
Farlige kopivarer

Et dansk firma, der producerer Taskerollator, en specialdesignet rollator til ældre 
og gangbesværede, oplevede sidste år, at en billig efterligning af produktet kunne 
købes i en dansk butikskæde.

Annette Krath Poulsen, indehaver af AKP Design
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Formand for Dansk Rehab Gruppe Leif Lytken har før oplevet, at hjælpemidler er 
blevet kopieret. Han mener, at det i sidste ende går ud over køberen. 

»Patentrettigheder er et problematisk område, hvis kopieringen fx sker over 
landegrænser. Det kan have den betydning for slutbrugeren, der køber et kopi-
produkt, at produktet måske ikke er af lige så god kvalitet som originalen. Ofte er 
det jo sådan, at produktionsniveauet på et patent er noget højere end på et billigt 
fremstillet kopiprodukt, der kun er skabt med det ene formål at lave hurtige penge,« 
siger Leif Lytken.

TORSTEN BREUERBACH LARSEN, REDAKTØR, HJÆLPEMIDDELINSTITUTTET

Kopivarer lever sjældent op til de samme standarder 
som originalen. Derfor kan der være stor risiko ved 
anvendelsen. I sagen om den ulovlige efterligning af 

Taskerollator blev salget stoppet, men nogle forbrugere nåede 
at købe efterligningen og kan altså være i den tro, at den er af 
samme kvalitet og stabilitet.

»Vores Taskerollator er testet ved Hjælpemiddelinstitut-
tet og har vundet priser for designet. Selv om det er en billig 
kopi, har mange måske troet, at det er originalen, og er blevet 
frygteligt skuffede og i værste fald kommet til skade, når de har 
taget kopien i brug,« siger Annette Krath Poulsen, indehaver 
af AKP Design, som står bag Taskerollator. 

Forskel på rollator og indkøbsvogn
En rollator, der er testet ved Hjælpemiddelinstituttet efter den 
internationale standard for rollatorer, er mere end blot et ind-
købshjælpemiddel. Det er et ganghjælpemiddel, som kan hjælpe 
med at forbedre brugerens gangfunktion. Men efterhånden som 
de mest almindelige hjælpemidler finder vej til almen handel, 
øges risikoen for, at forbrugere med et hjælpemiddelbehov ender 
med uhensigtsmæssigt eller decideret farligt udstyr. Derfor er 
det vigtigt, at forbrugeren er årvågen. For selv om et produkt 
ligner og har funktionalitet som et hjælpemiddel, så er det ikke 
sikkert, at det markedsføres som et hjælpemiddel.

Konsulent Greta Olsson fra Hjælpemiddelinstituttet for-
klarer:

»Som forbruger af hjælpemidler i Danmark skal man være på 
vagt og kræve dokumentation for, at et produkt har den kvalitet, 
man kan forvente i forhold til direktivet om medicinsk udstyr. I 
tilfældet med kopien af Taskerollator vil mange brugere kunne 
forveksle kopien med den originale, som de ved har vundet 
designpriser. Og det er uheldigt, da kopien ikke markedsføres 
som en rollator, men som en indkøbsvogn. Den er derfor ikke 
CE-mærket efter direktivet om medicinsk udstyr og behøver 
ikke leve op til standarden for rollatorer.«

Greta Olsson forudser, at sagen ikke bliver den sidste af sin 
slags, og at fremtidige sager kan få uheldige konsekvenser for 
handicappede og ældre. Frit valg betyder nemlig, at danske 
hjælpemiddelbrugere er udsatte i forhold til billige import- og 
kopivarer, der ikke lever op til danske krav og standarder, og 
som derfor kan være usikre eller direkte farlige at bruge.
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