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”CRC försökte inte sälja.
Därför valde vi dem.”
Ola Collin utstrålar glädje och energi. Och han har
säkert behövt båda i rikliga mängder för att lotsa
Handcenter från en idé till vad det är idag – fyra
kliniker i lika många städer och en femte under
uppbyggnad.

Ola Collin
Grundare och
styrelseordförande,
Handcenter

CRCs lösning i korthet
Hela installationen var speciell. Utmaningen låg i den totala takhöjden.
Endast 2 700 mm. Behov av att ökat luftflöde i operationssalen.
Lösning
”LAFtakets” diameter: 2 500 mm med luftflödet 1,23 m3/s.
Höjd: ”LAFtak”/undertak 2 400 mm. Samt 3 stycken VFE-enheter.
Vägglläktsenhet för recirkulation av luften i operationsrummet med
möjlighet att anslutas med friskluft. Aggregatet är i grundutförande
utrustat med luddavskiljare, förfilter, bakre ljuddämpare, fläkt, främre
ljuddämpare samt styrpanel. Cirkulationsaggregatet är avsett att
placeras i operationssalen eller i intilliggande utrymmen.

nästa vår, alltså 2009, anställda vi vår första sjuksköterska. Idag är vi 64 anställda
och vi tar emot cirka 13000 patienter per
år,” säger Ola Collin.

Handcenter
Har handkliniker i Göteborg, Stockholm,
Linköping och Lund samt en fotklinik
i Stockholm.

Verksamheten växer
Ola Collin och hans kompanjon, Anders
Wallmon, tog emot sin första patient 2007.
Följande år startade de Handcenter i
Göteborg. ”I början hyrde vi in oss, men
sen skaffade vi egen lokal där vi bedrev
vår verksamhet två kvällar i veckan. Vi
slutade på Sahlgrenska hösten 2008 och
startade Handcenter på riktigt. Redan

Kunde ingenting om ventilation
År 2010 var det dags för Handcenter att
bygga sin första operationssal. ”Vi kunde
ingenting om ventilation, och pratade
med en del aktörer i branschen. Men vi
fick god kontakt med Anders på CRC.
Han försökte inte sälja utan förklarade
helt enkelt hur ventilationen fungerade.
Vi fick förtroende för honom och gav
CRC uppdraget att installera ett LAF-tak
med mycket kort varsel. Sedan dess har
de installerat ytterligare x LAF-tak samt
luddavskiljare både här i Göteborg och
på våra andra kliniker. Och det funkar hur
bra som helst,” avslutar Ola Collin.
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