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Et værdifuldt partnerskab

I DiaLab arbejder vi for at gøre det lettere for dig at drive virksomhed.  

Laboratorie- og diagnostikbranchen er i disse år under forandring. Branchens kunder udvikler 
sig og bliver større, og kravene til den enkelte virksomhed vokser.
 
DiaLab arbejder for at skabe bedre betingelser for medlemsvirksomhederne og varetage 
branchens faglige og politiske interesser. Vi arbejder desuden for at sikre fælles etiske 
retningslinjer for branchen og styrke medlemmernes kompetencer inden for miljø og CSR. 

Vi kan også hjælpe din virksomhed i den daglige drift gennem DiaLabs medlemskab af Dansk 
Erhverv. Du kan få rådgivning indenfor blandt andet ansættelse, udbud, personale, kontrakter, 
efteruddannelse og arbejdsmiljø. 

Derudover kan vi tilbyde en række attraktive rabatordninger indenfor blandt andet 
UdbudsVagten, pension og forsikring, betalingskort, inkasso, telefoni og energi.

Det kan du alt sammen læse om i denne pjece, der fortæller om, hvad din virksomhed kan 
bruge DiaLab og Dansk Erhverv til, hvordan vi arbejder, og hvad vi har på hylderne. 

INDHOLD

Kontante medlemsfordele  4

Sådan arbejder vi i DiaLab 5

 DiaLab Kundeudvalg 6

 DiaLab CSR & Miljøudvalg 7

 DiaLab PR & Udstillingsudvalg 8

 DiaLab Statistikudvalg 10

 DiaLab Uddannelsesudvalg 11

Gode råd om personaleforhold 12

Erhvervsjuridisk rådgivning  12

Offentligt-privat samarbejde 13 

Medlemskaber 14

Vil du vide mere om DiaLab? 15



4         Et værdifuldt partnerskab for din virksomhed  /  DiaLab & Dansk Erhverv Et værdifuldt partnerskab for din virksomhed  /  DiaLab & Dansk Erhverv  5 

Kontante medlemsfordele 

Som medlem af DiaLab og Dansk Erhverv får du kontante rabatter og gode tilbud på blandt andet 
forsikringer, telefoni, benzin og inkasso. 

Især mindre virksomheder med under ti ansatte vil have stor fordel af de forskellige rabataftaler. 
Din virksomhed kan nemt spare 5.000-10.000 kr. om året ved at bruge en eller flere aftaler.  

Nodeco inkasso
Effektiv og hurtig inkassoløsning 
for 475 kr. om året.

Statoil
Attraktive rabatter på brændstof 
til virksomheder og private.

TDC
Fordelagtige rabatter på 
mobil, fastnet og bredbånd.

Telenor
Fordelagtige rabatter på 
pakkeløsninger og alm. 
abonnementer.

UdbudsVagten
10 % i rabat på modtagelse 
af offentlige udbud.

Carnet og Certifikat
50 % rabat på legalisering af 
eksportdokumenter.

DANSK ERHVERV Forsikring
Forsikring med lave præmier 
og bred dækning.

Eurocard
Eurocard firma- og privatkort 
til en favorabel pris.

Sådan arbejder vi i DiaLab 

DiaLab har i dag fem udvalg, som varetager foreningens politik og interesser inden for en 
række forskellige områder:

• Kundeudvalget

• CSR- og miljøudvalget

• PR- og udstillingsudvalget

• Statistikudvalget

• Uddannelsesudvalget 

Udvalgene består af DiaLabs medlemmer og mødes 
mellem to og otte gange om året.

DiaLabs bestyrelse og udvalg Udvalgsarbejde i DiaLab
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DiaLab Kundeudvalg 
Formålet med kundeudvalget er:

• at sikre gode handelsbetingelser for DiaLabs medlemmer ved at fastholde og 
 udbygge dialogen med indkøberne i branchen

• at holde medlemmerne orienteret om udbudsbetingelser og vilkår

• at indsamle og videreformidle information om udbud og samhandel i branchen.

Aktiviteter

Kundeudvalget er løbende i dialog med indkøberne for at sikre, at DiaLab er en synlig 
brancheforening, og at foreningen bliver inddraget, når det er relevant.

Kundeudvalget afholder jævnligt møder med indkøbere i både offentlig regi - regionerne og 
universiteterne - og i private virksomheder.  

