LEVERANDØR AF CORONATEST
Danmark har fra starten af coronapandemien haft en ambitiøs teststrategi. Som
leverandør af test og udstyr til COVID-19-påvisning er Triolab forpligtet til at gøre
vores bedste for at hjælpe med til at holde beredskabet kørende, og vi er gået til
opgaven med stor respekt og entusiasme. Vi har gennem de seneste måneder arbejdet hårdt for at kunne servicere vores udfordrede kunder bedst muligt i denne meget usædvanlige situation.
Oprettelse af en corona-taskforce
Da pandemien for alvor satte ind, blev alle
normale forhold sat på standby i Triolab. Der
opstod over en nat en enorm efterspørgsel
på COVID-19-relevante produkter, og snart
blev vi som distributør bombarderet med
forespørgsler fra kunder og med et væld af
mulige nye produkter til vores portefølje fra
nuværende og nye leverandører, som vi skulle tage stilling til.
I Triolab oprettede vi hurtigt en coronataskforce. Det skulle vise sig at være en
rigtig god idé, for aldrig før er der taget så
mange vigtige og gode beslutninger inden for
så kort tid.
Vores corona-taskforce består af Triolabs
mikrobiologiske team, alle andre produktchefer med et ansvarsområde i samme boldgade
samt både direktør, servicechef og salgschef
– for en hurtigere beslutningsgang. Og netop
en hurtig og smidig beslutningsgang har været altafgørende i denne tid. Ofte har tingene skullet gå så stærkt, at beslutninger om
hjemtagelse af COVID-19-relaterede produkter ofte er blevet taget uden en underskrift
fra kunden, noget som aldrig ville være sket
før pandemien.

Vores taskforce har gjort det muligt for os
hurtigt at finde løsninger på aktuelle udfordringer, såsom de i foråret meget lange
fragttider og den hurtigt opståede globale
råvaremangel hos næsten alle leverandører af
COVID-19-test. At være hurtige i vendingen
har givet os de bedste forudsætninger for at
kunne servicere vores kunder bedst muligt
under de meget svære omstændigheder, som
især starten af pandemien bød på. På de daglige taskforce-møder diskuterer vi ligeledes
morgendagens produkter og muligheder for
samarbejde med nye leverandører.
Da vi har fordelt opgaven på flere hænder,
har det samtidig været en måde for os at
passe godt på vores medarbejdere – vores
største aktiv – i en tid hvor presset og arbejdsbyrden ganske enkelt er enorm.
Sådan vælger vi de rigtige produkter
Vi vil gerne være fremadsynede, så vi til hver
en tid kan tilbyde vores kunder de for dem
helt rigtige løsninger. Derfor var en af taskforce-gruppens opgaver fra starten af pandemien også at se på, hvilke COVID-19-test
der aktuelt var behov for, og hvilke behov
pandemien ville diktere fremover. Gruppen
har kigget nøje på behovet hos de forskelli-

ge segmenter (hospitalslaboratorier, praksis,
private laboratorier), high og low throughput-løsninger, teknologier, svartider samt ikke
mindst kvaliteten af de enkelte løsninger.
Markedsbehovene bliver bl.a. afdækket ved
sparring med vores gode kunder, et samarbejde, vi værdsætter højt, og som vi benytter
os meget af.
Samtidig nyder Triolab godt af, at vores medarbejdere er kendt ude hos kunderne som
troværdige og dygtige samarbejdspartnere,
der kan vejlede og levere gode og innovative kvalitetsprodukter. Derfor oplever vi også
ofte, at kunder selv henvender sig til os og
spørger efter nye produkter eller videreudvikling af eksisterende produkter. Hvis vi ikke
har produkterne i porteføljen allerede, sørger
vi for at undersøge mulighederne nærmere
for kunden.
I Triolab er vi i den heldige situation, at vi
som stor, anerkendt distributør dagligt får
henvendelser fra leverandører, der præsenterer spændende produktnyheder og ønsker
Triolab til at sælge deres produkter. Henvendelserne bliver screenet hver og én, og
de særligt lovende bliver vurderet grundigt,
både af vores egne produktchefer og også i
samarbejde med vores nordiske kollegaer i
koncernen. Noget af det, vi vurderer, er, om
kvaliteten er i top, og om leverandøren er
leveringsdygtig og agerer professionelt.
Vi ønsker kun at tilbyde produkter, vi kan stå
inde for.
Internt samarbejde om lager og logistik
Triolabs taskforce har det overordnede overblik over, hvilke opgaver der skal udføres,
men alle medarbejdere i Triolab har på en
eller anden vis del i coronaindsatsen og bidrager til, at vi kan lykkes med opgaven.
Eksempelvis har vores supportteam i samarbejde med salgspersonalet holdt styr på
leverancer fra vores leverandører og distributionen til vores kunder. Under forårets store
problemer med leverancerne, blev varer, der
blev sendt til os fra vores leverandører, ofte
spredt rundt omkring i verden i stedet for at
blive leveret hos os. Det brugte vi meget tid
på at få løst sammen med vores samarbejdspartnere inden for fragt.
I dag er den kommercielle flytrafik heldigvis næsten tilbage ved normal, så vi har nu

