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Corona: Dansk Plejeteknik i Høng er kastet ind i kampen om at reparere og vedligeholde
hospitalssenge i hele landet til de mange udsatte patienter under coronakrisen.
Fem udkørende teknikere fra Dansk Plejeteknik på Tingvej i Høng ville i denne tid typisk bruge deres arbejdstid
på periodiske eftersyn af elektronisk og mekanisk udstyr på sygehuse og plejehjem, som loven kræver det.
Men covid-19 har som bekendt lagt store dele af Danmark ned, og nu har teknikerne på Høng-virksomheden
med 17 ansatte fået en helt anden og mere central rolle. De udfører akutopgaver eksempelvis på plejesenge,
som sundhedsvæsnet har så hårdt brug for. - Hvis en hospitalsseng går i stykker, bliver vi tilkaldt, og det er
oftest akutopgaver, for de pressede hospitaler kan i sagens natur ikke fungere uden materiel, der virker,
herunder senge til de mange patienter, siger en af teknikerne, Bent Kilbæk.

Der er ekstra fokus på landets læger, sygeplejersker og SOSU'er, men der er én gruppe af medarbejdere på
hospitalerne, man ikke hører meget om - både til daglig og under coronakrisen. De er oftest placeret i kælderen
og ses ikke i det daglige. Men det kan mærkes på hospitalet, så snart de ikke er til stede. Det er
serviceteknikerne, som knokler for at få senge, lifte, kørestole og andre hjælpemidler gjort klar til alle
patienterne i en meget presset tid.
Hvor kommer så Dansk Plejeteknik ind i billedet? Jo,
under de nuværende restriktioner kan landets
hospitalsteknikere ikke løfte opgaven alene. Derfor har
de bedt om hjælp fra Høngvirksomheden for at kunne
stille med de livsnødvendige antal af senge til de mange
coronasmittede borgere. De fleste firmaer kigger langt
efter ordrer i denne tid, men ikke servicevirksomheden
Dansk Plejeteknik. Virksomheden arbejder på højtryk
under corona-krisen. Deres serviceteknikere overtager
opgaver på landets hospitaler, hvis egne servicefolk er
pressede på grund af hjemsendinger, sygemeldinger og behovet for ekstra senge. Dansk Plejetekniks
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serviceteknikere kører hver dag til forskellige hospitaler for at reparere hospitalssenge og andre hjælpemidler,
som er livsnødvendige under det ekstra store pres, som corona-krisen skaber på landets hospitaler.
"Det er jo en ubehagelig tid for alle netop nu. Vi er utrolig glade for, at vi kan være med til at holde landets
hospitaler og sygehuse kørende med fejlfri senge, der er hårdt brug for i denne periode, siger direktøren for
Dansk Plejeteknik, Niels Mads Nielsen, hvis forældre, Susanne og Ove Nielsen, åbnede virksomheden i
slutningen af 90erne. Dansk Plejeteknik arbejder normalt med reparation og eftersyn af hjælpemidler, men her
og nu er presset langt større, og sådan har det været siden statsminister Mette Frederiksen beordrede alle
offentligt ansatte uden kritiske arbejdsfunktioner hjem.
Mange af de planlagte serviceeftersyn, som Dansk Plejeteknik normalt udfører på hospitaler, plejecentre og
specialcentre, er sparket til hjørne for at imødekomme behov, som udsatte borgere har. - Vi ser da frem til at
komme i gang med alle de planlagte eftersyn, vi normalt udfører, da de jo er skubbet foran os i denne periode,
men det gør også, at vi har tid til at hjælpe til hos de kunder, som står med et stort behov i denne svære
periode, understreger Niels Mads Nielsen.
Britt
Andersen,
kursuskoordinator
og
udviklingsmedarbejder i Dansk Plejeteknik, fortæller
om virksomheden: - Dansk Plejeteknik blev grundlagt
i 1997 og er specialiseret inden for det plejetekniske
område. Virksomheden servicerer hele Danmark og
leverer serviceydelser til danske hospitaler, sygehuse,
institutioner og hjælpemiddeldepoter og hører
hjemme på øverste hylde i Danmark indenfor sit
område. Dansk Plejeteknik har siden begyndelsen
beskæftiget sig med reparationer af hjælpemidler
samt renovering og salg af reservedele. Med tiden har
virksomheden udvidet forretningen til også at udbyde
kurser i fejlfinding og reparation for hjælpemiddelansvarlige. Dansk Plejeteknik er certificeret eliteleverandør
til det offentlige af Udbudsvagten, en præstation, vi er stolte af. Vores motto i virksomheden er »Vi gider godt«,
og det skinner igennem i vores daglige engagement over for kunder og samarbejdspartnere.
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