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Alkohol test på arbejdspladsen
Let, hurtigt, effektivt, nøjagtigt, diskret
Ti procent af befolkningen drikker halvdelen af al al-
kohol som konsumeres i Danmark. Tal fra Sund-
hedsstyrelsen viser, at rundt regnet 860.000 dan-
skere drikker over genstandsgrænserne og 585.000 
har et skadeligt forbrug og over 160.000 et direkte 
misbrug. 

Politiet sigter årligt cirka 13.000 personer for sprit-
kørsel – jo flere kontroller politiet foretager jo flere 
bliver sigtet så det reelle tal er sikkert langt højere.

Virksomheder med halv- og helårlige alkoholtjek 
”fanger” med jævne mellemrum en medarbejder på-
virket af alkohol og ofte er virksomheden nødsaget til 
at bortvise medarbejderen.

Forvent ikke at alkoholmisbrug stopper ved indgan-
gen til din virksomhed. 

Forestil dig at kunne teste for alkohol før adgang til 
arbejdspladsen hver dag, eller så ofte som du måtte 
ønskes.

Forestil dig at det kan gøres med en diskret selvad-
ministreret, ikke invasiv test metode der giver nøj-
agtige resulateter på ned til 10 sekunder, samtidig 
med at den ansattes indentitet verificeres. 

Forestil dig at adgang til arbejdspladsen helt auto-
matisk forhindres hvis ansatte er påvirket af alkohol 
eller forsøger at benytte en kollegas identitet.

Forestil dig muligheden for at  introducerer et alko-
hol test program med "human touch". Integreret i 
virksomhedens CSR program kan udgifter reduc-
eres, indtjeningen øges, goodwill skabes og medar-
bejdere med et alkoholproblem kan hjælpes.



3 Ikke invasive og selv admi-
nistreret test 

3 simpelt og intuitivt bruger 
interface

 3 Integreret RFID læser for 
check-in

3 Hurtig Grønt (OK) / Rødt 
(ikke OK) for biometri

3 Hurtig Grønt (OK) / Rødt 
(ikke OK) for alkohol med 
eller uden kvantificering.

3 On-line rapportering og 
alarmering

3 Let integration med ad-
gangskontrol

3 Integreret randomiseret 
test program

3 Diskret
3 Integration i netværk lo-

kalt og globalt

TruTouch 2500 alkohol test system er baseret på nær infra-rød (NIR) spektroskopi og måler alkohol i vævet  
med megen høj korrelation til retmedicinsk venøs blodanalyse og ækvivalent eller bedre nøjagtighed end 
retsgyldige "breathalyzers" der bl.a. anvendes af politiet.

TruTouch 2500 foretager i samme uadskillelige måling enomvendt biometrisk verifikation hvilket betyder at 
måling kan udføres diskret, helt uden overvågning af privatsphæren og uden risiko for snyd (body pounching)

Målingen gennem en finger - intet behov for åndeluft, spyt, urin eller blod (100% ikke-invasiv)

TruTouch er uden affald og uden forbrugsdele 

Diskret, let, hurtig og effektiv til daglig eller hyppige alkohol test på arbejds-pladsen.

Klar besked  
ved berøring med en finger

 

Scanner op til 

180 personer 

per time

Ekstra  
Sikkerhed 

Biometrisk  
Identifikation

Touch & Go  
undgå

Blod, Spyt, Urin eller Ånde



Laboratory Diagnostics

Integreret  alkohol- og adgangskontrol
Den alkoholfrie arbejdsplads

Business Incubation leverer professionel arbejdsplads 
alkoholtest- og adgangskontrolteknologi i verdens-
klasse. 

TruTouch 2500 er en robust alkoholdetektor baseret på 
nær-infrarød spektroskopi (laboratorieteknologi) der 
er videreudviklet til måling af alkohol direkte i vævet og 
samtidig udfører biometrisk identifikation.

Systemet kan anvendes bemandet og ubemandet og 
kan let integreres med forskellige niveauer af adgangs-
kontrol med eller uden  identitetskontrol.

Med identitetskontrol (ID-Mode) skanner den ansatte 
sit ID kort  på TruTouch' indbyggede kortlæser og følger 
instruktionen på skærmen. Når identitet og alkohol be-
lastning  er registreret gives eller forhindres adgang til 
arbejdspladsen.

Uden identitets kontrol (Walk-up mode) følger testper-
sonen  instruktionen på skærmen. Når alkohol belast-
ning  er registreret gives eller forhindres adgang til ar-
bejdspladsen.

