
Tid til valg er også tid til at ønske for fremtiden.

Vi ønsker et samfund, hvor det frie valg og individuelle 
løsninger til individuelle mennesker er en selvfølge.

Et samfund, hvor ny teknologi og varme hænder til pleje og 
sundhed helt naturligt går hånd i hånd og hjælper og under-
støtter hinanden.

Et samfund, hvor nye innovative velfærdsløsninger fi nder vej 
til alle med behov. Og som anerkender, at den rette kvalitet og 
funktionalitet har en pris, som hurtigt tjenes hjem igen.

Et samfund, der prioriterer, tilvælger og støtter borgernes 
brug af både hjælpemidler og behandlingsredskaber – uanset 
hvilken kasse, der på papiret måtte skulle betale.

Et samfund, der helt naturligt vælger hjælpemidler eller 
genoptræning som førstevalg frem for medicin eller andre 
indgreb, når det er med god evidens eller med sund fornuft.

Et samfund, der i sin offentlige indkøbspraksis ser værdien af 
en stærk og mangfoldig dansk industri med virksomheder, der 
innoverer og udvikler i samspil med brugerne både hjemme og 
i udlandet.

Danish.Care er, med over 100 virksomheder som medlemmer, 
den danske brancheforening for hjælpemidler og velfærds-
teknologi. 

Branchen er skabt på et fundament af omsorg og respekt for 
mennesker med funktionsnedsættelser og udvikler hjælpe-
midler og velfærdsteknologi til gavn for den enkelte borger, 
for vores fælles velfærd, med potentiale for dansk eksport og 
med gevinster for samfundsøkonomien. 

Danish.Care kan ikke skabe resultater alene. Vi samler brugere, 
kommuner, regioner, forskere og dygtige medarbejdere i vores 
pleje- og sundhedssektor, for at sætte relevante dagsordener. 
Vi gør det gennem dialog, videndeling og udvikling.

Sammen lykkes vi, når mennesker med funktionsnedsættelse 
har optimale muligheder for at leve et aktivt liv på egne 
betingelser med familie, venner, fritid og job. 

Vi har meget på hjerte og ser frem til at samarbejde om at 
skabe velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund.

Morten Rasmussen
Direktør

Velfærdsløsninger til gavn 
for mennesker og samfund

www.danish.careB
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