Kundeudvalget afholder medlemsmøder om udbudsreglerne og sikrer, at de generelle 
udfordringer med udbud og samhandel i branchen håndteres i samarbejde 
med Dansk Erhverv. 

Kundeudvalget organiserer hvert år Indkøbernes Dag, hvor indkøbere fra hele landet på tværs 
af brancher har mulighed for at mødes og drøfte relevante tendenser og udfordringer i 
forbindelse med indkøb.  

DiaLab CSR & Miljøudvalg
Formålet med CSR & Miljøudvalget er:

• at styrke medlemmernes viden om lovgivning på miljøområdet

• at sikre, at medlemsvirksomhederne lever op til de etiske retningslinjer i DiaLabs 
 Code of Conduct

• at styrke medlemmernes mulighed for at øge trivslen på arbejdspladsen gennem 
 fokus på det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø

• at gå i dialog med relevante offentlige myndigheder og udbrede kendskabet 
 til foreningens virke.

Aktiviteter

Udvalget er i konstant dialog med relevante offentlige myndigheder om den danske og EU- 
lovgivning på miljøområdet og betydningen for medlemmernes handelsvilkår. 

Udvalgsformanden repræsenterer DiaLab i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Medicinsk udstyr, 
der løbende drøfter udfordringer og tendenser inden for medicinsk udstyr. 
 
Udvalget arrangerer desuden medlemsmøder med fokus på miljø- og kemilovgivning, som 
eksempelvis WEEE-direktivet, arbejdsmiljø og CSR.

Udvalget arbejder løbende på at udbrede kendskabet til de etiske retningslinjer i DiaLabs 
Code of Conduct gennem medlemsworkshops og seminarer om emnet. 

”Gennem vores medlemskab i DiaLab, får vi den nødvendige rådgivning og sparring 
inden for de områder, der er vigtige for vores virksomhed. Det er særligt vigtigt for os at 
kunne få nem adgang til konkret rådgivning inden for udbudsret og samtidig kunne holde 
os opdaterede på seneste nyt gennem branchens gå-hjem-møder og lignende. ”
Morten Dyrner, Holm & Halby
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DiaLab PR & Udstillingsudvalg
Formålet med PR & Udstillingsudvalget er:

• at udbrede kendskabet til DiaLab både over for branchens kunder og nuværende og 
 potentielle medlemmer

• at sikre DiaLabs medlemmer de bedst mulige betingelser på udstillinger i Danmark

• at styrke foreningen gennem øget medlemstilgang.

Aktiviteter

PR & Udstillingsudvalget udsender nyhedsbreve med brancherelevante nyheder og 
information om diverse arrangementer i DiaLab og Dansk Erhverv. 

Udvalget udvikler og vedligeholder foreningens hjemmeside, hvor man kan finde 
informationer om foreningens mange aktiviteter. 

Udvalget tager aktivt del i at udforme, planlægge og afholde brancherelaterede udstillinger
i Danmark. Senest har DiaLab været med til at organisere afholdelsen af den nye 
laboratorieudstilling i Danmark – CPH LabMed i Lokomotivværkstedet. 

PR & Udstillingsudvalget er desuden repræsenteret i DLI Udstilling (det forhenværende LIF 
Udstilling), som er sundhedsindustriens udstillingsservice.

”DiaLab har lavet et fantastisk arbejde med at få udarbejdet
en helt ny udstilling for laboratoriebranchen.”
Finn Andersen, Triolab
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DiaLab Statistikudvalg
Formålet med Statistikudvalget er:

• at indsamle og udgive brancherelevant statistik til medlemmerne

• at øge viden om tendenser og udvikling i branchen gennem indsamling af statistik.
 

Aktiviteter

En af grundstenene i DiaLabs arbejde er at videreformidle brancheinformation til med-
lemmerne til gavn for den daglige drift i den enkelte medlemsvirksomhed. 

Udvalget udarbejder årligt fire statistikker:

1. Instrumentstatistikken, der primært henvender sig til laboratorievirksomheder, som sælger 
instrumenter til branchen. Ved at deltage i statistikken opnår medlemmerne viden om egen 
markedsandel i forhold til hele branchen.

