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KIRUGIKLINIK

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



I Åbyhøj i Århus ligger en henvisningsklinik, der specialiserer sig 

i at udføre kirurgiske indgreb i mund, tænder og kæber. Klinikken 

er ejet i fællesskab af specialtandlægerne Lone Lenk-Hansen og 

Thomas Urban. De efterlyste en opgradering og en fremtidssikring 

af deres AV-løsning, og de valgte AVC til at løse den opgave. Der 

er i alt fem operationsstuer, to af dem samt kantinen, er forbundet 

til det nye AV-system. 

Fuld digital løsning 
Den eksisterende AV-løsning på klinikken var lidt gammeldags, 

da den ikke var fuldt ud digital. Den gode sparring og kommuni-

kation mellem Kirurgiklinikken og AVC kombineret med AVCs 

ekspertise, har resulteret i en unik løsning. En løsning, som nu er 

fuldt ud digital.

Specialtandlæge Thomas Urban udtaler: ”Med det setup vi har 

nu, har vi mulighed for at tage billeder og videoer, af alt hvad vi 

laver. Vi har en del undervisning, som oftest foregår på klinikken, 

hvor vi viser operationen på skærme, og det kan vi nu streame 

og optage”.

Fjernundervisning
Thomas Urban fortæller: ”Det sker også af og til at vi har nogle 

kurser ude af huset. Der er det smart, at alt hvad vi arbejder med 

på klinikken, kan vi vise hvilket som helst sted i verden, bare der 

er en internetforbindelse”.

Det er muligt bl.a. takket være en rejsekuffert, hvori der er en lille 

videokonferenceløsning. Den sendes rundt til dem, der skal un-

dervises og kan let forbindes til skærme, projektorer, højttalere 

osv. Under selve operationen taler underviseren ind i en mikrofon, 

så kursisterne kan høre med. Samtidig, har de mulighed for at 

stille spørgsmål og komme med kommentarer via en mikrofon, der 

er til rådighed for dem i kufferten.

Key Account Manager fra AVC Dennis Petersen udtaler: ”Det er 

et af de mest avancerede AV-setups på sådan en klinik, og med 

”rejsekufferten” kan de transmittere deres operationer hvor som 

helst”. 

Thomas Urban fortsætter: ”Nogle gange har vi større arrange-

menter med 50 eller 100 deltagere, og så begynder pladsen at 

knibe. Vi har også holdt et arrangement i København for 250 

deltagere. Det er jo ret unikt, at du kan sidde og operere i din 

klink og samtidig kan streame det ud til så mange mennesker. 

Og det er ikke bare er undervisning med envejskommunikation 

- men med tovejs”.

Innovation og godt samarbejde
På klinikken kan de aktivere kameraet med en fodpedal. Det er 

en trådløs løsning, som Thomas Urban selv er idemanden bag. 

Specialtandlæge Thomas Urban forklarer: ”Når jeg opererer, så 

er jeg jo steril, så kan jeg ikke gå og trykke på knapper. Jeg 

kunne godt tænke mig en trådløs løsning, det var lidt svært at 

finde, indtil jeg så noget hos olieindustrien. Jeg fandt de her 

pedaler, der fungerer med induktion, så der ikke er behov for 

batterier. De er ret hårdføre, du kan ikke rigtig ødelægge dem”.

Pedalerne skal ikke lades op. Når der trædes på pedalen genere-

rer det kinetisk energi, som den omdanner til en elektrisk impuls, 

og på den måde kan en løsning med kabler undgås. Der er planer 

om, at endnu en pedal skal installeres, så det vil være muligt at 

skifte mellem flere kameraer under en operation. 

Dennis Petersen tilføjer: ”Kunderne sidder med udfordringerne 

i hverdagen, og de kan derfor bedre sætte ord på dem. Nogle 

går skridtet videre og undersøger markedet for muligheder, som 

Thomas her har gjort, og så handler det jo om at lytte og hjælpe 

dem med at gøre ideerne til virkelighed”

Thomas Urban afslutter: ”Både Lone og jeg er fuldt ud tilfreds 

med den vare, der er blevet leveret. Vi føler, at der blev lyttet til 

os, og at der har været en god sparring. Vi har jo fået nogle 

specialløsninger, og det var rart, at AVC var friske på det. Vi er 

de eneste i vores branche i Skandinavien med et setup på det 

her niveau, og vi føler i den grad at vi er fremtidssikret”.

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk
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