Har arbejdspladsen flere end en indgang eller flere end 
en lokation kan systemerne netværkes.

Alle målinger registreres med tidspunkt for test, resul-
tat for alkoholpåvirkningen og identitet (valgfrit). Så-
fremt der er en alarm (alkohol eller biometri) kan der 
aktiveres en alarm til en eller flere mobiltelefoner eller 
computerer.

Såfremt systemet er integreret med adgangskontrol vil 
en overskridelse af alkohol eller ikke-matchende bio-
metri resulterer i at adgang til arbejdspladsen nægtes. 

 

UBEMANDET KONTROL
SELV-ADMINISTRERET 

INTEGRATION MED ADGANGS-
KONTROL SYSTEM

ALKOHOL  
DETEKTERET

INGEN ALKOHOL  
DETEKTERET

INGEN ALKOHOL  
DETEKTERET

ALKOHOL  
DETEKTERET

INGEN ADGANG 
ALARM VIA SMSADGANG ADGANG INGEN ADGANG

BEMANDET KONTROL

TEST PERSON



Eksempler på anvendelsessteder

3 Lufthavne - Piloter, kabine og jordpersonel

3 Off-shore helikopter services

3 Off-shore / On-shore olie og gas

 3 Kemisk industri

3 Medicinal industri

3 Shipping og marine

3 Terminaler

3 Tog, Bus og taxi services

3 Landtransport og fragt

3 Kraftværker og anden svær-industri

3 Militær

3 Miner og tunnel byg

3 Andet



   

Forskning viser at selv et moderat forbrug af alkohol i 
høj grad påvirker virksomhedens indtjeningen i form 
af fravær, lav produktivitet ringe jobudførelse og 
forhøjet risiko for ulykker.

Selv når alkohol promillen er faldende er kognitive, 
koncentration og motoriske evner påvirket og u-
lykkerisikoen bliver markant forhøjet.

Alkohol kan påvirke arbejdspladsen på mange måder. 
Ansatte og gæster kan konsumere alkohol, mens de 
er på virksomheden, de kan være påvirket fra festivi-
tas natten før, og ikke-drikkere kan påvirkes og 
forstyrres af dem omkring dem der har indtaget alko-
hol. 

Statens Institut for Folkesundhed har for Sundheds-
styrelsen i 2006 udarbejdet en rapport der konklude-
re at alkoholmisbrug årligt koster samfundet over 10 
mia kroner bl.a. i  fravær, nedsat effektivitet og ulyk-
ker.

Rapporter fra BAT-kartellet og PriceWaterCoopers vi-
ser at arbejdsulykker i snit koster virksomheden ca 
30.000 kroner (10.000 - 100.000 kroner afhængig af 
ulykkensomfang)

Daglig eller hyppig test på TruTouch er en god inves-
tering til at reducere alkoholrelateret- fravær, lav 
produktivitet og ulykker på din virksomhed på en 
effektiv måde.

En god investering
lavere fravær, højere produktivitet og færre ulykker



3 Forhindre alkohol-relaterede uheld  
Ud over de menneskelige omkost-
ninger er prisen for n arbejdsulykke i 
snit 31.500 kr

3 Forøg produktiviteten

3 Reducer fravær

3 Beskyt ejendom, aktiver og good-
will

3 Anvend alkohol test i CSR
 Identificer alkohol misbruger og 

hjælp dem før de tager på arbejde
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Spar, tjen, red liv   
TruTouch 2500

Alkoholtest som en del af virksomhedens CSR.

Alkoholmisbrug stopper ikke ved virksomhedens indgang. Som konskvens heraf udfører  mange virksom-
heder periodisk stikprøvekontrol eller kontrol ved mistanke - oftest er konsekvensen af en positiv alkohol-
test en øjeblikkelig bortvisning fra arbejdspladsen - uanset at virksomheden har investeret måske hundred-
tusindvis af kroner i oplæring og uddannelse.

Det blotte faktum at virksomheder med jævne mellemrum "fanger" alkoholpåvirkede  ansatte viser at stik-
prøveprogrammer ikke virker. Alkoholisme er en sygdom og sygdom afskrækkes ikke af test og kontrol.

Ved at integrere TruTouch som en obligatorisk del af virksomhedens mødeprocedure og adgangskontrol, 
kan ansatte testes før indgang på virksomheden, hvilket åbner for nye imødekommende muligheder f.eks.:

3 Den ansatte vil blive forhindret adgang til arbejdspladsen i alkoholpåvirket tilstand. Virksomheden vil 
blive orienteret om situationen og kan starte en dialog med den ansatte om årsagen istedet for at bort-
vise medarbejderen.