2. Lønstatistikken, der giver et præcist overblik over lønudviklingen inden for de forskellige 
medarbejderkategorier, der er relevante for branchen. Formålet med statistikken er at få et 
overblik over, hvordan branchen lønner i forhold til lønningerne i din virksomhed, og kan 
dermed bruges ved ansættelse af nyt personale, samt ved de årlige lønforhandlinger.

3. Konjunkturstatistikken, der udarbejdes på baggrund af medlemmernes opgørelse af, hvor-
dan det seneste halvår er gået i forhold til tilsvarende halvår året før, og hvad deres forvent-
ninger er til kommende halvår. Formålet med statistikken er at give den enkelte medlemsvirk-
somhed indsigt i konjunkturerne for at styrke den fremtidige planlægning. 

Derudover deltager flere diagnostik-medlemsvirksomheder i EDMAs CIP statistik, som er en 
europæisk diagnostikstatistik.

 

Uddannelsesudvalg

Formålet med udvalget er:

• at udbyde relevante kurser og uddannelser til DiaLabs medlemmer 

• at arbejde aktivt for at identificere medlemmernes behov for uddanelsestilbud og 
 branchens uddannelsespolitiske ønsker.

Aktiviteter

Udvalget arbejder løbende sammen med en række samarbejdsparter på at udvikle og tilbyde 
kurser og uddannelser, der er relevante for medlemmerne og tager udgangspunkt i deres 
hverdag.

DiaLab udbyder i øjeblikket følgende kurser:

• Strategisk salg til laboratorier og virksomheder

• Salgspsykologi, styrkebaseret salgspsykologi 

• Forhandlingsteknik og kropssprog 

”Det har været en fornøjelse at modtage undervisning både fagligt og socialt.
Strategisk salg og styrkebaseret salgspsykologi har været rigtig godt.”
Kristoffer Ladefoged Jensen, AH Diagnostics
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Gode råd om personaleforhold

Som medlem af DiaLab og Dansk Erhverv har du gratis adgang til Dansk Erhvervs personalejuridiske 
hotline, hvor du kan ringe på alle hverdage mellem kl. 8.30-16.30 på telefon 33 74 64 00.  

Dansk Erhvervs hotline rådgiver telefonisk om blandt andet:

• Ansættelsesret - herunder rådgivning om ansættelsesbeviser

• Konkurrence- og kundeklausuler

• Virksomhedsoverdragelser, feriespørgsmål, elever, barsel, løn- og bonusforhold

• Forskelsbehandling og ligebehandling 

• Kontrolforanstaltninger

• Tidsbegrænset ansættelse m.v.

Erhvervsjuridisk rådgivning 

Du kan som medlem også få generel erhvervsjuridisk sparring og rådgivning.
 
Det betyder, at du gratis kan trække på telefonisk juridisk rådgivning inden for en lang række erhvervs-
juridiske områder om kontraktforhold. Rådgivningen tager udgangspunkt i din virksomheds konkrete 
problem og kan for eksempel få være gennemgang af et kontraktudkast, rådgivning om løsning af en 
tvist m.v.
 

Offentlig-privat samarbejde

Derudover kan du få nem og hurtig adgang til rådgivning og viden om mulighederne for samarbejde 
med det offentlige. Du kan også dele erfaringer og få inspiration fra andre, der deltager i samarbejde 
med den offentlige sektor. 

Dansk Erhverv spiller en særdeles aktiv rolle i forhold til at sætte en stærk politisk dagsorden for mere 
offentlig-privat samarbejde. Det sker blandt andet gennem: 

• En løbende indsats for at udrydde urimelige konkurrenceforvridende forhold mellem 
 offentlige og private parter

• Afholdelse af konferencer og skabelse af stærke netværk for både offentlige indkøbere og 
 private leverandører

• Samarbejde med alle relevante offentlige aktører

• Indgåelse i netværk og partnerskab med relevante indkøbsorganisationer

• Konkrete input og relevante medlemserfaringer i forbindelse med udarbejdelse af regeringens 
 OPS-strategi.

For yderligere information om 
Dansk Erhvervs tilbud indenfor OPS 
kontakt markedschef Jakob Scharff 
på telefon 33 74 64 04 eller mail 
jsc@danskerhverv.dk
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Medlemskaber
 

Det koster 7.500 kr. om året at være medlem af DiaLab. Prisen for medlemsskab af Dansk Erhverv 
afhænger af, hvilken type medlemskab du vælger, og din virksomheds lønsum.

