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Øget fokus på velfærdsteknologi  
med Dansk Rehab Gruppes etablering i Forskerparken i Odense  
 
Dansk Rehab Gruppe, DRG – brancheforeningen for hjælpemidler og velfærdsteknologi – er rykket ind i For-
skerparken i Odense. Foreningen øger fokus og samarbejdet på det velfærdsteknologiske område 
 
Dansk Rehab Gruppe, DRG, har gennem årene fungeret som brancheforeningen for danske producenter og 
leverandører af hjælpemidler og serviceydelser. Men branchen er under en hastig udvikling mod flere syner-
gier og sammensmeltning med velfærdsteknologi i bredere forstand.  
 
”De traditionelle hjælpemidler integreres i stadig stigende grad med velfærdsteknologiske- og digitale løsnin-
ger – vi taler om at de fysiske hjælpemidler bliver forbundet via apps og censorer og at brugsdata kan op-
samles til brug for plejere, pårørende og behandler. Fremtiden bliver big-data opsamlet i hjælpemidler der 
integreres i pleje og behandling,” siger Morten Rasmussen, direktør i Dansk Rehab Gruppe. 
 
”Som brancheforeningen for sektoren er vi undervejs med en fokusering og fornyelse. Som led i processen 
har vi nu etableret kontor i Forskerparken i Odense, Danmarks førende velfærds- og robotteknologiske 
klynge. Vi har samtidig hovedkontor i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Som en mindre organisa-
tion giver det rigtig god mening, at vi bor dør om dør med de partnere vi samarbejde med. Med en tilstede-
værelse både i fællesskabet for de danske handicaporganisationer og i den største danske velfærds- og ro-
botteknologiske klynge, er vi nu ideelt placeret som branchens interessevaretager,” fortsætter Morten Ras-
mussen. 
 
Samarbejdet med sektorens mange organisationer og virksomheder giver også god mening ift. afholdelsen af 
Health & Rehab Scandinavia – branchens største messe og udstilling indenfor hjælpemidler og velfærdstek-
nologi - som Dansk Rehab Gruppe afholder i Bella Center til maj 2018.  
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