Hvordan forbedrer
risikobaseret tilsyn kvaliteten i det danske
sundhedsvæsen?
Mandag den 18. september 2017 kl. 16.00 – 18.00
i Domus Medica (Lægeforeningen), Baronessens Salon
eller

Torsdag den 21. september 2017 kl. 16.00 – 18.00
på Århus Universitetshospital, Skejby, Blodprøver og
Biokemi, Indgang F, C3
Hvordan bidrager det risikobaserede tilsyn til kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet?
På DSKS 2 medlemsmøder vil vi udforske dette spørgsmål. Du vil kunne høre hvordan Styrelsen for
Patientsikkerhed har udvalgt tilsynstemaerne og målepunkter, hvordan tilsynene foregår i praksis, og
hvilke tanker de har gjort sig om mødets tema. Du vil høre om erfaringer fra enheder/organisationer
hvor der er gennemført et tilsyn, og hvilke tanker det har sat i gang hos dem. Vi vil også prøve at få
beskrevet hvad forskningen har vist om emnet, især om spændingsfeltet mellem kvalitetskontrol
(Styrelsens myndighedsperspektiv) og kvalitetsudvikling (læringsperspektivet).
Mødets form er oplæg med efterfølgende debat.
Vel mødt!
Program
16.00

Velkomst og indledning

v/Christian von Plessen, bestyrelsesmedlem (den 18. september 2017)
v/Henrik Stig Jørgensen, Formand (den 21. september 2017)
16.05

Hvad er risikobaseret tilsyn, intentioner, udførelse, udvikling, rolle i sundhedsvæsenets
”kvalitetsorganisation”

v/Kontorchef Charlotte Hjort, Styrelsen for Patientsikkerhed
16.25

Oplevelser og refleksioner fra gennemførte tilsyn
Den 18. september 2017:

v/Sygeplejerske Sofie Kock Hovaldt, Rudersdal Kommunes Hjemmepleje
v/Praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen, Ishøjcentrets Læger
Den 21. september 2017:

v/Specialkonsulent Mette Purup, Aalborg Universitetshospital
v/Leder af akutfunktionen, sygeplejerske Kathrine Gellert, Aalborg Kommune
v/Praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen, Ishøjcentrets Læger
16.45

Hvad er evidensen for risikobaseret tilsyn, herunder fungerer risikostratificering?

v/Center for Kvalitet, Region Syddanmark
17.05

Diskussion med oplægsholderne og salen

17.30

Afrunding

17.35

Sandwich og networking

18.00

Farvel og tak for i dag

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

Tilmelding:
Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside www.dsks.dk senest den 14. september 2017.
Pris:
Deltagelse er gratis. Ved udeblivelse uden afbud vil der blive fremsendt en faktura på 100 kr.
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