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Virksomheder, der har praktiske løsninger i forhold til værnemidler eller som 

måske har identificeret nye muligheder for langsigtede tiltag og 

forretningsideer, har brug for at komme i kontakt med de relevante danske 

eller udenlandske institutioner eller andre kunder.   

 

I denne folder er der information, som kan være relevant for virksomheder, 

der enten: 
• Producerer værnemidler eller andre ydelser, som der er akut brug for under krisen 

• Har udviklet forretningsideer affødt af krisen, som kan bruges på lidt længere sigt, f.eks. 

designløsninger til afskærmning ved kasseapparater eller på kontorer, eller  

• Har lavet side-steps og påbegyndt alternativ produktion af værnemidler eller som ser nye 

forrentningsmuligheder på den lidt længere bane. 

Informationen er bygget således op: 
• Europæiske kontakter og samarbejder 

• Trade Council – ordninger og muligheder 

• Tekniske barrierer og begrænsning – godkendelser, certificeringer og standarder 

• Information om statslige, regionale og kommunale kontaktpunkter (sidstnævnte skal løbende 

bygges op i samarbejde med kommunerne). 

 

 

 

Europæiske kontakter og samarbejder 
gennem Enterprise Europe Network 

Verdens største erhvervssupportnetværk. 

Enterprise Europe Network er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, der har fokus på at hjælpe 
ambitiøse små og mellemstore virksomheder samt vidensinstitutioner med international vækst og 
innovation. 

Flere end 60 lande er medlem af netværket, der er etableret af Europa-Kommissionen i 2008, og flere end 
600 partnerorganisationer står klar til at hjælpe. Vi hjælper også gerne din virksomhed – og det koster ikke 
noget! 

Der kan der arbejdes gennem den almindelige tilgang i  Enterprise Europe 

Network’s generelle samarbejdsdatabase for grænseoverskridende 

samarbejde: https://een.ec.europa.eu/partners  

Modellen giver mulighed for at få tilbud eller forespørgsler publiceret efter 

billetmærke-metoden. Profiler valideres af Enterprise Europe Network-

personer inden offentliggørelse. Kontakt de regionale danske kontorer: 

https://www.enterprise-europe.dk/kontakt.aspx 

I den aktuelle kontekst, søg på ”COVID-19” i databasens søgefelt for at læse 

allerede publicerede profiler dér. For ønske om kontaktskabelse til 

udenlandske aktører bag, kontakt ét af de danske kontorer. 

 

https://een.ec.europa.eu/partners
https://www.enterprise-europe.dk/kontakt.aspx
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 Et særligt tiltag som følge af corona-krisen er Care & Industry together against 

CORONA-platformen: https://care-industry-together-against-

corona.b2match.io/  

Siden er for aktører der kan, vil og må eksportere grænseoverskridende.  

Her er det muligt at registrere sig og lægge sin profil op. Profiler valideres af 

Enterprise Europe Network-personer inden offentliggørelse. I DK er 

kontaktpersonen Anders Skeem as@agropark.dk. Platformen skal skabe 

synlighed for aktørers produkter, koncepter eller løsninger og skal således 

fremme grænseoverskridende samarbejde.  

  

 

 

 

Trade Council  

- løsninger under det danske Udenrigsministerium 

Udenrigsministeriet har en lang række tilbud til virksomheder i relation til 

Innovation, Eksport og Vækst. Oplysningerne findes på 

https://thetradecouncil.dk/ 

En særlig informationsside er etableret i relation til Corona på 

https://thetradecouncil.dk/hjaelpepakker-til-danske-eksport-virksomheder 

Indenfor de nærmeste dage forventes det, at regeringen vil lancere en ny 

eksport-pakke. 

 

 

 

 

Tekniske barrierer og begrænsninger 
- hvem kan hjælpe med at løse dem? 

Inden et produkt eller en  ny ide kan markedsføres skal det testes, om det er 

omfattet af særlige krav efter nationale eller internationale standarder, 

godkendelseskrav m.m.  

 

I Danmark er der flere muligheder i forhold til sparring fra institutter, der kan 

bistå med CE-mærkning, som er godkendt i hele EU efter fælles standarder. 

Ligeledes kan der indhentes bistand til opnåelse af andre godkendelser.  

