Triolab 25 år
Triolab AS blev grundlagt i april 1992!
Triolab AS blev grundlagt i april 1992, og det betyder,
at vi i år kan fejre 25-års-jubilæum som leverandør af
kvalitetsløsninger til det danske sundhedsvæsen.
Triolab blev i 1992 grundlagt af Finn Ulbæk Andersen i samarbejde med det svenske Triolab.
Finn havde allerede på daværende tidspunkt lang erfaring inden
for diagnostik, først som hospitalslaborant, siden som salgskonsulent for andre selskaber, og Triolab var i starten koncentreret
omkring salg af koagulationstest, som var Finns speciale. Sammen med Triolabs første tekniker, Edvind Nielsen, byggede han
Triolab op helt fra bunden.
Og det gik godt. Efterhånden som Triolab voksede, blev virksomheden udvidet med både nye agenturer og mere personale, og
Triolab blev kendt for god service og et højt personligt engagement hos alle medarbejdere.
I tillæg til vores løsninger inden for koagulation kan vi i dag
tilbyde løsninger inden for en lang række vigtige områder inden
for diagnostika: Genetik, Hæmatologi, Immunologi, Klinisk Kemi,
Klinisk Mikroskopi, Mikrobiologi, Molekylærdiagnostik, Patologi,
POC og Præanalytisk udstyr. Alle vores medarbejdere har stor
viden om deres specifikke områder, og de uddannes løbende.
Vi lægger stor vægt på tæt samarbejde med alle vores leverandører, da det er en forudsætning for, at vi kan give vores kunder
den bedste service og support inden for alle produktkategorier.
Og hos os er kunden i centrum.
Kvaliteten i vores arbejde er i dag dokumenteret med vores
ISO-certificering, som vi modtog i foråret 2017.

Finn har igennem 25 år stået i spidsen for Triolab, og han har
ledet firmaet med både hjerne og hjerte. Han har på fornemste vis stukket kursen ud for det Triolab, som vi allesammen
er rigtig stolte af at være en del af :-)
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2016 - og tiden derefter
Triolab har altid haft en støt og rolig vækst
som ideal, men i 2016 skete der pludselig
en hel masse, som betød mange nye leverandører, mange nye produkter og
mange nye medarbejdere. Alt dette har
også betydet nye måder at arbejde på
og ændringer i vores
organisationsstruktur.
Midt i alt dette har Triolabs ”sjæl” været vores faste holdepunkt, og vi har haft stort fokus på at bevare vores helt centrale værdier.
Triolab skal nemlig fortsat være et firma,
hvor vi stræber efter hver dag at møde vores
mange kunder med en positiv og konstruktiv tilgang, hvor vi hver især tager ansvar
og løser vores fælles udfordringer så enkelt,
men så effektivt som muligt, og hvor vi med
vores kunders behov i centrum og afsæt i et
højt fagligt niveau finder de bedste løsninger
til den enkelte. Vi skal fortsat være en seriøs
samarbejdspartner, som dyrker de langvarige relationer både med kunder og leverandører, og som står inde for kvalitet i alle led.
Og som altid møder op med et smil på læben.

FAKTA
Det første
instrument, vi solgte i
1992, var en
Thrombolyzer fra
Behnk Elektronik.

FAKTA
Triolab har altid arbejdet med kunden i
centrum og med fokus på langsigtede
relationer.
...derfor
er vi også ret
stolte af, at vores
allerførste kunde,
Odense, fortsat er
kunde hos os i
dag.
FAKTA

FAKTA
Triolab hed i
perioden
1995-1999
TrioNord.

FAKTA

Triolabs første ansatte var tekniker
Edvind Nielsen.

Triolabs første leverandør var
Diagnostica Stago.
Vi arbejder stadig
...i dag er
tæt sammen.
vi 28 medarbejdere i Triolab, og
...i dag
gennem tiden har
har vi produki alt 60 personer
ter fra førende
været ansat
leverandører fra
hos os.
hele verden.
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Ny administrerende direktør
Efter 25 år er Finn Ulbæk Andersen pr. 1/1 2017 trådt tilbage fra
posten som Triolabs Administrerende Direktør. Denne post er nu
overgået til Gert Pynt Andersen.
Finn Ulbæk Andersen, som i 1992 grundlagde Triolab og har stået i spidsen for firmaet lige siden, er trådt tilbage fra posten som Triolabs Administrerende Direktør.
Under Finns vinger har Triolab udviklet sig fra en god idé til et sundt og
stærkt firma med 29 medarbejdere, et firma, som i dag er med helt fremme inden for en række forskellige spændende og vigtige områder inden for
diagnostika, og som er både velkendt og velrenommeret i branchen.
Gert har været ansat i Triolab gennem mange år, de seneste år som Salgsog Markedschef, og han kender Triolab ud og ind. Han ser nu frem til at
videreføre Finns gode arbejde og lede Triolab mod fremtidige mål – på sin
egen måde, men fortsat i overensstemmelse med Triolabs værdier.
For at sikre en god overgang vil Finn i en periode fungere som rådgiver for
Gert og hjælpe ham til rette med de nye opgaver.
Direktørskiftet blev markeret i Triolab ved en reception den 6. januar.

