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Om Grouleff DK
Grouleff DK, der har til huse i Silkeborg, udvikler og fremstiller medicinsk udstyr til den internationale
medicoindustri.

SPECIALDESIGNET ANTIMAGNETISK
STOL OG SENG TIL NY HJERNESCANNER
I samarbejde med Grouleff DK har
DIS udviklet en stol og en seng med
finmekaniske løsninger i antimagnetiske materialer – begge specialdesignet til en ny MEG-scanner.
Igennem årene har produktionsvirksomheden Grouleff DK udviklet et bredt udvalg af produkter til medicoindustrien,
men det er første gang, de har fremstillet
en stol og en seng til en MEG-scanner.
I en MEG-scanner udføres der præcise
målinger af hjernesvingninger, og ved
den mindste forstyrrelse af scanningen
forringes billederne, hvilket kan have
fatale konsekvenser for patienten. Grouleff DK fik derfor en bestilling, hvor der
skulle specialdesignes en stol og en seng
i antimagnetiske materialer med finmekaniske løsninger konstrueret til lige præcis
at passe til kundens MEG-scanner. Grouleff DK manglede i forbindelse med opgaven eksterne ressourcer, hvorfor DIS blev
kontaktet for at hjælpe med opgaven.
I samarbejde med Grouleff DK udviklede
og konstruerede DIS den første prototype af henholdsvis sengen og stolen og var
ligeledes behjælpelig med projektledelse,
statiske og hydrauliske beregninger, indkøb af specialdesignede dele samt test af
produkterne.
- Det var en meget krævende kravs
specifikation, vi havde fået af vores en-

gelske kunde. Der har været rigtig mange
tekniske udfordringer, hvor vi har arbejdet
med alternative løsninger. Der skulle udvikles en stol og en seng med mulighed for
at finjustere patienten ned til nærmeste
millimeter, så personen får den korrekte position i hjernescanneren. Samtidig
skulle udstyret konstrueres i 100 procent
antimagnetiske materialer og uden elektroniske dele for ikke at forstyrre scanningen, siger Jørgen Grouleff, direktør hos
Grouleff DK.
Specialdesignede antimagnetiske
løsninger
Med nyudviklede finmekaniske løsninger
løftes og sænkes patienten ved hjælp af
hydraulik, der styres af en fodpumpe. Stolen har flere justeringsmuligheder, hvor
finjusteringen sker ved hjælp af kegleformede tandhjul og håndhjul. Ved sengen
er der en sikkerhedsmekanisme i form af
et aktivt dockingsystem, der sikrer placeringen af patienten i forhold til scanneren,
samt et bremsesystem der låser alle fire
hjul ved aktivering af ét af hjulene. For
at undgå magnetiske materialer er der
blandt andet brugt Etronax, aluminium og
syrefast rustfrit stål.
Efter at første og anden prototype på
stolen og sengen med succes er blevet
gennemtestet, er Grouleff DK ved at være
klar til at sætte de to nye produkter i
produktion.
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FORBEDRING AF PROJEKT- OG
PROCESLEDELSE I EN TRAVL HVERDAG
MED SMÅ OG STORE PROJEKTER

I en afdeling eller virksomhed med mange opgaver og
projekter kan man på grund af manglende tid komme
til at nedprioritere uddannelse og forbedringstiltag.
Hos Silkeborg Kommune valgte man at tage initiativ og
kontaktede DIS.
I ejendomsafdelingen hos Silkeborg Kommune havde man besluttet sig for at sende medarbejderne på kursus i projektledelse for derefter sammen at optimere de nuværende arbejdsprocesser. Derfor kontaktede Silkeborg Kommune Business
Consulting hos DIS.

CREADIS Business Consulting
I Business Consulting er vi specialiseret i at koble
teknologi, mennesker og processer i integrerede løsninger. Vi samarbejder med kunder fra alle regioner
i både den private og den offentlige sektor samt fra
nonprofit-organisationer for at adressere deres udfordringer og forvandle deres virksomhed.
Vores pragmatiske og tilpassede tilgang kombinerer
ingeniør-tankegang med tvær-industriel viden. Vi designer og gennemfører processer, der bringer teknologier på bundlinjen i tæt samarbejde med kundens
organisation. Det sikrer, at vores kunder opbygger kreativ selvtillid, fanger muligheder i markedet og skaber
varig indvirkning på forretningen.