BASISMEDLEM

• Hotline
• Nyhedsbrev
• OPS-Akademi
• Rådgivningspakker
• Overvågnings pakker
• Konferencer
• Gå-hjem-møder
• Netværk

FULL-SERVICE

• OPS-Hotline Plus
• Dialog med offentlige  

myndigheder
• Virksomheds- og branche-

rettede kurser

• Hotline
• Nyhedsbrev
• OPS-Akademi
• Rådgivningspakker
• Overvågnings pakker
• Konferencer
• Gå-hjem-møder
• Netværk

ARBEJDSGIVER

• OPS-Hotline Plus
• Dialog med offentlige  

myndigheder
• Virksomheds- og 
 branche rettede kurser

• Hotline
• Nyhedsbrev
• OPS-Akademi
• Rådgivningspakker
• Overvågnings pakker
• Konferencer
• Gå-hjem-møder
• Netværk

Læs mere på 
www.danskerhverv.dk  
om fordelene ved de
forskellige medlemskaber. 

Vil du vide mere om DiaLab?

Jeg håber, at denne introduktion til DiaLab har givet dig lyst til at lære os 
nærmere at kende. 

DiaLabs vision er at være en aktiv og dynamisk brancheforening, som dagligt 
arbejder for at styrke medlemmernes forretningsvilkår og kendskabet til bran-
chen. Som medlem af DiaLab har du mulighed for at tage del i og drage nytte 
af DiaLabs arbejde.

DiaLab arbejder for at samle diverse mindre udstillinger i forbindelse med 
videnskabelige selskabers specialarrangementer og årsmøder, og er med-
arrangør af alle væsentlige udstillinger. 

DiaLab samler hvert år branchen til et branchemøde et sted i Danmark til 
en todages konference, hvor aktuelle problemstillinger og emner debatteres. 

DiaLab afholder i samarbejde med Dansk Erhverv i løbet af året gå-hjem-
møder med fokus på relevante emner for branchen, herunder HR- og arbejds-
miljø, udbudsret og regler for samarbejde med sundhedsfagligt personale. 

DiaLab arrangerer og inviterer hvert år til Indkøbernes Dag, hvor indkøbere 
fra det offentlige og private samles til dialog.

Vil du vide mere om fordelene ved at melde din virksomhed ind i DiaLab og 
Dansk Erhverv, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede, et af 
DiaLabs bestyrelsesmedlemmer eller vores sekretariat på telefon 33 74 61 96. 

Henrik Christensen, formand for DiaLab

Henrik Christensen, 
formand for DiaLab

Du kan også læse mere på www.dialab.dk



En styrket arkitektbranche

Perspektiver i et strategisk samarbejde 

med Dansk Erhverv 

   

DiaLab 

DiaLab er en brancheforening med omkring 60 medlemsvirksomheder, der beskæftiger sig med 
produktion og/eller forhandling af produkter til laboratorier. Vi repræsenterer omkring 80 procent 
af det danske marked inden for medlemmernes forretningsområder.

DiaLabs formål er at samle branchen i en fælles organisation og varetage medlemmernes faglige 
og branchemæssige interesser over for myndigheder og organisationer, og at virke for sunde og 
formålstjenstlige forretningsprincipper inden for branchen.

Det er DiaLabs mission at være en troværdig og passioneret brancheforening, der fremmer 
konstruktiv dialog blandt medlemmer og interessenter på alle niveauer, så sundhed, forskning 
og viden i Danmark konstant udvikles, uden at der bliver gået på kompromis med gældende 
lovgivning og etik.

Dansk Erhverv 

Dansk Erhverv er en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Dansk 
Erhverv repræsenterer flere end 17.000 virksomheder og mere end 100 brancheorganisationer 
inden for handel, rådgivning & videnservice, oplevelse & velfærd og transport. 

Det er Dansk Erhvervs mission at gøre det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed. Dansk Erhverv 
varetager virksomhedernes politiske interesser over for alle relevante myndigheder.

Det er Dansk Erhvervs vision at være den mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne 
rådgiver for erhvervslivet. 

Dansk Diagnostika og Laboratorieforening – Børsen - 1217 København K - tlf.: 33 74 60 00