Triolab AS
Triolab AS er bygget på de 5 kerneværdier
enkelthed, effektivitet, frihed, ansvar og forandringsvilje.
Samtidig forventes en høj etik og moral af alle medarbejdere.
Med disse ting som rettesnor søger vi de bedste løsninger i alle situationer.
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Nu ISO 9001:2015-certificeret

Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan fortælle,
at Triolab efter ekstern audit den 22/3 2017 blev certificeret efter
ISO 9001:2015-standarden.
I Triolab har vi altid ønsket, at den bedste kvalitet på produkter og service
skulle være vores profil over for vores kunder, og kvalitet i alle led er en
stor del af vores selvforståelse. Derfor har vi gennem længere tid arbejdet
på at beskrive vores arbejdsgange, således at kvaliteten i vores arbejde
også kan dokumenteres. Det har ført til, at vi efter ekstern audit den 22/3
2017 fil tildelt vores ISO 9001:2015-certifikat. Det er vi super glade for og
meget stolte af :-)
Rammerne for vores kvalitetssystem er beskrevet i vores
kvalitetshåndbog.
Den findes som pdf-fil på vores hjemmeside.

Triolabs kvalitetspolitik
Vision: Triolab skal være kendt som leverandør af laboratorieløsninger af høj kvalitet.
•

Strategi: Triolab skal kontinuerligt overvåge og analysere markedet med det formål at
kunne give optimale forudsætninger for udvikling af produktsortimentet.

•

Strategi: Triolab skal se muligheder i forandring, så nye markedsforudsætninger og
andre omkringværende faktorer udnyttes til at skabe nye og bedre forretningsmuligheder.

Vision: Triolab skal være kendt som en seriøs samarbejdspartner.
•

Strategi: Triolab skal skabe merværdi for kunderne og langsigtede relationer ved at
øge nærværelsen hos kunderne og fokusere på de ”rette produkter” i alle relationer.

•

Strategi: Triolab skal konstant udvikle sin kernevirksomhed, så den på bedste måde
kan udnyttes og integreres i kundernes eget system.

Vision: Triolab skal have et for personalet udviklende, stabilt og stimulerende arbejdsmiljø.
•

Strategi: Triolab skal sikkerstille medarbejdernes kompetencer gennem individuelt til
passet, kontinuerlig videreuddannelse samt udvikling af lederskab og motivation.
(Uddrag af Triolabs kvalitetshåndbog)
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Fortsat i vækst
3 nye medarbejdere er startet i Triolab i løbet af årets første
måneder.
Vi byder velkommen til vores nye kollegaer
og glæder os til samarbejdet.

Velkommen til Salgs- og Markedschef Neel Noel

Da Gert har overtaget posten som
Administrerende Direktør i Triolab, har vi fået brug for
at ansætte en ny Salgs- og Markedschef. Valget faldt på Neel Noel, som
kommer fra en lignende stilling hos Siemens.
Neel startede i Triolab den 1/3 2017.

Velkommen til lagermedhjælper Finn Forsling Andersen
Finn skal fremover hjælpe Thomas på lageret –
både når der er særligt travlt, f.eks. når vi har kvartalsleverancer,
og som afløser ved ferie, sygdom og lignende.
Finn er startet hos os den 13/3 2017.

Velkommen til oversætter Karina Nielsen
Med mange nye produkter i Triolab er der også mange flere
dokumenter, der skal oversættes og vedligeholdes. Det skal Karina
hjælpe os med.
Karina kommer fra en stilling i et oversætterbureau, hvor hun bl.a. har
beskæftiget sig med oversættelse af tekster inden for medikoteknik.
Karina er startet hos Triolab den 1/5 2017.
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Med innovative produkter i vores portefølje
Ny metode kan begrænse overforbrug
af penicillin

