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Motivation
Jeg har gennem de sidste næsten 20 år arbejdet med udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i
sundhedsvæsenet. Min interesse blev vakt i forbindelse med deltagelse i den første undersøgelse af
forekomsten af utilsigtede hændelser på danske sygehuse, og siden har ønsket om at bidrage til forbedring af
kvaliteten i det danske sundhedsvæsen været drivkraften i mit professionelle virke - både når det kommer til
drift, udvikling og forskning.
Jeg tager afsæt i den brede definition af kvalitetsbegrebet, der omfatter både sikkerhed, effekt,
patientcentrering, rettidighed, omkostningseffektivitet og lighed – og manøvrerer ubesværet mellem
perspektiver; patienternes, det sundhedsfaglige og det organisatoriske. Min ambition er bl.a.at bidrage til at
• sundhedsvæsenets indsats er ensartet og af højeste internationale kvalitet, herunder at der er
sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorerne
• at indsatsen tilpasses patienternes ønsker, ressourcer og behov
• ny viden og teknologi tages hurtigt i brug og skaber værdi for både patienter og personale
I min nuværende ansættelse har jeg især fokus på udvikling og anvendelse af kliniske retningslinjer på
kræftområdet og på databaseret kvalitetsudvikling.
Jeg har i mange år været personligt medlem af DSKS og er blevet beriget og inspireret ved deltagelse i
selskabets arrangementer og netværk. Selskabet har en central plads når det kommer til kvalitetsudvikling i
det danske sundhedsvæsen – den position vil jeg gerne bidrage til at fastholde og styrke. Den nuværende
bestyrelse er stærk og bredt sammensat. Jeg supplerer gerne de mange tilstedeværende kompetencer med
mine egne og påtager mig gerne DSKS formandsposten, såfremt der er opbakning hertil.
Kort CV
Cand. med. fra Københavns Universitet i 1997. Efter diverse korte hospitalsansættelser har jeg siden 2000
arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i analyseinstitut, på hospitaler og i patientforening.
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