
1.     Nyhedsbrev for okt – nov - dec- 2021              
  

A&H Medical A/S -   Knudslundvej 33  –  2605 Brøndby  –  www.aoghmedical.com                              

Velkommen til det første nyhedsbrev! hos A&H Medical A/S, som 
forventes at udkomme 4 x årligt. 

Nyt ventilations team!                                                             
Vi har fået udvidet vores horisont med et helt nyt team her i foråret – ”Team Ventilation” Men først skulle 
vi udvide med helt nye kontorer og samtidig et nyt mødelokale – vi glædede os til, at det blev en realitet og 
nu har vi fået en fin ventilationsafdeling, med Umut Arabaci som ventilationsafdelingsleder og 
produktspecialist i teamet.      
 

Umut fik meget hurtigt brug for en Teknisk designer, hvor Susanne Lassen blev ansat her i sommers, hvor 
de to allerede er i et godt samarbejde med hinanden… de har travlt, med mange alsidige opgaver indenfor 
ventilation – hvilket jo er en succes! som vi alle glædes over. 
 

”Vokseværk” i administrationen.           
Firmaet vokser! Så her i efteråret, har vi fået ansat Christine Hertz på fuld tid i bogholderiet. Christine har 
været hos os en del år i forvejen på timebasis, hun kender firmaet rigtig godt, og er nu blevet fastansat på 
fuld tid, med sin nye titel som; Head of Accounting and administration. Vi har hurtigt fået stor glæde af 
samarbejdet med Christine.  
 

 
OUH – Odense og Svendborg hospital har fået nye Autoklaver!       
Vores Produktspecialist, Kenneth Thomsen, han har også altid ”hænderne fulde”.  
(OUH) Odense og Svendborg hospital har bestilt gennem os og fået leveret deres 6 
nye autoklaver. I denne opgave hos Kenneth findes en ”rød tråd”, med mange opgaveløsninger, 
bestillinger, opdateringer og mange møder imellem parterne samt oplæringer i                          
kurser for teknikere, til betjening af disse autoklaver. 

 

GDP kursus (Good Documentation Practise)   

Så har vi også alle sammen i november været på kursus i GDP og alle har fået                                                                                    
deres diplomer. Umut Arabaci var vores underviser på kurset. 
 

Demonstration for dekontaminering af ambulancer. 

  
Her ses Jan-Erik Fredriksen (til venstre) og Klaus Vognbjerg (til højre) 

Klaus Vognbjerg og Jan-Erik Fredriksen fra Norge, har netop været hos Aisab i Stockholm og demonstrere 
hvordan man kan benytte maskinen BQ 50 til at dekontaminere alle overflader i en ambulance, eftersom 
aftørring efter patientens leje, ikke er helt nok, når der er tale om smitsomme vira eller bakterier. En 
dekontaminering af ambulancen sikre, at køretøjet er sikkert for både patienter og ambulancereddere. 
Hele processen tager kun 50 min., så kan ambulancen køre igen. 
 

Til slut vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår!   
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at henvende dig på mailadressen: info@aoghmedical.com 


