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DiaLab får ny næstformand og ændringer i bestyrelsen 

DiaLabs bestyrelse har valgt Anders Ruskov som ny næstformand og har som følge af 

ændringer i bestyrelsessammensætningen indsuppleret Gitte Thylander som nyt 

bestyrelsesmedlem. Vi ser frem til samarbejdet i den nye konstellation, og fortsætter 

ufortrødent arbejdet med implementering af den nye strategi, siger Henrik Christensen, 

formand for DiaLab.  

I sommerferien trak tidligere næstformand Pernille Schmidt sig fra bestyrelsen, efter 2 år i 

bestyrelsen, hvor hun bl.a. har stået i spidsen for udviklingen og vedtagelsen af en ny strategi for 

DiaLab.  

”Pernille har lagt et kæmpe stykke arbejde i vores nye strategi, og har stået i spidsen for 

udviklingen, vedtagelsen og de første skridt af implementeringen af strategien. Pernille har nu valgt 

at fokusere sin energi på andre opgaver, og det har vi selvfølgelig fuld forståelse for. Herfra skal 

lyde en stor tak for indsatsen og samarbejdet, og held og lykke med de opgaver der venter”, lyder 

det i den forbindelse fra Henrik Christensen, formand for DiaLab.  

På DiaLabs bestyrelsesmøde d. 24. august valgte en enig bestyrelse Anders Ruskov fra AH 

Diagnostics som foreningens nye næstformand. Anders Ruskov har siddet i bestyrelsen siden 2020 

og har indtil nu været formand for kundeudvalget.  

”Anders er et af vores unge talenter i foreningen, som allerede har løftet mange vigtige opgaver i 

kundeudvalget og bestyrelsen. Med Anders som en del af formandskabet ser jeg frem til et godt 

samarbejde og ny energi, og at vi sammen med resten af bestyrelsen kan fortsætte 

implementeringen af strategien og arbejdet henimod et større og stærkere DiaLab”, siger Henrik 

Christensen.  

Ved samme anledning blev suppleant, Gitte Thylander fra Abbott Laboratories indsuppleret i 

bestyrelsen. 

Fokus for bestyrelsen er nu på efterårets store begivenheder: DiaLabXpo, som afholdes i 

København d. 22.-23. september, samt DiaLabs årlige branchemøde på Sonnerupgaard i Hvalsø d. 

4.-5. november.  


