Sundhed
Danmark
- en del af
Dansk Erhverv

De danske sundhedsvirksomheder
- fællesskab om et
sammenhængende
sundhedsvæsen
Sundhed Danmarks formål er at forene danske private sundheds
virksomheder over hele landet og binde vores sundhedsvæsen
tættere sammen. Vi skal sikre, at flere patienter og borgere
får det rigtige sundhedstilbud og den rigtige faglighed, på det
rigtige sted og det rigtige tidspunkt.
I denne pjece fortæller vi om de konkrete medlemsfordele, din
virksomhed kan få som en del af Sundhed Danmark og Dansk
Erhverv, og hvordan din sundhedsvirksomhed kan medvirke til,
at patienter og borgere møder et sundhedsvæsen af høj kvalitet,
der sætter den enkelte i centrum på alle niveauer - i kommuner,
i regioner og på landsplan.
Netop samarbejdet mellem offentlige og private sundheds
virksomheder er afgørende for, at vi hos Sundhed Danmark lyk
kes med vores mission om at skabe et mere sammenhængende
sundhedsvæsen.

2

Private sundhedsvirksomheder løser mange opgaver for:
•
•
•
•

Borgere
Regioner
Kommuner
Forsikringsselskaber

Borgere og patienter kommer til de danske sundhedsvirksom
heder ad mange veje. Nogle henvender sig direkte, nogle gen
nem deres sundhedsforsikring og mange kommer direkte via
aftale med kommuner og regioner. Det kan være på grund af
lang ventetid til en operation eller til at blive udredt, behov for
pleje i hjemmet eller en plads på en stue.
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Sundhedsvæsenet har været under forandring. Sundhedsvirksomhederne
løser i dag opgaver både på specialiserede sygehuse, i kommunale sundheds
tilbud og hjemme hos borgeren.
Derfor er det også vigtigt, at du som borger og patient holder øje med de
muligheder, du har. For du har ofte muligheden for at vælge et privat tilbud.

Hvad er Sundhed Danmark?
For at være medlem hos Sundhed Danmark skal kravene til akkreditering eller
lignende nationale krav være opfyldt. Dermed er Sundhed Danmark med til
at sikre, at borgere og patienter har et logo at kigge efter, når de skal finde et
sikkert tilbud. Alle medlemmer af Sundhed Danmark er desuden medlem af
Dansk Erhverv.
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For at sikre de bedst mulige rammer og muligheder for din virksomhed,
får du en række centrale tilbud i Sundhed Danmark og Dansk Erhverv:
• Vi er formel forhandlingspartner på Det Udvidede Frie Sygehusvalg
• Vi er en stærk politisk stemme og sætter proaktivt dagsordener
• Vi indgår konkrete nationale aftaler og har stærke netværk blandt
beslutningstagere på alle niveauer
• Du får konkret bundlinjeorienteret rådgivning på topniveau
Forhandlingspart på sundhedsområdet
Sundhed Danmark er forhandlingspart på sundhedsområdet og centralt
placeret i udviklingen af den danske sundhedssektor. Den formelle rolle
giver medlemmerne en både unik mulighed for at forhandle direkte om Det
Udvidede Frie Sygehusvalg, og en naturlig adgang til de nationale og regionale
fora om kvalitetssikring, patienterstatninger og emner inden for sundheds-it.
Sundhed Danmark er fx. repræsenteret her:
•
•
•
•

Patientombuddets Nationale Forum
Lægemiddelstyrelsens Udvalg for Medicinsk Udstyr
Sundhedsdatastyrelsens gruppe for bl.a. mitsygehusvalg.dk
Styrelsen for Patientsikkerheds strategiske følgegruppe for det
risiko baserede tilsyn
• Sundheds- og Ældreministeriets Dialogpanel for det nationale
kvalitetsprogram

5

Medlemsfordele
Som medlem af Sundhed Danmark og Dansk Erhverv får din virksomhed
adgang til direkte rådgivning fra en lang række eksperter inden for jura,
personaleforhold, offentlig-privat samarbejde og erhvervslovgivning. Du
får desuden adgang til deltagelse i en lang række faglige netværk, kurser,
konferencer og direkte dialog med politikere, embedsmænd, eksperter
og kolleger.
Rådgivning om rammer og regler, herunder:
•
•
•
•
•

Ansættelsesret, overenskomster, HR og arbejdsmiljø
Erhvervsret, erstatningssager, markedsføringsregler
Det Udvidede Frie Sygehusvalg
Tilsyn og akkreditering
Offentlige udbud og rammeaftaler

Adgang til netværk, kurser og arrangementer:
• N
 ationale arrangementer som Sundhedspolitisk Topmøde
og Folkemødet
• Direktørmøder med opdatering på dansk økonomi, overenskomster
og større politiske udspil
• Fagnære kurser i registrering i de nationale databaser (LPR, UTH,
kvalitetsdatabaser) og akkreditering
• Faglige netværk
• Sundhedspolitisk Netværk
• Bo- og opholdsudvalget
• Politiske netværk
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Sundhed Danmark
Som medlem af Sundhed Danmark får din virksomhed samtidig fulde med
lemsrettigheder i Dansk Erhverv og dermed adgang til frit at kunne trække på
Dansk Erhvervs medlemsrådgivning og medlemstilbud.
Dansk Erhverv
Som medlem af Sundhed Danmark får din virksomhed samtidig fulde
medlemsrettigheder i Dansk Erhverv og dermed adgang til frit at kunne trække
på Dansk Erhvervs medlemsrådgivning og medlemstilbud. Dansk Erhverv er
erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv og
repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Dansk
Erhvervs mission er at fremme konkurrencekraft hos medlemmerne i en
globaliseret økonomi.
Fordelen ved to medlemskaber er, at vi sammen kan løse opgaven endnu
bedre - så 1 + 1 dermed altid giver mere end 2.

Kontakt

Jesper Danneris
Luthman
Branchedirektør
jlu@sundheddanmark.nu
T. 3374 6258

Mette Nord
Politisk konsulent

Rie Rasmussen
Sundhedsfaglig konsulent

mno@sundheddanmark.nu
T. 3374 6074

rra@sundheddanmark.nu
T. 3374 6697
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SUNDHED DANMARK
Slotsholmsgade 1
1217 Købehavn K		
info@sundheddanmark.nu

DANSK ERHVERV
Slotsholmsgade 1
1217 København K
info@danskerhverv.dk

