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Sundhed Danmark lancerer 5 universelt gældende  
branchestandarder for brancheforeningens medlemmer,  
som skal opretholde, videreudvikle og styrke den høje 
kvalitet i ydelser, der kendetegner branchen som resul-
tat af flere års arbejde med akkreditering. 

Som forening for danske sundhedsvirksomheder er det 
Sundhed Danmarks mission at repræsentere danske 
sundhedsvirksomheder, der alle tilbyder sundheds- 
ydelser af høj kvalitet. Foreningen og medlemmerne  
arbejder målrettet og kvalificeret med at højne kvalite-

ten i sundhedsydelser og øge patienttilfredsheden. Med 
de 5 branchestandarder følger Sundhed Danmark op  
på den kontrol og det tilsyn af brancheforeningens med-
lemmer, som alle rede sker i regi af myndighedernes,  
patientforeningerne og de øvrige samarbejdspartneres 
forvent ninger og krav til branchen. 

Branchestandarderne dækker over fem kvalitetspara-
metre, som skal være med til at sætte retningen for 
Sundhed Danmarks medlemmer. 

KVALITET 
Sundhed Danmarks medlem-
mer sætter høj faglighed, kom-
petenceudvikling, for ebyggel-
se og patienttilfredshed i cen- 
trum. Branchestandarderne 
sikrer fokus på overholdelse af 
gældende lovgivning og ret-
ningslinjer, patientsikkerhed, 
behandlingsstedets organise-
ring samt journalføring, moni-
torering og opfølgning.

OPS – et styrket offentlig- 
privat samarbejde
Samarbejdet mellem private 
sundhedsvirksomheder,  
of fentlige myndigheder og  
afdelinger kan styrkes yder-
ligere. Branchestandarderne 
sikrer fokus på, hvordan Sund-
hed Danmarks medlemmer  
kan bidrage til et mere robust 
sundhedsvæsen gennem  
samarbejde om uddannelse  
og forskning.

DIGITALISERING 
Der skal etableres digitale  
løsninger i det danske sund-
hedsvæsen, som sikrer effektiv 
og sikker deling af patientdata 
mellem sundhedsaktørerne. 
Branchestandarderne sikrer  
fokus på, at private sundheds-
virksomheder medtænkes og 
aktivt inddrages i fremtidige 
digitale løsninger.

SAMFUNDSANSVAR  
OG BÆREDYGTIGHED 
Der arbejdes målrettet med 
CSR i alle medlemsvirksomhe-
derne. Branchestandarde rne 
sikrer fokus på, at Sundhed 
Danmarks medlemmer fortsat 
tager aktivt samfundsansvar, 
udviser socialt engagement 
gennem lokale og globale initi-
ativer samt en vedvarende ind-
sats for øget bæredygtighed i 
alle dele af virksomhederne.

PATIENTPERSPEKTIVET  
Patienten er i centrum for alle 
ydelser, der leveres på tværs  
af foreningens medlemmer. 
Branchestandarderne sikrer  
fokus på, at hver ydelse leve- 
ret af Sundhed Danmarks  
medlemmer sker med blik for 
patientens sikkerhed og et  
ønske om at sikre høj patient-
tilfredshed samt sammenhæng 
i patientforløbet.


