
 

 

Eksportmøde for branchen  
for hjælpemidler og velfærdsteknologi 

- fokus på Sverige og England + Kina og Japan 
  

27. februar 2019 
Kl. 10:00 – 15:00 

Eigtveds Pakhus sal II, Strandgade 25G, 1401 København 

 
I samarbejde med The Trade Council under Udenrigsministeriet inviterer Danish.Care til 
eksportmøde for hjælpemiddel- og velfærdsteknologivirksomheder. Vi sætter fokus på 
nærmarkederne i Sverige og England men kommer også ind på konkrete projektforslag i Kina og 
Japan. Kom til en dag med viden, dialog og netværk i branchen og med Trade Councils rådgivere. 

__________________________ 
 

Program (med forbehold for ændringer) 
 
Kl. 10:00 – 11:15 
”Velkommen” – v. Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care 
 
”Trade Council og eksport – hvordan understøtter vi eksporten på sundhedsområdet?”  
v. Tine Hylleberg, chefkonsulent og teamelder for Trade Councils globale sundhedsteam 
 
”Healthcare DENMARKs markedsføringsindsats og fokus på hjælpemiddelområdet” 
v. Hans Erik Henriksen, direktør Healthcare DENMARK 
 
”Vinter-OL og Paralympiske lege i Beijing i 2022 - tid til at spille danske løsninger for hjælpemidler 
på banen” v. Kristian Teglkamp, teamleder for Kina sundhedsteamet (videokonference) 
 
“Boost til det japanske hjælpemiddelmarked, HCR og OL 2020” v. Thomas Højlund Christensen, 
Head of Commercial Department, Tokyo, Japan (videokonference) 
 
Kl. 11:15 – 11:30 PAUSE og NETVÆRK 
 
Kl. 11:30 – 13:00: FOKUS SVERIGE 
”Sveriges regering stiller skarpt på velfærdsteknologi: Marked og muligheder” v. eksportrådgiver 
Mark Højbro, Danmarks ambassade i Sverige 
 
”Det svenske marked for hjælpemidler og velfærdsteknologi” v. svensk ekspert, tbc 
 
Kl. 13:00 – 13:30 FROKOST og NETWORKING 
 
Kl. 13:30 – 14:30 FOKUS STORBRITANNIEN 
”UK og velfærdsteknologi: marked og muligheder” v. eksportrådgiver Jes Peter Arndal Lauritzen, 
den danske ambassade i London 
 
”Update på Brexit og status på mulighederne for dansk eksport til Storbritannien” v. repræsentant 
fra Brexit sekretariatet 
 
Kl. 14:30 – 15:00:  
Dialogmøder og networking med Trade Councils rådgivere 
 
Kl. 15.00: TAK FOR I DAG 
 



 

 

 
 

________________________  
 
 
Kl. 15:00 – 16:00. Lukket Netværksgruppemøde for medlemmerne i Netværksgruppen for 
Eksport i Danish.Care.  
 
Netværksgruppen for eksport er for alle medarbejdere i Danish.Cares medlemsvirksomheder med 
en interesse i eksport. Gruppen mødes for første gang i forlængelse af eksportmødet 27. februar. 
På dette møde aftales det videre arbejde i gruppen i forhold til fokuslande, temaer, ønsker og 
fremtidige mødeformer. Der er pt. 20 medlemmer i gruppen. 
  
Yderligere information og tilmelding til gruppen kan ses på: 
https://www.danish.care/medlem/netvaerksgrupper-i-danishcare/ 
 

________________________  
 
 
Pris for deltagelse i eksportmødet:  
Medlemmer af Danish.Care:  gratis 
Medlemmer af CareNet: 400 kr. 
Andre virksomheder:  950 kr.  
 
 
Tilmelding 
Tilmelding senest 20. februar 2019 via: https://podio.com/webforms/22208646/1559143 
 
 
Kontakt: 
Morten Rasmussen, direktør, mr@danish.care, 2738 7832 
Helle Pedersen, project manager, hp@danish.care, 6122 5756 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi 
- Vi leverer velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund 

 
Branchen udvikler hjælpemidler og velfærdsteknologi til gavn for den enkelte borger, for vores 

fælles velfærd, med potentiale for dansk eksport og med solide gevinster for samfundsøkonomien. 

https://www.danish.care/medlem/netvaerksgrupper-i-danishcare/
https://podio.com/webforms/22208646/1559143