I løbet af to dage blev der holdt workshop i projektledelse, hvor
medarbejderne blev udfordret i vigtigheden af kommunikation
og roller i et projektforløb. Derudover blev de introduceret for
projektmodeller, begreber, metoder og værktøjer.
De efterfølgende måneder blev brugt til afholdelse af work
shops sammen med en gruppe fra Silkeborg Kommune, hvor
DIS hjalp afdelingen med at analysere deres nuværende processer, udfordringer, muligheder og fremtidige udsigter for afdelingen inden for projektledelse.
Medarbejderinvolvering er vigtig
Den nye projektmodel blev designet og optimeret i samarbejde
med afdelingens medarbejdere, hvor man fik inkorporeret den
nye viden inden for projektledelse, effektivisering af arbejdsopgaver og nye definitioner af roller og ansvar inden for den nydefinerede projektorganisation.
Via høj involvering af medarbejderne blev inkorporeringen af
den nye viden inden for projektledelse, sammen med de nye
tiltag for deres arbejdsprocesser, hurtigere effektueret, da man
havde mulighed for at få de nye værktøjer, metoder og begreber helt ind under huden, før implementeringen egentlig blev
igangsat.
- Hos os i Ejendomme i Silkeborg Kommune havde vi set et
behov for at få opdateret vores viden inden for projektledelse
og dermed også få beskrevet vores arbejdsprocesser, derfor
kontaktede vi DIS. Medarbejderne blev involveret gennem hele
beskrivelsen og viste stor motivation for at implementere de
nye tiltag. Vi synes, at det har været en positiv oplevelse med
god kommunikation, og vores medarbejdere har givet os positiv
feedback gennem forløbet, siger Morten Bønløkke, sektionsleder i Silkeborg Kommune.
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”DIS GLOBAL TEAM”
LØSER KUNDERNES UDFORDRINGER
Vokser jeres virksomhed så stærkt, at det er svært at
rekruttere hurtigt nok? Så kan vores fleksible løsning
DIS Global Team hjælpe jer. DIS Global team kan overtage hele eller dele af opgaven for kunden. Det giver
adgang til specialviden, gennemsigtighed og frem for
alt er processen fra udfordring til løsning hurtig.
- DIS Global Team handler om at udnytte kompetencer på tværs
af landegrænser. Vi har arbejdet med Global Teams siden 2016,
og i dag har vi over 20 teams i gang, fortæller Chief Engineer
Magnus Baltzer Erlang og fortsætter:
- Vi oplever god feedback fra kunderne, fordi et DIS Global Team
både giver skalerbarhed og adgang til specialistviden. Kort fortalt sender DIS en ingeniør ud i virksomheden, som så sørger for
kontakten til sit team på op til fem ingeniører, der i princippet
kan sidde hvor som helst, vi har kontorer, og løse opgaven.
DIS Global Teams kan bestå af mange nationaliteter – det vigtigste er kompetencerne. Man kan sagtens forestille sig et vind-

kraftteam i Danmark hjælpe en kunde i USA. Forskellige lande
har tradition for forskellige ingeniørspecialer – og det er endnu
en styrke ved denne måde at arbejde på.
Satellitproducent får adgang til specialister
Netop adgangen til specialistkompetencer er afgørende for
danske GomSpace, der er blandt verdens førende producenter
af nanosatellitter. Satellitkonstruktion kræver mange forskellige kompetencer, og når GomSpace skal rekruttere folk med
rumspecifikke uddannelser, er man nødt til at kigge til udlandet.
Det fortæller personaleleder for mekanikafdelingen Jonas
Marsbøl:
- Fordelen ved at arbejde med DIS Global Team er den fleksibilitet, det giver. Vi har én mand fra DIS siddende hos os, som kan
sende opgaver ud til sit team af DIS-konsulenter. Så kan vi hurtigere sætte et projekt i gang og få det ud over stepperne – og om
nødvendigt skrue ned igen. Når vi selv ansætter folk, vil vi gerne
være sikre på at have arbejde til dem i lang tid.
Vestas værdsætter skalerbarheden
Danske Vestas Wind Systems er en af de virksomheder, som
bruger DIS Global Teams. Manager Christian Krogh fra Vestas
oplever, at det kan være vanskeligt at skaffe ingeniører i Danmark. Han forklarer:
- Vi har arbejdet et par år på den her måde. Fordelen for os ved
kun at have én konsulent siddende på vores kontor og op til fem
konsulenter bag ved ham, er at vi kun har et ”point of contact”.
På den måde skal vores egne folk ikke koordinere med fem konsulenter, men kun med den ene, vi har siddende på kontoret. Vi
får i princippet fem mands arbejde ved kun at tale med én. Det
giver os også et mere enkelt informationsflow, da koordineringen af delopgaver bliver varetaget i DIS. Det kræver selvfølgelig,
at vi er skarpe på at beskrive de arbejdspakker, vi sender ud.