1

http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm497199

Det finske firma Abacus Diagnostica har udviklet en ny metode,
som kan påvise gruppe B-streptokokker (GBS) hos fødende
kvinder, og som dermed kan vise, HVILKE kvinder som risikerer
at overføre infektionen til deres barn ved fødslen.
I dag behandles alle fødende kvinder, som er i risikogruppen for at
være bærere af gruppe B-streptokokker i skeden, med intravenøs
penicillin for at undgå, at smitten overføres til deres barn ved fødslen.
Ved at tage en prøve, når kvinderne ankommer til fødeafdelingen, kan
man med den nye PCR-metode fra Abacus Diagnostica hurtigt udpege
de kvinder, som er i risiko for at overføre gruppe B-streptokokker til
deres ufødte barn under fødslen. Det betyder, at man kun behøver at
give penicillin til de kvinder, der på fødselstidspunktet huser gruppe
B-streptokokker. Det vurderes, at man på den måde, på landsplan, vil
kunne spare op mod 9.000 penicillindoser årligt.1
Fordelene er at tage og føle på, i første omgang helt konkret for den
enkelte kvinde og hendes barn, men dernæst også for samfundet som
helhed, hvor begrænsningen af antibiotikaforbruget spiller en væsentlig
rolle i forhold til at hæmme udviklingen med stadig flere resistente
bakterier, og hvor indlæggelsestiden for fødende kvinder i risikogruppen
kan nedsættes.
Den nye metode består ganske enkelt i, at kvinden får taget en
podning fra skede og endetarm, som med det samme analyseres ved
hjælp af GenomEra-instrumentet fra Abacus Diagnostica. Instrumentet
er nemt at betjene og leverer pålidelige resultater på under en time. På
den måde kan det vurderes direkte på fødeafdelingen, og ofte selv efter
fødslen er gået i gang, om det er nødvendigt at give kvinden penicillin.
Den nye metode er indført på Kolding Sygehus – som det første sted i
Danmark! Læs mere om processen og de forventede resultater her:
http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm497199

Kontakt Triolab for yderligere information om test og instrument!
Produktchef Helle Skov Morgenstjerne
E-mail: helle@triolab.dk
Tlf.: 28 87 28 21
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I tæt samarbejde med førende leverandører i branchen
Udvidelse af sortiment inden for
DOAC-test
Diagnostica Stago, en af de førende producenter inden for
instrumenter og reagenser til bestemmelse af koagulation, har
lanceret ny kalibrator og kontrol til måling af Edoxaban.
Edoxaban-kalibrator og -kontrol anvendes sammen med Anti-Xareagenset til at kvantitetsbestemme koncentrationen af Edoxaban i
plasma.
Analysen er fuldautomatisk og udføres på instrumenter i STA-linjen fra
Stago.
Med den nye kalibrator og kontrol til Edoxaban udvider Stago sit
sortiment inden for DOAC. Sortimentet omfatter foruden analyse til
Edoxaban også analyser til Dabigatran, Apixaban og Rivaroxaban.
I samarbejde med Stago kan Triolab således tilbyde specifikke test for
hver enkelt DOAC til det danske sundhedsvæsen.

Kontakt Triolab for yderligere information om DOAC-analyserne!
Produktchef Henriette Winkler
E-mail: henriette@triolab.dk
Tlf.: 28 87 28 22

Triolab repræsenterer en række leverandører fra hele verden,
som alle leverer produkter af anerkendt høj kvalitet.
Både vores applikationsspecialister og serviceteknikere undervises hos leverandørerne for
at vedligeholde og øge vores ekspertise. Desuden arbejder vi tæt sammen med vores
leverandører, både omkring tekniske og kommercielle forhold, for hele tiden at kunne
tilbyde vores kunder de bedst mulige løsninger.
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Og med, hvor det sker :-)
Triolab deltager i en række forskellige udstillinger i den kommende
tid. Vi vil blive rigtig glade for at se dig til en snak om vores mange
spændende produkter og løsninger, som vi vil præsentere på vores
forskellige stande.
OAK-møde, Bispebjerg Hospital (Panum), den 19. maj
DSKB Kongres 2017, Konventum, Helsingør, den 14.-16. juni
Læs mere om DSKB's 13. Danske Kongres i Klinisk Biokemi
NSCMID, Torshavn, den 31. august - 3. september
Læs mere om NSCMID
EMCHD European Meeting 2017, Hotel Scandic, København, den 8.-12.
september
Læs mere om EMCHD 16th European Meeting on Complement in Human
Disease
Bonusinfo:Triolab deltager sammen med Quidel (Tecomedical)
DEKS Brugermøde 2017, Radisson Blu, Odense, den 13.-14. september
Læs mere om DEKS Brugermøde 2017
LabDays 2017, Scandinavian Congress Center, Århus, den 20.-21.
september
Læs mere om LabDays 2017

Vi vil deltage i flere andre udstillinger i løbet af efteråret.
Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, hvor du kan holde dig orienteret:
http://www.triolab.dk/aktiviteter/udstillinger/

1000 tak til alle vores kunder
for godt samarbejde,
og rigtig god sommer til jer alle !

