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Pressemeddelelse  
28. april 2021 

 

Peter Maindal er ny formand for Danish.Care – branchen for 
hjælpemidler og velfærdsteknologi 
 

Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi har med Peter 
Maindal, direktør i Vendlet, fået ny formand for bestyrelsen. Troels Oliver Vilms 

Pedersen, programchef i Teknologisk Institut, fortsætter som næstformand. Nicolas 
Grund Kristensen, Sales Manager Scandinavia i Alu Rehab, er valgt ind i bestyrelsen 
på årets generalforsamling.  

 
På den ordinære generalforsamling 2021 i Danish.Care – branchen for hjælpemidler 

og velfærdsteknologi er Peter Maindal, direktør i Vendlet og Nicolas Grund Kristensen, 
Sales Manager Scandinavia i Alu Rehab / Meyra Group blevet valgt til bestyrelsen. 
Peter Maindal er også blevet konstitueret som ny formand for Danish.Care.  

 
54-årige Peter Maindal har 19 års erfaring i branchen for hjælpemidler og medicinsk 

udstyr – heraf de seneste 11 år som ejer og direktør for virksomheden Vendlet ApS. 
Udover at have en kommerciel baggrund fra turistbranchen blev Peter Maindal 
uddannet fysioterapeut i 2001 – en baggrund der har stor betydning for hans 

forståelse for branchen og kunder i pleje- og sundhedssektoren: 
  

”Danish.Care repræsenterer 120 danske virksomheder, der alle leverer ydelser, der er 
af afgørende betydning for sundheds- og ældreplejen i Danmark. Forandringens vinde 
blæser ind over os alle – ikke mindst på grund af den demografiske udvikling – og her 

mener jeg, at Danish.Care som brancheforening har meget at byde på. Jeg ser meget 
frem til at påtage mig rollen som bestyrelsesformand og bidrage til foreningens 

fortsatte udvikling og arbejdet med at sikre gode rammevilkår for vores branche”. 
 
Peter Maindals erfaring gælder såvel det danske marked som de internationale 

markeder, hvor han gennem mange år har arbejdet med eksport og eksportfremstød. 
Samlet set har han således stor indsigt i branchen for hjælpemidler og medicinsk 

udstyr (MedTech), nationalt som internationalt, og ikke mindst de store udfordringer 
den demografiske forandring af samfundet medfører. I 2015 modtog Peter Maindal 

Danske Fysioterapeuters Innovations og Iværksætter pris og i 2017 DI Sønderjyllands 
Initiativpris. 
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Nicolas Grund Kristensen er nyt bestyrelsesmedlem 
På årets generalforsamling blev Nicolas Grund Kristensen valgt som nyt medlem af 
bestyrelsen i Danish.Care. Nicolas Grund Kristensen er Skandinavisk Salgschef hos Alu 

Rehab / Meyra Group, og han har gennem sit virke stort fokus på at sikre en 
transparent og gennemskuelig proces for indkøb af hjælpemidler til borgere i 

Danmark. Meyra Group er en global virksomhed, der udvikler, producerer og 
markedsfører primært rullestole inden for segmenterne aktiv, komfort og el-stole.  

 
Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi 
Danish.Care er foreningen i Danmark for virksomheder, der beskæftiger sig med 

hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser inden for hjælpemiddel- og 
plejeområdet. Foreningen repræsenterer i dag 120 medlemsvirksomheder over hele 

landet heriblandt blandt både producenter, salgsselskaber, distributører og andre.  
 
Danish.Cares seks udpegede indsatsområder for branchen er: Medlemsservice og 

netværk, interessevaretagelse, nationale forhold, innovation, eksport og messen  
Health & Rehab Scandinavia.  

 
Danish.Care har kontor blandt foreningens vigtigste samarbejdspartnere i både 
Handicaporganisationernes Hus i Taastrup samt i Forskerparken i Odense. 

 
Danish.Cares vision er, at mennesker med funktionsnedsættelser (både unge som 

ældre, og generelt borgere med handicap) har optimale muligheder for at leve et 
aktivt liv på egne betingelser. Branchen udvikler hjælpemidler og velfærdsteknologi til 
gavn for den enkelte borger med stor værdi for den offentlige velfærd, solide 

gevinster for samfundsøkonomien og stort potentiale for dansk eksport. 
 

Bestyrelsen i Danish.Care udgøres af: 
Peter Maindal, Vendlet– formand 
Troels Oliver Vilms Pedersen, Teknologisk Institut – næstformand 

Mogens Rahbek, R82 
Pia Christiansen, Protac 

Mads Harbo, Ortos 
Jan Sahlertz, Vela 
Christian Voie-Andersen, Invacare 

Henrik Haugaard, Liftup 
Anders Hansen, Inmutouch 

Nicolas Grund Kristensen, Alu Rehab 
 

For yderligere information kontakt: 

Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care, mr@danish.care, 2738 7832 
Peter Maindal, formand for Danish.Care, peter.maindal@vendlet.dk, 2134 1000 

Troels Oliver Vilms Pedersen, næstformand for Danish.Care, tovp@teknologisk.dk, 
7220 2083 
 

https://handicap.dk/huset
https://syddanskeforskerparker.dk/
mailto:mr@danish.care
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