
Forhåbentligt kommende bestyrelsesmedlem af DSKS. 

 

Det er med stor faglig interesse, at jeg ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet i DSKS. Jeg er 

afdelingssygeplejerske i dagkirurgien/friklinikkerne i CPK, Silkeborgs sygehus, Region Midt og 

arbejder dagligt med at implementere det nye kvalitetsprogram i praksis. Det er ikke så lige til at 

arbejde med den nye kvalitetsmodel, derfor ønsker jeg mere indgående at deltage i kvalitetsarbejdet 

i den danske sundhedssektor. 

På årsmødet blev det efterspurgt, at kommende bestyrelsesmedlemmer meget gerne må have direkte 

patient kontakt. I min hverdag har jeg direkte patientkontakt med mange forskellige patienter 

kategorier. Nogle er jeg selv involveret i, andre er mine medarbejdere involveret i. Jeg møder de 

kroniske patienter i vores søvnklinik, de friskere patienter i dagkirurgien og vores klinik for 

åreknuder og de ældre i vores øjenklink. Jeg mener derfor, jeg er tæt på patienterne og kan 

medvirke til implementering af de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet. Da jeg har direkte patient 

kontakt vil jeg kunne bidrage med problemstillinger fra den daglige praksis.   

Jeg har erfaringen indenfor projektledelse og forskning, da jeg i 2013 udarbejdede et 

kvalitetsudviklings og forskningsprojekt i Dag Kirurgisk Afsnit i Herning og sommeren 2016 

afsluttede jeg en Master i offentlig kvalitet og ledelse fra SDU. Disse kompetencer mener jeg vil 

kunne bidrage i videreudviklingen af kvalitetsprogrammet i det danske sundhedsvæsen. 

Som person er jeg åben og meget imødekommende i mødet med andre mennesker. Jeg er god til at 

lytte og fremstår meget tydelig i min kommunikation. Dette er egenskaber, der har bragt mig succes 

i mine tidligere ansættelser. Af væsen er jeg empatisk, humoristisk, ansvarlig og social det være sig 

som kollega såvel som privat person. Generelt er jeg en meget robust, selvstændig, loyal og faglig 

kompetent person. Jeg mener, at jeg besidder kvalifikationer der vil kunne anvendes i arbejdet med kvalitet 

og udviklingen heraf og jeg håber derfor, at jeg kan komme i betragtning til en bestyrelsespost i DSKS. 

 

Venlig hilsen 

Birgitte Vestenaa 



Bjerregårdvænget 2, 7480 Vildbjerg 

Mail: bigpet@rm.dk  mobil: 40380097. 
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