  

FORCE Technology  er et af ovennævnte institutter og særligt i relation til 

personlige værnemidler henvises til: 

https://forcetechnology.com/da/ydelser/test-godkendelse-personlige-

vaernemidler-ppe 

 

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
mailto:as@agropark.dk
https://thetradecouncil.dk/
https://thetradecouncil.dk/hjaelpepakker-til-danske-eksport-virksomheder
https://forcetechnology.com/da/ydelser/test-godkendelse-personlige-vaernemidler-ppe
https://forcetechnology.com/da/ydelser/test-godkendelse-personlige-vaernemidler-ppe
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Dansk Standard er en anden udbyder af assistance og de har netop stillet en 

række standarder til brug for værnemidler gratis til rådighed. Mere 

information findes på: https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2020/4/hjaelp-til-

produktion-af-vaernemidler 

 

Er der tale om produkter, som har en bredere anvendelsesmulighed, skal de 

naturligvis leve op til gældende standarder for den pågældende 

produktgruppe. 

 

Ønsker en virksomhed at beskytte en opfindelse, der er en udløber af en ny 

forretningside henvises der til at indhente rådgivning ved Patent og 

Varemærkestyrelsen: 

https://www.dkpto.dk/?gclid=EAIaIQobChMIjNq91NOc6QIVSfhRCh0vewyaEAA

YAiAAEgIX5PD_BwE  

På trods af Corona-krisen gives der stadig en rigtig god telefonisk vejledning 

om hvordan en virksomhed bedst muligt kan beskytte  sin ide mod uønsket 

kopiering. 

 

 

 

Statslige kontaktpunkter i Danmark 
 
SKI 

SKI laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige og 

afløfter udbudspligten. Information findes på www.SKI.dk Det er også på 

denne hjemmeside, der foreligger information omkring kommende udbud.  

Særligt i relation til Corona, har SKI givet information på denne side: 

https://www.ski.dk/Viden/Sider/Sidste-nyt-om-coronavirus-og-indkob-paa-

SKI-aftaler.aspx 

SKI har sammen med KL,  Regioner og den nationale Operative Stab indgået 

aftale om at koordinere værnemiddel indkøb i en fælleskommunalt 

organisation, der styres fra Århus Kommune. Dette blev iværksat den 8. april 

og har fokus påkoordineret fællesindkøb af værnemidler til det offentlige og 

hedder Kommunalt Værnemiddel Indkøb – KVIK.  

 

KVIK 

Der er konkret information på: 

https://www.aarhus.dk/corona/faelleskommunalt-indkoeb-af-vaernemidler/  

KVIK kan kontaktes på: coronavaernemidler@aarhus.dk  

 

Der udarbejdes ikke udbud i forhold til værnemidler. Det eneste krav, som 

stilles er, at alle produkter skal være i henhold til gældende standard. Som 

udgangspunkt er der knaphed på relativt mange ting, men de har allerede fået 

dækket en del af behovet. Man er velkommen til at rette henvendelse og der 

er kort beslutningsproces.   

 

 

https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2020/4/hjaelp-til-produktion-af-vaernemidler
https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2020/4/hjaelp-til-produktion-af-vaernemidler
https://www.dkpto.dk/?gclid=EAIaIQobChMIjNq91NOc6QIVSfhRCh0vewyaEAAYAiAAEgIX5PD_BwE
https://www.dkpto.dk/?gclid=EAIaIQobChMIjNq91NOc6QIVSfhRCh0vewyaEAAYAiAAEgIX5PD_BwE
https://www.ski.dk/Viden/Sider/Sidste-nyt-om-coronavirus-og-indkob-paa-SKI-aftaler.aspx
https://www.ski.dk/Viden/Sider/Sidste-nyt-om-coronavirus-og-indkob-paa-SKI-aftaler.aspx
https://www.aarhus.dk/corona/faelleskommunalt-indkoeb-af-vaernemidler/
mailto:coronavaernemidler@aarhus.dk
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”Danmark hjælper Danmark” 

Initiativet er udviklet af Lægemiddelstyrelsen. Informationerne findes på: 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/danmark-hjaelper-danmark/   

”Danmark hjælper Danmark” indsamler gode ideer til sundhedsudstyr indenfor 

en lang række forskellige områder.  

 

 

 

 
Regionale kontaktpunkter i Danmark 
 

De danske regioner har hver sin hjemmeside og én fælles på https://www.regioner.dk/ 

 

På denne side finder man informationer om retningslinjer i relation til Corona på: 

Siden  https://www.regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/indkoeb indeholder oplysninger 

om Regionernes indkøb, der årligt beløber sig til ca. 40 Mia kroner. Heraf går de 22 mia 

kroner til tjenesteydelser, 10,5 mia kroner til varer og 7,5 mia kroner til medicin. Al 

medicin indkøbes af Amgros (der er relevante links på ovennævnte side). 

 

 

 

Kommunale kontaktpunkter i Danmark 
 

Rigtigt mange kommuner har etableret kontaktpunkter i samarbejde med de 

lokale Erhvervseservice-kontorer. Der henvises hertil.  

 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/danmark-hjaelper-danmark/
https://www.regioner.dk/
https://www.regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/indkoeb

