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Kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet har hele tiden været i fokus igennem min karriere 

hvad enten det har været i min stilling som afdelingssygeplejerske, projektleder, konstitueret 

kvalitets- og uddannelseschef eller oversygeplejerske. 

 

For mig er det rigtig vigtigt, at den udvikling og omlægning, vi løbende gør indenfor 

sundhedssektoren, også hænger sammen med klinikken og i sidste ende giver værdi for 

patienten. 

 

Derfor bliver det rigtig spændende at følge og være en del af implementeringen og arbejdet 

med det nye Nationale Kvalitetsprogram, herunder de nye nationale mål, såvel internt, 

regionalt som på landsplan. Ligeledes den aflæring vi på mange måder også skal iværksætte i 

halen på DDKM. Forbedringskulturen, mener jeg vi rigtig mange steder er langt med, og på 

mange måder har DDKM hjulpet os på vej. 

 

Vigtigst for mig er fokus på kerneopgaven, og hvordan vi sikrer organisationerne også har 

dette. Jeg glæder mig over sundhedsvæsenets arbejde mod målet på patientens præmisser 

med et integrerende sundhedsvæsen og bedre sammenhængende forløb. Her igen må vi ikke 

glemme klinikken/hverdagen, og vi må rette fokus på, at medarbejderne har 

muligheder/rammer for at levere de ydelser, som politikere og ledere skitserer og løbende 

også ændrer retning på.  

 

I charterbranchen har man i årevis vidst, at den vigtigste var den, der købte rejsen. I det 

danske sundhedsvæsen har man nogle steder stadig ikke fundet ud af det - at patienten er 

den vigtigste.   

 

Jeg stiller op til bestyrelsen, da jeg mener, at jeg kan byde ind med viden og erfaring fra flere 

organisatoriske niveauer, også set i relation til den kliniske hverdag. Det er vigtigt, at der kan 

ses sammenhæng mellem vision/mission for DSKS og ud i hverdagen for ledere og 

medarbejdere i det samlede sundhedsvæsen - og i sidste ende det out-come vores patienter 

får og oplever. Ligeledes er det vigtigt, at DSKS' medlemmer afspejler sig i sammensætningen 

af DSKS' bestyrelse. 


