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Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
Kvalitetsudvikling med ny dagsorden
Tid: Den 9. – 10. januar 2009

kvalitetsarbejdet? Hvilken sammenhæng

Sted: Hotel Nyborg Strand

er der mellem kvalitet og økonomi?

Med indgåelse af regeringens aftale
med regionerne 2008-2009 er der sket
det, man nærmest kan betegne som et
paradigmeskift i styringen og vilkårene
for kvalitet, ledelse og klinik i det danske
sundhedsvæsen.
Dagsordenen er nu, at økonomien
først og fremmest skal holdes. Først herefter gælder det aktivitets- og produktivitetsmål. Og arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel er udskudt.... Her er der tale
om en prioritering – et valg og et fravalg,
der angiver rolle og rammer for kvalitetsudvikling og ikke mindst pleje og behandling af patienterne. Men hvad ved vi om
hvilken betydning netop denne prioritering
har for kvaliteten af den kliniske ydelse,

På den anden side, den stadige kvalitetsforbedring er det netop ikke den,

15.45 Selvom økonomien strammer til i
sundhedsvæsnet – behøver det så
at gå ud over kvaliteten? Hvilken
sammenhæng er der mellem kvali-

der foregår i daglig klinisk praksis og i de

tet og økonomi?

faglige miljøer helt uafhængigt af de store

v/Afdelingsleder, Ph.d. Michael

paradigmers bogstaver og indhold? Og er

Bech, OUH – Odense Universitets-

det netop ikke de stadige forbedringer »i

hospital og Svendborg Sygehus.

det små«, der fremmer aktivitet, produkti-

16.30 Pause

vitet og kvalitet?

17.00 Regulering af kvalitet og økonomi i

Det er nogle af de spørgsmål, der stilles på årsmødet, hvor vi vil se på konse-

et sygehusvæsen med parallel
offentlig og privat produktion og

kvenserne af paradigmeskiftet i regerings-

finansiering.

aftalen og på arbejdet med mikrosystemer

v/Direktør, professor Jes Søgaard,

i daglig klinisk praksis.
Inden årsmødet inviterer vi dig til at
deltage i en af de ni workshops, der fore-

Dansk Sundhedsinstitut
17.45 Den Danske Kvalitetsmodel blev udskudt, bl.a. fordi der ikke blev afsat

går fredag formiddag før årsmødets start.

penge til implementering. Men er

Velkommen til Årsmødet 2009.

modellen og akkreditering i det hele
taget en investering eller omkost-

for ledelsens involvering og prioritering af

ning?
Program:

v/Cheflæge Paul Bartels, Enhed for

Fredag den 9. januar 2009

Kvalitet og Patientsikkerhed, Region
Midtjylland

13.00 Ankomst og indkvartering
Sandwich/frisk frugt.

18.30 – 18.45
Afslutning på dagens program – stof
til eftertanke

Årsmødet starter.

19.30 Festmiddag

Chairman: Overlæge Leif Panduro Jensen
14.00 Velkomst
v/Formand Vibeke Krøll

Lørdag den 10. januar 2009
Chairman: Overlæge Leif Panduro Jensen

14.15 Er der en ny dagsorden i sundhedsvæsenet? Hvilken betydning har den

Den stadige kvalitetsforbedring, der fore-

for kvaliteten og kvalitetsarbejdet?

går i daglig klinisk praksis og i de faglige

v/Navn offentliggøres senere.

miljøer er helt uafhængigt af de store

15.00 Kan man regulere sundhedsvæse-

hypotesen for lørdagens program, hvor vi

tamenter? Ændrer sundhedsperso-

vil se nærmere på mikrosystemet i sund-

nalet adfærd blot på grund af en

hedsvæsenet.

økonomisk gulerod?

Emne: Patientinvolvering og

v/Cand.scient.pol., specialkonsulent

mikrosystemer

Mads Ellegaard Christensen,
Sundhedsstyrelsen.
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09.00 Det nye koncept for Landsdæk-

v/Centerchef Arne Poulstrup

praksis’s

kende Patienttilfredshedsundersø-

og Folkesundhedsvidenskabsstu-

Workshop 6

gelser.

derende Steen Jepsen og Thim

Effektiv kommunikation som et redskab til

Hvad er betydningen af at arbejde

Prætorius, Center for Kvalitet,

bedre kvalitet i sundhedsvæsenet – Hvor-

med patientoplevet kvalitet? Hvilke

Region Syddanmark

dan de hører, hvad du siger og gør, hvad

barrierer kan vanskeliggøre brugen
af resultater fra undersøgelser af

11.35 Erfaringer med kliniske mikrosyst

du har sagt!

emer i klinisk praksis

patienternes oplevelser i kvalitets-

v/Jørgen Tholstrup, Gastroenterolo-

Workshop 7

udviklingsarbejdet.