typisk 2-3 dages leveringstid af COVID-19kits – altså fra afsendelse fra leverandøren
til levering i Triolab. Vi er dog fortsat meget
opmærksomme på ændringer mht. transport/
fragt.
Særligt i starten af pandemien, hvor leveringssituationen var meget ustabil, hentede supportteamet ofte selv varerne, når de
endelig ankom til Danmark og blev frigivet i
lufthavnen i Kastrup, simpelthen for ikke at
skulle vente for længe på, at de blev bragt
ud til vores lager i Brøndby, hvorfra de kunne
sendes videre til vores kunder, som jo stod og
manglede dem.
Andre gange er vores lageransvarlige, Thomas, mødt ind på skæve tidspunkter uden for
normal arbejdstid, også nogle gange temmelig sent om aftenen, og har sørget for at tage
imod varerne og fordele dem efter den anbefalede opbevaring. Det har været nødvendigt, for at kits, som er afsendt på tøris, ikke
skulle risikere at tø op. Personalet på lageret
har ydet en enorm indsats under coronapandemien.
Efter at kittene er kommet til vores lager, har
Triolab-personale, som ikke direkte har arbejdet i det mikrobiologiske team, stillet sig til
rådighed døgnet rundt med udkørsel af COVID-19-kits og plastvarer – til stor glæde for
de mikrobiologiske afdelinger, som ofte sent
om aftenen med et smil har kunnet tage imod
varerne fra en fyldt personbil.
Da mængderne af COVID-19-kits blot blev
større og større, valgte vi dog for fortsat at
kunne sikre en korrekt og forsvarlig levering
fra Triolab at benytte hhv. Mini-Trans, Finn
Ingvordsen samt ML-serviceteam, Memo
Özden til at løse disse special-kørsler. Begge
chauffører er qua deres mangeårige erfaring
kendte ansigter på hospitaler/afdelinger, hvor
vi leverer testkittene. Vi kalder dem ”Corona-expressen”.
Vores lager er til tider nærmest blevet oversvømmet af varer

Varer er læsset af foran porten og skal fordeles i henhold til korrekte opbevaringsforhold
For at kunne opbevare den store mængde
testkits, vi ugentligt får ind, har vi måttet investere i 4 nye frysere, naturligvis med temperaturovervågning. Og da sommeren endelig
kom, måtte vi sågar leje en stor kølecontainer, hvor ekstraktionskits og andre af Triolabs
temperaturfølsomme varer kunne opbevares.
Containeren er i øjeblikket koblet om, så den
kan fryse og kan bruges som ”buffer”-lager,
hvori der også opbevares testkits – inden
de bliver kørt ind i de almindelige frysere på
vores lager. Vores lager har aldrig tidligere
skullet rumme så mange frysevarer på én
gang som i denne tid.

Thomas og en fryser helt fyldt med kits
Samarbejdet med vores leverandører
I starten af pandemien oplevede alle leverandører, at de eller deres underleverandører
ikke kunne følge med efterspørgslen på produkter. Samtidig var vores leverandører nødt
til at prioritere de mange potentielle modtagere af de relativt få produkter, som de kunne levere, og det gav nogle hårde diskussioner med leverandørerne. Vi ville jo så gerne
kunne servicere vores egne kunder og vores
eget beredskab - alle sammen. Enkelte leverandører meldte også klart ud, at de kunne
blive nødt til at prioritere leverancer til deres
eget land først.

