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 n KATASTroFe AFbLæST

IIII Paul E. Danchell A/S er underleve-
randør inden for elektronikmontage og 
fremstilling af elektronikprodukter fra 
forbrugerelektronik til medicinsk ud-
styr. Virksomheden differentierer sig 

ved at have et højt teknologisk fokus, 
f leksibilitet og en pragmatisk tilgang til 
kundernes behov – uden at gå på kom-
promis med kvaliteten. 

”Holdningen til kvalitet er en inte-
greret del af vores kultur, og var den 
ikke det, så var vi her ikke,” siger Søren 
Sandersen, fabriksdirektør. Danchell 
sætter kvalitet højt, hvilket de altid har 
gjort, men certificering efter ISO 9001 
og 13485 er med til at sikre, at udvik-
lingen mod højere kvalitet fortsætter. 
Især standarden ISO 13485, som er 
rettet mod kunder i medicinindustrien, 
er med til at sikre og højne kvaliteten 
for alle Danchells kunder.  

iSo 13485-cerTiFicering SKAber 
ForreTningSmULigheder
Den pragmatiske holdning, f leksibi-
litet og det høje kvalitetsfokus gør, at 
Paul E. Danchell er i stand til at løse 
opgaver, hvor andre har kastet hånd-
klædet i ringen – som opgaven for GN 
Resound. 

ISO 13485-certificeringen var en 
stærk medvirkende faktor til, at det 

kunne lykkedes. ”Det er fordi du holder 
fast i kvaliteten og ikke går på kompro-
mis med den, at det lykkedes – ellers 
ville det ikke være lykkedes. Så ISO 
13485-standardens krav er grundlag 
for, at det lykkedes” siger Søren San-
dersen. 

cerTiFicering er VærdiSKAbende
Standarder og certificering er ikke kun 
med til at skabe nye forretningsmulig-
heder, men er samtidig en væsentlig 
faktor i udviklingen af kvalitet i virk-
somheden. Certificeringer er med til at 
skabe en kvalitetskultur, fordi de en-
kelte medarbejdere har en standard at 
læne sig op ad. 

”Tidligere kunne man diskutere, hvad 
god kvalitet er, som kunne være på-
virket af situationen. I dag er kvalitet 
bestemt af standarden,” siger Søren 
Sandersen. Dette giver medarbejder-
ne pondus, fordi det er objektivt givet, 
hvad kvalitet er. Medarbejderen får 
et større ansvar og tager også ansva-
ret, fordi de er klædt på til det. ”Vi kan 
mærke, at det er med til at skabe en kva-
litetskultur – det giver en mere åben og 
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KATASTroFe AFbLæST AF 
dAncheLLS KVALiTeTSLedeLSe
Elektronikvirksomheden Paul E. Danchell A/S løste i 2012 en opgave for GN Resound, 
som mange – inkl. GN Resounds egne eksperter – på forhånd anså som en stor mund-
fuld. GN Resound havde på grund af oversvømmelse på sine produktionsfaciliteter i 
Thailand mistet al printkortmontage, og en global lancering otte uger fremme var i 
fare. Katastrofen var uundgåelig. Men på blot 7 uger lykkedes det Danchell at gen-
etablere tabte printkort, og kvaliteten var i top. En opgave de fik, fordi de har et højt 
kvalitetsfokus og er certificeret efter ISO 13485-standarden.

Facts om poul e. danchell
•	 			Etableret	i	1966	af	Paul	E.	Danchell
•	 	Totalleverandør	inden	for	elektro-

nikproduktion
•	 90	medarbejdere	
•	 	Paul	E.	Danchell	har	tre	gode	råd	

til virksomheder, der overvejer 
at lade sig certificere efter iSO 
13485-standarden: 

 *  Se det som en fremtidig forud-
sætning for at kunne lykkedes. 

  *  gå ind i det og tro på at det lyk-
kedes. iSO 13485-standarden 
skal inkorporeres i dine pro-
cesser,  men se det som værdi-
skabende for din virksomhed, og 
ikke som en arbejdspukkel. 

 *  invester i kvalitet fordi det gør 
det nemmere at samarbejde med 
kunder.
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dialogbaseret kultur, hvor man tør tage 
et ansvar og en holdning,” siger Søren 
Sandersen.  

Paul E. Danchell A/S certificeres af 
Bureau Veritas Certification efter stan-
darderne ISO 9001 og ISO 13485, og 
Søren Sandersen og Thomas Hansen, 
administrerende direktør, er glade for 
samarbejdet. ”Vi mødes af kompeten-
te auditorer, og via deres audits har vi 
været i stand til at løfte vores kvalitet 
yderligere. Det er med til at udvikle vo-
res forretning,” siger Thomas Hansen. 
Han bakkes op af Søren Sandersen, 
som tilføjer: ”Det er enormt vigtigt, at 
vi får det rette billede af vores kvalitet, 
og det får vi.” 

FremTiden i dAncheLL
Danchell fortsætter sit arbejde med 
standarder og certificering som værdi-
skabende for virksomheden. 
”Standarderne er med til at udvik-
le vores virksomhed,” siger Thomas 
Hansen. Derfor kigger de også på andre 
certificeringer som mulighedsskaben-
de for forretningen. For som de siger, 
så er det en ting at læne sig op ad en 

standard, men det er noget andet at 
være  certificeret.

 ”Ved at være certificeret sikrer du, at 
standarden er integreret i alle dine pro-
cesser. Hvilket gør en stor forskel,” 
siger Søren Sandersen. ”Certificerin-
ger åbner muligheder for os i markedet. 

At inkorporere en ny standard gør, at 
vi bliver stærkere, hvilket er med til 
at styrke vores total palette. Hvilket i 
sidste ende har skabt en bedre organi-
sation og bedre processer,” siger Søren 
Sandersen. Katastrofen er af blæst. 
Kvalitet er hævet. Ikke underligt, at 
Danchell er vellidt af sine kunder. iiii  

administrerende direktør Thomas Hansen (tv) og fabriksdirektør Søren Sandersen (th).

Paul e. danchell a/S leverer teknologi af høj kvalitet. med iSO 13485-certificeringen kan virksomheden dokumentere 

sit fokus på høj kvalitet inden for produktion af medicinsk udstyr, hvilket er til gavn for alle kunder.   

Facts om iSo 13485
•	 	Certificering	af	kvalitetsstyrings-

systemer og Ce-mærkning af medi-
cinsk udstyr

•	 	Fordele	ved	et	certificeret	kvali-
tetsstyringssystem: 

•	 	Overblik	over	og	styr	på	virksom-
hedens forretningsgange

•	 	Bedre	udnyttelse	af	ressourcerne
•	 	Overblik	over	og	fokus	på	kvalitets-

problemer og forbedringsmulig-
heder

•	 	Styr	på	reklamationer	og	fokus	på	
kundetilfredshed

•	 	Øget	medarbejderengagement	og	
-motivation

•	 	Øget	troværdighed	over	for	myn-
digheder og kunder

•	 	Dokumentation	for	overholdelse	af	
myndighedskrav

 

   n KATASTroFe AFbLæST

aSm SiPlaCe Sx er en af danchells nyeste Smd bestykningslinjer. SiPlaCe Sx sikrer, at produktionen af mindre 

serier	og	prototyper	er	mere	effektive.