isk Enhed, Eksjö Lasaret, Eksjö,

Den danske Kvalitetsmodel i den

Jönkøbings Län

kommunale sektor.

v/Enhedschef Marie Fuglsang,
Enheden for Brugerundersøgelser
09.45 »Patientens rejse i sundhedssekto-

12.20 Debat om kliniske mikrosystemer
12.45 Afslutning på årsmødet
v/Formand Vibeke Krøll

ren – PARIS«
Kan vi øge patienternes oplevelse af

Workshop 8
Pressens rolle i kvalitetsudvikling

13.00 Frokost og hjemrejse

og tilfredsheden med sammenhæng

Workshop 9

i patientforløbet ved at styrke pa-

Kvalitet og evidensbaseret

tienternes rolle som aktiv dialog-

sygehusbyggeri

partner?

Workshops

Præsentation af projektet med

I forbindelse med årsmødet vil der blive

Priser

fokus på:

afholdt nedenstående workshops

Årsmødet for medlemmer:	1.700 kr.

• Hvordan er patienters opfattelse

fredag den 9. januar 2009 kl. 9.00 – 12.00

Årsmødet for ikke-medlemmer

med efterfølgende frokost.

(incl. et års medlemskab

	  af »sammenhæng« i deres forløb?
• Hvad er brugerdreven innovation
	  – og hvordan gør man det?

For nærmere beskrivelse af workshops se

af DSKS):	1.950 kr.

www.dsks.dk

Workshop (inkl. efterfølgende

v/Projektleder Mette Mollerup og

frokost om fredagen):	  550 kr.

Afdelingsleder Michael Bech, Forsk-

Workshop 1

nings- og MTV-afdelingen, OUH

Global Trigger Tool

– Odense Universitetshospital og
Workshop 2

Svendborg Sygehus
10.30 Pause

Kliniske retningslinier

10.50 Kliniske mikrosystemer
Introduktion til kliniske

Workshop 3

mikrosystemer

Monitorering af kroniske patientforløb i et

– Hvad er kliniske mikrosystemer?

tværsektorielt perspektiv.

– Hvad er forskellen til andre kvali	  tetsfremmende koncepter?
– Kan vi bruge konceptet i
	  Danmark?

Årsmødeprisen dækker mødeafgift, måltider (inkl. festmiddag), kaffe/the i pauserne.
Beløbet dækker ikke overnatning i forbindelse med årsmødet. Du skal selv arrangere overnatning på Hotel Nyborg Strand.
Det er vigtigt, at man ved henvendelse til
hotellet oplyser, at man deltager i DSKS'
årsmøde.

Workshop 4

Deltagerliste offentliggøres på DSKS’

Hvordan skal vi gennemføre audit i det

hjemmeside primo januar 2009.

danske sundhedsvæsen?

Hvad siger erfaringerne fra England
og Sverige – et litteratur- og case

Workshop 5

studie

Monitorering af patientforløb i almen

Tilmelding til årsmødet og workshops
på www.dsks.dk
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Rejselegater
I forbindelse med International Fo-

kvalitetsudvikling på medarbej-

Ansøgerne kan ansøge via www.

rum Forum on Quality and Safety in

derniveauet, og ansøgere til mel-

dsks.dk eller sende en skriftlig an-

Health Care 2009 http://www.qua-

lemlederniveau vil således komme

søgning til:

lity.bmjpg.com/ uddeles 5 rejselega-

i betragtning.

DSKS sekretariatet

ter á kr. 10.000.

v/ Lægeforeningen,
Tildelingen af rejselegatet vil foregå,

Fællessekretariatet

som en lodtrækning blandt de ind-

Trondhjemsgade 9

Kriterier for tildeling af

sendte ansøgninger, såfremt de

2100 København Ø

rejselegat:

opfylder kriterierne for tildeling.

– medlem af DSKS

Bestyrelsen ser gerne en bred geo-

Ansøgerne vil få direkte besked fra

– dokumentation for afholdte ud-

grafisk dækning af deltagerne og vil

DSKS om tildeling af rejselegatet.

derfor opdele lodtrækning i de fem

Sidste frist for ansøgning til Interna-

– at man forpligter sig til at levere en

regioner. Såfremt der i en region ikke

tional forum on Quality and Safety

skriftlig tilbagemelding fra konfe-

er ansøgere om rejselegatet, vil dette

in Health Care 2009 er den 3. januar

rencen, som vil blive bragt i DSKS.

rejselegat blive udloddet blandt

2009.

gifter

– Bestyrelsen ønsker at fremme

samtlige indsendte ansøgninger.

Kort nyt og orientering til medlemmerne
Udsendelse af nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet vil fremover blive udsendt elektronisk 2 gange årligt og pr. post 2 gange årligt