Hvordan kan vi hjælpe jer?
Står din virksomhed med en ingeniørmæssig udfordring,
kan DIS Global Team være løsningen. Vi arbejder på
tværs af landegrænser og kan hurtigt sætte teams op inden for alle områder, og måden at arbejde på er allerede
gennemtestet. Endelig er der en indbygget fordel: Prisen
er konkurrencedygtig – uden at du går på kompromis
med kvaliteten. Vil du vide mere om DIS Global Team,
er du meget velkommen til at kontakte Magnus Baltzer
Erlang på +45 87 38 74 50.
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ELEKTRONIKDESIGN –
TEMADAG HOS DIS
Det var muligt at blive opdateret med den nyeste viden og udveksle erfaringer inden for hardwaredesign
og elektronikudvikling, da DIS afholdte temadag om
elektronikdesign.
Der var godt gang i vidensdelingen, da DIS i Stilling havde inviteret til temadag om elektronikdesign. For de 50 fremmødte
bød dagen på oplæg af Grundfos, Elmatica, Hytek og af Nordcad, der blandt andet talte om nogle af de udfordringer, en
hardwaredesigner dagligt oplever, samt gav idéer til hvordan
de kan løses.
Inspirerende indlæg
Fra Grundfos kom Jesper Konge, Senior Engineer, DfX and
PCB(A) Technology, og talte om at frontloade eventuelle udfordringer i udviklingsprocessen, så de bliver håndteret så tidligt
som muligt. Jesper præsenterede ligeledes en konkret designmetode, hvor design for manufacturing og proces review indgår aktivt i designfasen.
Senior Technical Advisor John Steinar Johnsen fra Elmatica beskrev vigtigheden i at have dialog med printleverandøren allerede fra starten af designfasen, inden der vælges printmaterialer og stack-up, så man ikke risikerer at begrænse udvalget af
leverandører.

på printet og om returveje for at imødegå problemer ved store
strømtræk på et print.
Hos DIS ser vi tilbage på en indholdsrig dag og kan allerede nu
røbe, at vi den 23. oktober 2018 afholder et lignende arrangement hos DIS i København. For nærmere information kontakt
venligst Allan Nørgaard fra DIS, +45 87 38 74 50 .

Som kunde kan du trygt overlade dit printlayout til DIS’
erfarne printdesignere, som har en professionel tilgang
til printdesign, og som kan trække på en stor vidensbase
inden for print og printmaterialer. Det gælder alt fra oprettelse af komponenter over printlayout og fremstilling
af print til montering af komponenter på printet, hvilket
sikrer et produkt af høj kvalitet, og som er optimeret i
forhold til EMC og design for manufacturing..

Fra Hytec talte konsulent Kim Ankeraa om kvalitetssikring af
design med en præsentation af materialevalg, og hvordan det
har indvirkning på kvaliteten af ens design. Der blev beskrevet
mulige overfladematerialer, og hvordan disse påvirker lodbarheden, vedhæftningsevne og materialemigrering.
Til at runde dagen af var Søren J. Christiansen, Signal Integrity
Manager fra Nordcad, der havde et oplæg om simulering og
verifikation af high speed signaler på PCB med intro til constraint drevet design. Der blev talt om AC og DC power distribution
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DIGITALISERING GIVER
OPTIMAL UDNYTTELSE AF DATA
Medicinaldistributøren 2care4 havde et behov for at
få struktureret deres data for at kunne udnytte deres
viden optimalt. En ny digital platform og optimerede
dataprocesser sikrer resultatet.
Den europæiske medicinaldistributør 2care4 modtager og
behandler hver dag store mængder data, der blandt andet er
med til at fastsætte og overvåge sortimentet. Igennem mange
år har virksomheden arbejdet med at digitalisere og understøtte arbejdsgange og beslutningsprocesser digitalt. 2care4 var
dog nået til et punkt, hvor virksomheden havde behov for at
restrukturere systemer og data, og der blev derfor defineret et
projekt, der skulle udvikle en ny digital platform.
I forbindelse med udviklingen af den nye digitale platform
fungerede DIS som sparringspartner og hjalp ligeledes med
software- og dataarkitekturen samt med at optimere 2care4’s
interne processer og beslutninger.
Standardløsning fremtidssikrer data drivenbeslutninger
Tidligere var der en stor risiko ved den måde, 2care4 lavede
dataimporten på, hvor eventuelle datafejl først blev opdaget af
brugerne. Derudover var 2care4 sårbare, fordi de var afhæng
ige af enkelte personer, og fordi hver dataimport havde sit
eget liv.

