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Jens Kristian Goth og Viorel Chicinas, svigersøn og svigerfar, driver GDV 
Technology, der har udviklet en særlig overseng til hospitalssenge.
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VIBORG:  blev året, hvor den lokale virk-
somhed GDV Technology ramte  ere store 
milepæle.

For det første er den egentlige produktion 
sat i gang i lokalerne på Lundvej i Viborg. 
Her er foreløbig to medarbejdere ansat til 
at samle oversengene, der kan tilføjes for 
eksempel en hospitalsseng og give mulig-
hed for at hæve siderne til hjælp for perso-
nalet, når en patient skal vendes.

Endvidere kan oversengen bruges til fore-

byggelse af de meget omkostningsfulde 
tryksår. For det andet er der indledt et sam-
arbejde med den verdensomspændende 
virksomhed Invacare, hvor GDV Techno-
logys overseng,der hedder Careturner, lan-
ceres på det skandinaviske marked under 
“So   Tilt".

Og for det tredje blev  året, hvor GDV 
Technology blev "cash  ow neutral". Det vil 
sige, at virksomheden ramte balancen mel-
lem udgi  er og indtægter e  er mange års 
he  ige investeringer i udviklingen af pro-
duktet. I takt med at tiden går, og ordrerne 
kommer ind, er det forventningen, at virk-
somheden vil give et overskud. Potentialet 
er stort med mange tusinde hospitalssenge 

i hele verden.

Tredjeplads
 Det var den lokale ingeniør Viorel Chicinas 
og svigersønnen Jens Kristian Goth, der kom 
på ideen til den nye overseng.

Over en familiemiddag kom snakken til 
at falde på de mange tunge lø  , som Vio-
rels hustru skulle lave som ansat i hjemme-
plejen, når de ældre skal vendes i sengen. 
De  este senge kan hæves i både hoved- og 
fodende.

Den simple ide var at få sengen til at kun-
ne hæve sig i siderne og dermed være med 
til at hjælpe personalet. E  er at have under-
søgt sagen viste det sig, at ingen havde fået 

den ide før.
Prototypen blev udviklet med sparring 

fra Videncenter for Sårheling, Bispebjerg 
Hospital og senere testet og videreudviklet 
i samarbejde med Gladsaxe kommune. Ca-
returner  k en tredjeplads som årets nyhed 
ved Health & Rehab Scandinavia  i Bel-
la Center.

Lang proces
En smart løsning på et stort problem. Så skul-
le man måske tro, at banen var åben for at 
sætte gang i en masseproduktion og begynde 
at skovle penge ind.

Men det skulle vise sig, at den letteste del 
af vejen var at få ideen og lave prototypen. 

GDV Technology fra Viborg har på få år taget 
turen fra rå ide over udvikling, patenter, 
typegodkendelser og certificeringer til et 
markedsklart produkt. Produktionen af den 
nye overseng til pleje- og sundhedssektoren 
er netop sat i gang, og potentialet er fortsat 
massivt.

Det virkelig hårde arbejde lå i at få god-
kendt og markedsført produktet, der i øv-
rigt også skal nøje tilpasses de mange for-
skellige typer af senge, der  ndes både nati-
onalt og internationalt.

- Det har været en lang sej kamp, siger 
Jens Kristian Goth, der er direktør i GDV 
Technology Aps.

Især Tüv-godkendelsen trak tænder ud og 
var en lang proces. Med et helt nyt produkt 
er der selvsagt ingen produkter at måle op 
imod og derfor ingen foreliggende standar-
der, men det blev godkendt med en kombi-
nation af  ere forskellige standarder.

- Den godkendelse er jo en slags blå-
stempling af produktet, der viser, at det er 

testet og godkendt. Først når man har den 
godkendelse, kan man for alvor begynde at 
sætte produktionen i gang og imødekom-
me den stigende e  erspørgsel, forklarer 
Jens Kristan Goth.

Produktudvikling i Viborg
GDV Technology satte for et par måneder si-
den gang i produktionen. To medarbejdere 
samler komponenterne til oversengen, der 
leveres i serier med en leveringstid på seks 
til otte uger.

Til april er det planen at  ytte produktio-
nen til Albertslund. Dels for at være tættere 
på samarbejdspartneren Invacare, men og-
så fordi Jens Kristian Goth har bopæl i Kø-

benhavn.
Viorel Chicinas fortsætter virksomhedens 

produktudvikling i Viborg, hvor der over tid 
gerne skulle kapitaliseres på den viden, som 
GDV Technology har opbygget om hele 
processen fra ide til færdigt produkt.

- Det er vores mål, at GDV Technology 
skal udvikle  ere nye løsninger inden for 
health care, siger Jens Kristian Goth, der og-
så anfører, at virksomheden vil koncentrere 
sig om salget i de nordiske lande og satse på 
at udbrede produkterne via licensa  aler i 
resten af verden.

Oversengen Careturner monteres på eksisterende senge og kan 
lø e patienten fra side til side og derved hjælpe plejepersonalet 
med at vende patienten.

Det er et par måneder siden, at den egentlige produktion 
af oversengene gik i gang i lokalerne på Lundvej i Viborg. 
Foreløbigt er der en leveringstid på seks til otte uger.

Til april fl yttes produktionen fra Viborg til Albertslund, mens der 
i Viborg fortsat vil være en udviklingsafdeling.
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