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Gruppens navn 

Danish.Care’s netværksgruppe for salg til hospitaler. 

Gruppens etablering og varighed 

Netværksgruppen blev etableret på møde 27. maj 2019. Gruppen fortsætter indtil den nedlægges 

af gruppen selv eller af Danish.Care’s bestyrelse.  

Mødefrekvens 

Gruppen mødes som udgangspunkt tre gange om året. Endelig mødeplan aftales på møderne i 

gruppen. Møderne afholdes som udgangspunkt på Danish.Care’s kontorer i Odense eller i Taastrup. 

Alternativt på skift hos gruppens medlemmer. Gruppen kan afvikle telefon/videomøder.  

Arbejdsform 

Gruppen arbejder både på og mellem møderne. Der kan aftales og uddelegeres opgaver til grup-

pens medlemmer og der kan nedsættes undergrupper om specifikke emner. 

Formand/tovholder 

Gruppen udpeger iblandt sig en formand/tovholder hvis rolle er sammen med sekretariatet at sikre 

gruppens kvalitet og udbytte samt at planlægge dagsorden for møderne. Formanden kan også op-

træde eksternt sammen med sekretariat i sager vedr. salg til hospitaler. 

Mødeindkaldelse og afvikling 

Danish.Care-sekretariatet udsender dagsorden til møderne ca. en uge før næste møde. Dagsorden 

afstemmes med gruppens formand. Der kan inviteres oplægsholdere og gæster til møderne. Med-

lemmer der er forhindret til et møde skal melde afbud til sekretariatet. 

Referater, materialer og fortrolighed 

Danish.Care-sekretariatet skriver referat fra gruppens møder, der udsendes senest 10 arbejdsdage 

efter mødets afholdelse. Referaterne samt materialer/produkter fra gruppens møder gøres tilgæn-

gelige for alle medlemmer i Danish.Care (med mindre andet aftales). Der er som udgangspunkt ikke 

fortrolighed omkring gruppens drøftelser eller materialer. 

Formål med gruppen 

Formålet med gruppen er at: 

- afklare branchespecifikke spørgsmål ift. salg til hospital i Danmark samt i øvrige nordiske lande 

- fastlægge branchens politik, standpunkter og udmeldinger ift. salg til hospitaler 

- arbejde for bedre udbud, bedre udbudsprocesser og løsninger i samarbejde med øvrige aktører 

- arbejde for at indkøb i højere grad baseres på totalomkostningsprincipper, TCO 

- være forum for dialog med relevante samarbejdspartnere og interessenter og myndigheder 

- være forum for erfaringsudveksling mellem gruppens medlemmer 

Medlemmer 

Gruppen kan udgøres af alle interesserede og bidragende medarbejdere i Danish Care’s medlems-

virksomheder. Som udgangspunkt dog ikke flere end 25 personer. Der kan godt deltage flere fra 

samme virksomhed.  

 