Vores store leverandør Seegene og også
Abacus Diagnostica kom dog meget hurtigt
op i tempo, de vigtige CE IVD-godkendelser
blev indhentet på de nye COVID-19-produkter, og allerede i begyndelsen af juni kunne
vi begynde at melde ud til vores kunder og
regionerne, at reagenser og plastvarer fra
disse to leverandører nu kom i en lind strøm.
Var det ikke muligt at levere de originale kits
og plastvarer, viste Seegene sig ikke overraskende at være meget innovative med meget
kort fra tanke til handling. Selv om det har
givet både os og vores kunder udfordringer at
holde styr på de mange forskellige produkter,
har denne tilgang været en enorm hjælp. For
os i Triolab var et pænt fyldt lager først på
sommeren en enorm lettelse, og vi kunne begynde at fokusere vores tid på andre ting end
vores leverancer af kits og plastvarer. Sidst,
men ikke mindst kunne vi gå på sommerferie
med nogenlunde ro i sindet.
I dag, hvor vores lagre er fyldt med COVID-19-reagenser og plastvarer, er udfordringerne naturligvis ikke slut. Pandemien varer
ved, og alle vores Seegene-kunder har bestilt
ekstra ekstraktions- og PCR-udstyr, og der er
leveringstid på udstyret, i nogle tilfælde også
længere end forventet. Seegene har igen
vist sig fra deres bedste side og nu fundet en
løsning på manglen på ekstraktionsudstyret,
STARlet, og vores efterår vil gå med at installere TANBead Maelstrom 9600-udstyr, indtil
det bestilte STARlet-udstyr ankommer.
Nyt udstyr giver naturligvis også nye udfordringer på både service- og applikationssiden. Heldigvis var vi godt klædt på, da pandemien brød ud. Det mikrobiologiske team
havde netop været på produkttræning hos
vores store leverandør af COVID-19 PCR-test
og udstyr, Seegene, i Seoul i november 2019,
hvor STARlet IVD, Nimbus IVD og CFX96 IVD
var blevet genopfrisket, og nye produkter
og features var blevet gennemgået på vanlig grundig vis. Vores servicetekniker Claus
havde ligeledes været en tur omkring Seoul
i juni 2019. Denne baggrund har været guld
værd i forbindelse med opstarten af vores fire
nye Seegene-kunder, heraf de tre på COVID-19-produkter.
Andre leverandører som Quidel, Abacus
Diagnostica og Diasorin Molecular, som også
tilbyder COVID-19-produkter,
har et udstyr, som vi i forvejen
er ret dus med, og implementeringen af de nye produkter

har været mere simpel og har heldigvis kunnet klares ved online-træning.
Ikke desto mindre har vi haft stor glæde af
det tætte samarbejde med vores leverandører, der ofte har svaret døgnet rundet på vores forespørgsler. I denne meget intense periode har vi og vores kunder nok mødt alle de
tekniske og menneskelige fejl, man normalt
vil møde over flere år, da både personale og
udstyr er presset til det yderste. Vi prøver at
samle og dele alle vores erfaringer på bedste måde, ligesom vi i Triolab naturligvis har
dedikeret mere personale til denne vigtige
opfølgning hos kunderne.
Installation hos kunder
- salg og service hjælpes ad
Triolab-teamet har siden midten af marts
2020 installeret 4 STARlet og CFX96 setups
fra Seegene fordelt på tre forskellige klinisk
mikrobiologiske afdelinger. Alle tre afdelinger
har valgt at satse på netop Seegenes udstyr
med yderligere bestillinger, så hver kunde
ender med at have 2-3 setups med mulighed for at køre knap 2.000 prøver om dagen.
Hertil kommer den nye Maelstrom 9600, som
vil muliggøre yderligere kørsler.
Fra Abacus har vi installeret to GenomEra
CDX-udstyr til kørsel af COVID-19-test, heraf
den ene i tilknytning til en akutafdeling under tilsyn fra den lokale klinisk mikrobiologiske afdeling. Yderligere GenomEra-udstyr er
bestilt, idet Abacus Diagnostica har vist sig at
være meget pålidelige med hensyn til levering af COVID-19-test.
Desuden har vi solgt to små Sofia-maskiner
fra det amerikanske firma Quidel med tilhørende Sofia SARS Antigen kits. Et udstyr,
som vi reelt forventer os rigtig meget af, idet
sensitiviteten er rigtig god, og svartiden er så
kort som 15 minutter fra prøvetagningen. Det
lille udstyr kan betjenes efter en meget kort
introduktion, og det kan placeres overalt,
hvor man ønsker det, eller tages med under
armen, da det kan køre på batteri.
En installation af coronaudstyr sker altid i
samarbejde mellem Triolabs applikationsspecialister og serviceteknikere. Forud for en installation klargøres udstyret hjemme hos os,
så vi er så parate som muligt, når vi møder
op hos kunden. Hos kunden samles og tilsluttes udstyret, det kobles evt. sammen med
brugerens it-system, softwaremæssig opsæt-

