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Pressemeddelelse, 6. juli 2022 

 

DiaLab klager over Region Midtjylland efter milliardindkøb uden 

udbud 

 
Omkring 95 mio. kviktest har Region Midtjylland købt uden udbud – for samlet ca. 2 mia. kroner. 

Nu vil DiaLab have svar på, om de indkøb var lovlige, altså om de var i overensstemmelse med 

udbudslovens regler. DiaLab har derfor klaget over Region Midtjylland til Klagenævnet for Udbud. 

 

I løbet af en periode på godt 10 måneder i 2021 indkøbte Region Midtjylland kviktest uden udbud. 

Samlet blev der købt cirka 95 mio. test, for omkring 2 mia. kroner. Indkøb uden udbud må alene 

ske undtagelsesvist og alene når en række nærmere betingelser er opfyldt. Det er DiaLabs 

opfattelse, at betingelserne for indkøb uden udbud ikke til fulde har været opfyldt, hvorfor 

indkøbene helt eller delvist har manglet hjemmel og dermed har været ulovlige. 

 

Justitsminister Mattias Tesfaye og sundhedsminister Magnus Heunicke har begge på samråd i 

Folketinget i slutningen af juni 2022 afvist at ville foretage en uvildig undersøgelse af, om de 

mange indkøb, der er foretaget uden udbud i løbet af Coronapandemien har være lovlige. Begge 

ministre har opfordret til, at man må klage, hvis man er utilfreds med de indkøb det offentlige har 

foretaget. DiaLab indbringer derfor nu den første sag omkring formodede ulovlige coronaindkøb for 

Klagenævnet for Udbud. 

 

”De indkøb af bl.a. test og værnemidler der er foretaget uden udbud under Corona-pandemien er 

helt ude af proportioner. Der er derfor behov for, at vi nu får afklaret, om der var hjemmel til de 

indkøb der er foretaget, eller om indkøbene var ulovlige”, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, 

sekretariatschef i DiaLab. 

 

De mange Coronaindkøb er alene kommet frem, som følge af dagbladet Politikens afdækning af 

forløbet.  

 

”Det er dybt bekymrende, at indkøbene alene er kommet frem i dagens lys, fordi en avis har gravet 

det frem. Indkøbene uden udbud kan have betydet, at der ikke er indkøbt det bedste udstyr til den 

bedste pris. I værste fald kan der være spildt milliarder af skattekroner – det er nødt til at komme 

frem i dagens lys”, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, sekretariatschef i DiaLab. 

 

Den ganske betydelige mængde indkøb uden udbud viser med al tydelighed, at der både er behov 

for en præcisering af udbudslovens muligheder for at købe ind via ”katastrofe”-paragraffen og at 

der er behov for en automatisk og uafhængig kontrol af de indkøb der foretages med baggrund i 

bestemmelsen, som tidligere foreslået af DiaLab. 

 

”Det er helt urimeligt, at sådanne indkøb skal opdages tilfældigt, og det så er op til private 

virksomheder og organisationer efterfølgende at bruge enorme mængder tid og penge på at indgive 

en klage, for at få afklaret lovligheden af indkøbene”, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, 

sekretariatschef i DiaLab,  
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”Når nu myndighederne ikke vil undersøge sig selv, er der mindste man kan gøre at sikre, at dem 

der klager over disse indkøb, kan gøre det omkostningsfrit” slutter Henrik Lundgaard Sedenmark. 

 

Med klagen forventer DiaLab at få afklaret lovligheden af de indkøb Region Midtjylland har 

foretaget af kviktest ad to omgange i 2021, til en samlet værdi af ca. 2 mia. kr.  

 

Imidlertid er de samlede indkøb foretaget uden udbud langt større. Justitsministeren har i et 

skriftligt svar til Martin Geertsen (V) oplyst, at adskillige offentlige myndigheder har foretaget 

indkøb uden udbud under coronapandemien i 2020 og 2021. DiaLab vurderer, at der er tale om 

indkøb for mindst 15 til 20 mia. kr.   

 

DiaLab fastholder derfor opfordringen til at justitsministeriet og sundhedsministeriet, alternativt et 

Folketingsflertal uden om regeringen, tager initiativ til en uvildig undersøgelse af samtlige 

coronarelaterede indkøb der er foretaget uden udbud.  

 

 

 

 

 

Kontakt: Henrik Lundgaard Sedenmark, sekretariatschef i DiaLab, Tlf. 33746597 og 40916949 

 

Pressefoto: https://danskerhverv.imgix.net/siteassets/mediafolder/billeder/07-

medarbejdere/pressefoto-af-medarbejdere/basis/hls-

U09xM2tMT2ZkOXpOWm1zYWMyaW5VZFlWQ0JJPQ2.jpg  

 

 

 

Om DiaLab: DiaLab er brancheforeningen for virksomheder, der beskæftiger sig med forhandling 

og/eller produktion af produkter til laboratorier. Laboratoriesektoren omfatter 

hospitalslaboratorier, forskningslaboratorier - både offentlige og private - praktiserende læger 

samt laboratorier i en række andre sektorer, herunder pharma. 

Læs mere: https://www.dialab.dk/  

https://danskerhverv.imgix.net/siteassets/mediafolder/billeder/07-medarbejdere/pressefoto-af-medarbejdere/basis/hls-U09xM2tMT2ZkOXpOWm1zYWMyaW5VZFlWQ0JJPQ2.jpg
https://danskerhverv.imgix.net/siteassets/mediafolder/billeder/07-medarbejdere/pressefoto-af-medarbejdere/basis/hls-U09xM2tMT2ZkOXpOWm1zYWMyaW5VZFlWQ0JJPQ2.jpg
https://danskerhverv.imgix.net/siteassets/mediafolder/billeder/07-medarbejdere/pressefoto-af-medarbejdere/basis/hls-U09xM2tMT2ZkOXpOWm1zYWMyaW5VZFlWQ0JJPQ2.jpg
https://www.dialab.dk/