3 Ved gentagne fremmøde i alkoholpåvirket tilstand kan virksomheden og eventuelt den ansattes fagfo-
rening ihværksætte hjælpeforanstaltning. Dermed bliver virksomheden en del af løsningen, mister ikke 
investeringen i medarbejderen og kan høste goodwill.

Alkohol testning med et "human touch". 

   

Corporate Social Responsibility  

Sæt alkohol højere på dagsordenen, bryd 
tabuet, hjælp mennesket

Gennem de sidste 10-20 år har flere end 90% af de 
danske virksomheder indført en alkoholpolitik. Politik-
ken varierer fra ingen restriktioner til total forbud.

Tal fra sundhedstyrelsen peger på, at mindst 860.000 
drikker over genstandsgrænserne og at ca. 160.000 er 
afhængige af alkohol. 

Med et sådant et omfang af alkoholforbrug er det givet 
at enhver større arbejdsplads vil have en eller flere 
medarbejdere med et kritisk forbrug af alkohol.

Det store alkoholforbrug har mange omkostninger. For 
virksomheden i form af øget fravær, manglende 
produktivitet, arbejdsulykker og et dårligt image. For 
samfundet i form af store sundhedsudgifter, trafik-
uheld, vold, omsorgssvigt og familieproblemer. 

Men de største omkostningerne bæres af de mennesk-
er, der har alkoholproblemer tæt inde på livet: de alko-
holafhængige samt deres familier og kolleger.



 

Produkter 
Køb, lease eller få en ser-
vice aftale

Kontakt os for en demonstration og en snak om 
mulighederne på din virksomhed.

Access+ Business Incubation Aps
For People & Environment

Telefon: +45 2785 9569



 

Detektor type og sensorinterface
NIR spectroskopi
Fused sillica fiber optisk sensor 4x4 mm
Testtid:
Hurtig scan: 8-10 sekunder
Kvatificerings scan: 12-30 sekunder (90%)
Testtilstand:
Walk-up mode (uden biometri)
ID mode (med biometri)
Testfinger:
Pege-, lange- eller ringfinger på vilkårlig hånd
Kalibrering:
Automatisk med indbygget kalibrerings refe-
rence (varighed ca 1. minut)
Ibrugtagningstid:
Ca. 10 minutter fra kold 
Øjeblikkelig fra stand-by
Power:

AC Input: 115/230 VAC, 50/60 Hz
Forbrug: ca. 55W
Interface
3   Touch-screen display
3 Ekstern USB numerisk tastatur 
3 Ekstern USB termo printer
3 Internl RFID kort læser
3 Ethernet for netværk, data management 

og rapportering
Opbevaringstemperatur:
-20°C to 80°C
Anvendelsestemperatur:
7°C to 38°C
Data kapacitet og rapportering:
3 Intern hukommelse: 6.000 aktive brugere 

og 500.000 individuelle resultater.  
3 Daglig, ugentlig og månedlig management 

rapportering (lokalt og over netværk)
 3  Alarm via display, SMS, e-mail og USB

Data Display:
5 tommer VGA farve displaymed touch screen
Sikkerhed:
Class 1 laser (21 CFR 1040.10, IEC 60825-1). 
Laser er placeret internt og der er ingen 
direkte eksponering af brugeren

Den optiske lysenhed transmitterer nær-infra 
rød (NIR) lys til måling af alkohol påvirkning 

Teknisk Information

Det reflekterede lys analyseres for at  bestem-
me alkohol koncentrationen i vævet samt veri-

ficerer identiteten
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Kontakt Information

www.business-incubation.eu

WWW

  

København  +45 2785 9569

Dubai:  +971 55 899 0545

michael@business-incubation.eu

steen@business-incubation.eu

Rapid Tests

Access+ Business Incubation Aps 

Skagerrakvej 8, 2150 Nordhavn, Danmark

www.business-incubation.eu

+45 2674 9791

CVR.: 32789889 

Access+ Business Incubation Aps

Skagerrakvej 8
2150 Nordhavn 
Danmark
Corp. Reg. No. DK32789889

Nordic Business Center - Mhouse 

   Jumeirah Business Center 2, 2805, Dubai 
www.business-incubation.eu

+971 55 899 0545

Tak Til:

Business Partner og distribution