eller udvikle et selv. I sidste ende fik DIS os overbevist om at
bruge standardløsninger til al dataimport, hvor data vaskes og
struktureres. På den korte bane har det taget tid at strukturere
alle vores indlæsninger, men vi er overbeviste om, at vi på den
lange bane får et mere simpelt system, der medfører, at vi kan
bruge vores programmeringsressourcer på det, der giver mest
værdi, siger Conni Fuglsang, Project Manager hos 2care4.
I dag har 2care4 et meget bedre overblik over deres produkter
og har et analyseværktøj, der afspejler den måde, de gerne vil
analysere på, samt et system der er nemmere at vedligeholde.
Nu er det de samme vigtige data, der er struktureret i en standarddatabase, og som er med til at sikre, at 2care4 fremadrettet kan tage de rigtige beslutninger.

Om 2care4
2care4 ApS er en international virksomhed, der siden
grundlæggelsen i 2005 har oplevet en hastig vækst
inden for parallelimport af medicin. I dag beskæftiger
2care4 cirka 300 medarbejdere i Europa.
Effektivitet og dynamik er nøgleordene bag 2care4’s
succes, hvor højt tempo og en stærk vinderkultur er
en del af den uformelle hverdag.

- I DIS havde vi en sparringspartner, der var god til at få orga
nisationen på plads, og som udfordrede os ved at stille de
rigtige spørgsmål. Helt konkret så blev vi udfordret på selve
datastrukturen, hvor en af vores store diskussioner var dataimport - her var vi usikre på, om vi skulle ty til et standardsystem
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NYE MEDARBEJDERE
Siden marts har vi budt velkommen til en række nye kolleger:

Artur Brzezanski
Project Engineer,
E&A, Krakow

Björn Draheim
Technical Designer,
Hamburg

Boguslaw Ziolo
Project Engineer,
HW/SW, Krakow

Eva Bundgaard
Andersen
Chief Project Manager,
Aarhus

Felipe Vilela
Project Engineer,
E&A, Hamburg

Grzegorz Dela
Project Engineer,
E&A, Krakow

Hassan Dalal
Senior Engineer,
E&A, Aarhus

Heiko Meißinger
Project Manager,
Nürnberg

Jan Glos
Project Engineer,
HW/SW, Krakow

Kamil Oniszczuk
Project Engineer,
E&A, Krakow

Karolina Wozniak
Project Engineer,
E&A, Krakow

Lars Søvndahl
Project Engineer,
E&A, Aarhus

Livia Thoß
Project Engineer,
E&A, Hamburg

Mahinth Shankar
Chief Project Manager,
Aarhus

Marcin Sniady
Sales Manager,
Krakow

Mohsen Rezaei
Project Engineer,
Mechanics,
Copenhagen

Norbert Pieniak
Project Engineer,
E&A, Krakow

Raquel Exposito
Jerez
HR Assistant,
Barcelona

Rasmus
Christiansen
Project Engineer,
HW/SW, Aalborg

Sebastian Kmiecik
Project Engineer,
HW/SW, Krakow

Simon Bækkegaard
Project Engineer,
HW/SW, Aarhus

Stefanie Freund
HR Manager,
Hamburg

Till Hassel
Project Manager,
Nürnberg

Danmark | Polen | Spanien | Storbritannien | Tyskland | Ukraine | USA
DIS (Dansk IngeniørService A/S) er Danmarks førende ingeniør- og udviklingsvirksomhed og
leverer konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien i både ind- og udland.
DIS har afdelinger i Danmark, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ukraine og USA og
tæller nu 18 kontorer på verdensplan og beskæftiger mere end 500 ingeniører og konsulenter.
I Danmark er navnet DIS, og i resten af verden er det CREADIS. Siden grundlæggelsen i 1997 har
DIS haft en stabil vækst og en sund økonomi.

