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Tilkendegivelse af kandidatur til bestyrelsen af DSKS  
  
Jeg har altid arbejdet efter den maksime, at jeg som sundhedsprofessionel har to jobs: at lave mit arbejde 
og at forbedre dette arbejde. Det gælder for det kliniske arbejde, men det gælder også for 
kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. 
  
Jeg har læst medicin på et reformuniversitet i Tyskland (Witten/Herdecke). Det har givet mig lyst på at 
prøve nye ting. Min kliniske uddannelse i intern- og lungemedicin har jeg taget i Bergen, Norge. Jeg har 
specialiseret mig i lungeonkologi og var i flere år specialeansvarlig på den store lungemedicinske afdeling i 
Bergen. Det har givet mig et bredt klinisk fundament og indsigt i sygehusverdenen. I denne tid begyndte 
også min interesse for kvalitetsudvikling, fordi jeg kunne se svagheder i processer og systemer, som førte til 
kvalitetsproblemer for mine patienter. Jeg fik muligheden til at læse kvalitetsforbedring i Dartmouth, New 
Hampshire med Paul Batalden og Elliot Fisher som undervisere. Det har åbnet en ny faglig verden for mig, 
som jeg siden har kombineret med mit kliniske virke og min forskning. For eksempel har jeg i min Ph.D. om 
kemoterapi ved lungecancer kombineret et randomiseret klinisk forsøg med et kvalitetsforbedringsprojekt 
og et registerstudie. Jeg har ledet mange kvalitetsudviklingsprojekter og undervist pre- og postgraduat. 
  
Efter 15 år i Norge flyttet jeg med min familie (Kerstin Plessen, børne- ungdomspsukiater og tre døtre) til 
Danmark. Her startet jeg som overlæge på Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling i Hillerød. Efter kun få 
måneder blev jeg på projektleder for Patientsikkert sygehus projektet samme sted. Dette arbejde har givet 
mig dyb indsigt i praktisk kvalitetsforbedring og organisationel læring samt et bredt netværk i landet. 
Projektledelsen har jeg kombineret med en klinisk stilling og et forskningslektorat for kvalitetsudvikling. I 
2015 blev jeg headhuntet til stillingen som forskningsleder ved Center for Kvalitet og et halvt år senere også 
tilbudt stillingen som centerchef, som jeg nu har haft i lidt over et år. Efter 20 års klinisk arbejde syntes jeg 
at mulighederne i Center for Kvalitet var så fristende at jeg er gået til næste kapitel i mit arbejdsliv, som at 
understøtte kvalitetsudvikling og at forbedre kvalitetsudvikling igennem forskning og metodeudvikling.  
  
Kvalitetsudvikling er et enormt vigtigt fag, som skal anvendes, tilpasses, konsolideres og udvikles for at 
sundhedsvæsenet kan møde aktuelle og kommende komplekse udfordringer. Her har DSKS en vigtig 
opgave som inspirator, kritisk stemme og initiativtager, som jeg gerne vil understøtte med min viden 
engagement og netværk. Det er med denne baggrund og et ønske om at fremme kvalitetsudvikling i det 
Danske sundhedsvæsen, at jeg nu stiller op som kandidat til bestyrelsen for DSKS. 
  
Christian von Plessen, overlæge Ph.d. 
  
Centerchef/forskningsleder 
Center for Kvalitet  

 
  
Lektor 
Institut for regional sundhedsforskning 

 
  