ning klares, og det sikres, at alt funger, som
det skal. Derudover skal personalet instrueres
i brugen.
Alle i Triolab teamet er meget fleksible og
prøver så vidt det er muligt at tilpasse sig
kundernes ønsker til installationstidspunkter
og -vilkår. Som Helle siger: ”Vores motto er
”vi går ikke hjem, før end udstyret kører”, og
den indstilling har selvfølgelig givet os nogle
meget lange arbejdsdage. Men vi ved, at det
gør en kæmpe forskel for vores kunder at
kunne køre eks. 600 COVID-19-prøver mere
om dagen på et enkelt STARlet-/CFX96-setup, og at et par ekstra dage med høj kapacitet er afgørende for både laboratoriet og det
lokale beredskab, og så gør vi det gerne.”

Claus og Morten gør udstyr klar til installation

Helle er i gang med opsætning af software

Claus og Claus sørger for korrekt montering
af alle udstyrsdele

Mange kunder har ikke meget plads at rutte
med på laboratorierne, selv om vi nu ser de
første steder, som inddrager nye rum for at
have plads til COVID-19-udstyr. Det betyder,
at når vi er ude til en installation, så foregår
arbejdet tit i rum med meget snævre rammer
og med arbejdende personale omkring os.
For at gøre installationen så ligetil som muligt
for vores kunder, har vi prøvet at bidrage til
et bedre arbejdsmiljø ved at tilbyde stabile,
specialdesignede PORSA-borde til at placere
STARlet-udstyret på, arm til PC osv., ligesom
Claus meget gerne hjælper med at forbinde
CFX96 til kundens LIS for hurtig og sikker
svaroverførsel.
Samarbejdet med vores kunder
Dialogen med kunderne er præget af en høj
grad af gensidig forståelse.

Vi har haft mange positive oplevelser under
coronapandemien. F.eks. har vores kunder
i høj grad samarbejdet indbyrdes omkring
problemløsning og ikke mindst med at dele
kits i spidsbelastninger, hvilket vi i Triolab
naturligvis har støttet op omkring. Og da
transportbranchen led allerværst under coronapandemien, stillede en region op og arrangerede flere flytransporter af kits, udstyr
og plastvarer fra Seoul for at få vores varer
fra Seegene hurtigt og sikkert hjem til Danmark og vores danske kunder. Det betød helt
konkret, at vi – i en tid hvor verden var lukket, og stort set alle kommercielle flyvninger
var indstillet – kunne skaffe COVID-19-kits
hjem fra Sydkorea i løbet af 3-4 dage!! Det
er svært at udtrykke, hvor taknemmelige vi
i Triolab var for den hjælp, og det understreger blot, at der har været en enorm vilje til
at samarbejde og få tingene til at glide under
denne pandemi.

