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Kravene fra myndighederne til life science -
-virksomhederne stiger. Ud over krav om GMP, 
sporbarhed og dokumentation ønsker mange 
virksomheder i dag løsninger, hvor data kan 
udnyttes intelligent. Det stiller krav til rådgivernes 
faglige ekspertise, og mange virksomheder vælger 
eksterne rådgivere til at komme med de mest 
komplette løsninger.

– Vi arbejder hos store medicinalvirksom-
heder, men hjælper absolut også de mindre, som 
måske har udstyret, men mangler mandskabet; 
og her kan vi gå ind og fungere som eksperter, 

fortæller Ib Laugesen, der er direktør og projekt-
chef hos i2r. 

Eksperterne træder til
Hos i2r bygger de ikke fabrikker, men de får dem 
til at fungere optimalt. i2r leverer rådgivning, eng-
ineering, kvalifi cering og projektledelse inden for 
IT, automation, maskin- og kemiteknisk proces-
design til både life science- og fødevare industrien. 

Medarbejderne hos i2r er primært ingeniører, 
der har en baggrund inden for IT, automation, 
kemi og produktion.

– Når vi er ude hos kunderne, afdækker vi 
problemstillingerne, som hurtigt viser, hvilken 
type ekspert der er brug for til en given opgave. 
Sammen med kunden afklarer vi, hvordan faglig-
hederne skal spille sammen, siger Ib Laugesen. 

Struktur og afklaring
Hos i2r handler det netop om at få skræddersyet 
opgaven, så specialiserede eksperter bidrager til 
rette tid. Det giver ingen mening bare at sende ek-
sperterne i felten, hvis der ikke er opgaver til dem. 
Den løsning bliver bare dyrere for kunden, så i2r 
skiller sig ud fra konkurrenterne ved at docere 
eksperthjælpen, præcist når der behov for den. 

– Vi arbejder meget med at strukturere opga-
ven, så kunderne ved, præcist hvad de får. Det 
skaber også tryghed i de meget travle produk-
tionsmiljøer, at vi har planlagt alt ned til mindste 

detalje, når løsningerne skal implementeres, siger 
Gerner Jørgensen, der er partner og projektchef 
hos i2r.

De fem projektfaser
Hos i2r har de derfor delt opgaveforløbet ind i 
fem strukturelle faser, der skal skabe mest værdi 
for kunden. De fem faser indledes med CD (Con-
ceptual Design), hvor idéerne kommer på banen, 
og hele konceptet tilrettelægges. Herefter bevæger 
vi os over i BD (Basic Design), hvor afklaring-
erne kommer på plads, inden ombygningerne 
venter i DD (Detail Design), og alle detaljerne 
implementeres. Herefter kommer de to afsluttende 
faser med Construction/Test og Handover, hvor 
løsningen testes og overleveres til kunden. 

Faserne giver det komplette overblik over, 

hvad der skal laves, hvorfor det skal laves, hvem 
der skal lave det, og hvordan det skal laves. 

– Det handler meget om at lytte til kundens be-
hov. Vores grundige tilgang betyder også, at nogle 
gange får vi afdækket, at der ikke er et reelt be-
hov. Men hellere sige det til kunden end at tilbyde 
en overfl ødig løsning, siger Gerner Jørgensen. Ib 
Laugesen bakker op:  

– Vi har begge arbejdet i medicinalbranchen i 
mange år, og vi ved, hvor vigtigt det er, at kunder-
ne får nogle løsninger, som de er glade for mange 
år frem. 

Kundens medarbejdere med på råd
Fælles for begge rådgivere er, at selvom de sidder 
ved roret i i2r, deltager de aktivt i at løse og 
implementere opgaverne ude hos kunderne. For at 
sikre de bedste løsninger bliver kundernes medar-
bejdere også involveret i processen, så al faglig-
hed udnyttes optimalt. 

– Det er selvfølgelig økonomiafdelingerne, der 
giver grønt lys for projekterne, men vi gør meget 
ud af at involvere alle de tekniske  medarbejde-
re hos kunderne, så de kan bidrage med viden, 
deltage og få et ejerskab over projektet. Det giver 
bare de mest fuld endte løsninger, siger Gerner 
Jørgensen.

Læs meget mere om, hvordan i2r kan opti-
mere din virksomhed med at få succes på dine 
præmisser på www.i2r.dk

Rådgivende ingeniørvirksomhed
i2r har alle eksperterne

Den rette rådgivning sikrer, at produktionen hos life science-virksomhederne fungerer optimalt.
De tekniske rådgivere hos i2r får alt fra produktionsudstyr til IT-systemer til at fungere,

så virksomhederne kan sikre data og sporbarhed. 
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i2r var med helt fra start med definition og deltagelse i følgende 5 projektfaser: 
 
  

 

 
 

 
 

 
Hvem er i2r? 
i2r bygger ikke fabrikker – vi får dem til at fungere! Vi yder kompetent og engageret rådgivning indenfor medicinal- og 
fødevareindustrien. Vi fokuserer på projektledelse, procesteknik, maskinteknik, automation & IT samt test og 
kvalificering. 
 

 

 
 
 
 
Vi værdsætter at arbejde med komplicerede problemstillinger hvor teknik, mennesker og tidsplaner indgår. 
 
Branchens dygtigste medarbejdere 
Fælles for samtlige af virksomhedens medarbejdere er, at der er tale om højtuddannede fagfolk med 
forretningsforståelse og brancheerfaring. Medarbejderne er primært ingeniører med en baggrund inden for it, 
automation, maskiner, kemi og produktion. 
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