie. 

Denne opgave er også i en arbejdsproces lige nu, hvilket vil sige, at i teamet, tegnes og beregnes der på fuldt tryk!  

 

I Randers er A&H Medical i gang med projektering af 2 stk. UDF´er, gulvsug samt en 3-dørs Airshower som 

barriere. Der er brugt en del tid på rådgivning, ud fra kundeprocesser, samt placeringer i faciliteten, så man opnår 

en optimal løsning. I øjeblikket så skrives der URS hos kunden og A&H Medical vil 

herefter også kommentere på denne. Det er et spændende projekt hos en spændende 

kunde. 
 

 

 

 

 
 
                  Bill. Viser eksempel på UDF 

                                                                           

A&H Medical har også haft travlt med at udfylde flere udbud. Disse udbud skal udfyldes korrekt og kan være 

meget komplekse, så de tager en del tid på kontoret. 

Til slut, vil jeg da lige ønske alle en rigtig dejlig sommerferie!  

Jeg hedder Lise-Lotte, og er A&H Medicals nyhedsbrevs skribent.  

HUSK! Alle nyhedsbreve kan også læses inde på hjemmeside: www.aoghmedical.com                  
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