Vores kunde i Sønderborg, Tove Frandsen,
udtrykker det på denne måde: ”Coronatiden
har vendt alt på hovedet i forhold til, hvordan
forholdet mellem køber og sælger normalt er.
Det er blevet et samarbejde mellem Triolab
og mig, hvor vi fra begge sider deler oplysninger omkring problemer, og hvordan de
eventuelt kan løses. Dette sker til tider flere
gange dagligt. Der er ingen, som har tid til at
sidde på sine hænder og vente på, at problemerne bliver løst ad vanlig vej. For mig er
det tætte samarbejde en stor fordel, fordi der
er kommet en stor forståelse og indsigt fra
begge sider, om hvilke problemer som hver
især kæmper med i forbindelse med indkøb,
levering og drift.”
Både vi og kunderne er konstant under pres
for at levere flere COVID-19-testresultater på
kortere tid samtidig med, at resten af verden
efterspørger præcis de samme produkter,
som vi og vores kunder gør, og det gik ret
hurtigt op for os alle, at den eneste vej frem
var samarbejde og gennemsigtighed på alle
planer. Som en af vores kunder skrev til os:
”Vi skal hjælpe hinanden i disse usædvanlige
tider”.
I Triolab har langt det meste personale en
baggrund fra den sundhedsfaglige verden,
og vi har derfor en stor forståelse for, hvilket pres specielt de klinisk mikrobiologiske
laboratorier er underlagt nu. Vi tror selv, at
det i høj grad har præget vores tilgang til
COVID-19-situationen og dialogen med vores
kunder.

Tove Frandsen, Helle og Seegene STARlet
Triolabs coronateam på det lidt mere
personlige plan
Under COVID-19-pandemien har hele vores
coronateam oplevet, at døgnet ikke havde
nok timer, og at arbejde er blevet prioriteret
over familieliv – ganske simpelt fordi det var
den eneste måde, vi kunne se os selv i øjnene som leverandører af livsvigtige COVID-19test på.
Helle og Majken fortæller: ”Det sidste halve
år har vi måttet tage én dag ad gangen, da
det har været umuligt at planlægge og forudsige, hvad der vil ske fra den ene dag til den
anden. Vores motto er nærmest blevet ”sikke en vild dag”, men så viser næste dag sig

igen at være fuld af overraskelser – og endnu
vildere. Det har på det personlige plan været
utrolig udfordrende, men også meget givende,
intenst og spændende. Nok noget man kun
oplever én gang i sit arbejdsliv, heldigvis vil
de fleste nok sige.

Hvordan ser den nærmeste fremtid ud?
Det er svært at spå om fremtiden, men efteråret kommer på salgssiden til at gå med
at præsentere flere COVID-19-produkter fra
både nuværende og nye leverandører. Markedet er ved at skyde sig ind på, hvilke produkter, der giver værdi hos kunderne, og hvor
Arbejdsfordeling er blevet planlagt ad hoc ved man ser, at de kan gøre gavn, og vi i Triolab
korte daglige telefonmøder, og vi har derefter vil gerne være med og bidrage med vores efknoklet igennem hver især. Det har været vig- terhånden meget store og værdifulde erfaring
tigt for os hele tiden at holde hinanden opdainden for dette felt.
teret, da det har ligget i kortene, at hvis den
ene kollega bukkede under for presset, skulle
På sigt håber vi på at kunne tilbyde endnu
den anden kunne tage over.”
mere spændende udstyr fra et bredere udvalg
af leverandører, men det er også rigtig vigtigt
Internt i Triolab har vi lært hinanden rigtig
for os, at vi til stadighed kan yde den bedste
godt at kende. Vi har i forvejen en flad orgaservice til de kunder, som vi allerede har.
nisation med en meget ligefrem omgangstone, hvor en spade bliver kaldt en spade, og
det tror vi har højnet effektiviteten i firmaet.
Tak!
Coronapandemien har på skift givet alle inVi vil gerne slutte af med endnu engang at
volverede søvnløse nætter, og der har heldigsende en stor tak til alle vores kunder, som vi
vis også været plads til, at vi har fået en god
føler, at vi har udviklet et meget nært forhold
snak med hinanden, en ekstra fridag, eller
til. Et forhold, som vi håber at kunne bibeholhvad der nu har været akut behov for. Vi syde i årene fremefter. Et stort TAK FOR KAMnes også selv, vi har masser af god humor, og PEN skal der lyde fra alle os i Triolab.
vi er sikre på, at de mange gode grin, vi har
haft sammen undervejs, har hjulpet os til at
holde skruen i vandet.
Majken og Claus på slap line

