
Kontakta oss:
Kansli/info: Ingela Thomsen · info@r3nordic.com · +46(0)40 16 10 80 

Ordförande: Lennart Hultberg · lhultberg@its.jnj.com · +46 (0)42 28 85 97

Sjukhusgruppen består av:

Dennis Andersen Elite Miljø A/S, Danmark
Tomas Ericsson SWECO Systems AB, Sverige
Jan Gustén Chalmers, Sverige
Lennart Hultberg McNeil AB, Sverige
Susanne Lemón Landstingsfastigheter ÖLL, Sverige
Anders Rehn CRCmedical AB, Sverige
Törris Andreas Stene Camfil Norge AS, Norge

R3 Nordic Sjukhusgrupp kan hjälpa dig med:

Kurser · Konsultation
Kunskapsöverföring

Om du är intresserad av att ingå i Sjukhusgruppen eller om vill veta mer 
ber vi dig kontakta ordförande Lennart Hultberg eller R3 Nordics kansli.

www.r3nordic.com

Renhetsteknik
sjukhus

sjukvård
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R3 Nordic Sjukhusgrupp
har som syfte att skapa förståelse för ett renrums- 
tänkande i helhet men också i dess delar.

Med delar menar vi lokaler och tekniska installationer, 
klädsystem och människans påverkan, d v s arbetsruti-
ner och attityder i kontrollerade arbetsområden.

Vi arrangerar kurser/temadagar men även riktade och 
”skräddarsydda” utbildningar till specifika arbetsplat-
ser inom sjukvårdssektorn.

Vi är ständigt uppdaterade vad det gäller gällande och 
kommande standarder och normer inom området.

Vi finns med i arbetet med att ta fram nationella och 
internationella standarder och normer.

Vi följer med i vad som händer i omvärlden med målet 
att till fullo kunna vara din professionella kunskaps-
partner.

R3 Nordic
• är en ideell intresseförening för enskilda, 
 organisationer och företag i Danmark, 
 Finland, Norge och Sverige.

• är medlem i det internationella nätverket 
 ICCCS (International Confederation of 
 Contamination Control Societies)

• har en lång historia inom renrumsom- 
 rådet i Norden. Föreningen bildades 1969 
 och har sedan 1971 givit ut en egen med- 
 lemsskrift och branschtidning.

• har en stor samlad kompetens, både när 
 det gäller teori och praktik, inom rena 

 rum och renhetsteknik. 


