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Jeg ønsker hermed at opstille til bestyrelsen i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.
Jeg håber at kunne bidrage til at DSKS fortsætter som en vidensbaseret og kritisk konstruktiv
stemme i kvalitetsarbejdet i det danske sundhedsvæsen. En stemme der øver indflydelse på
dagsordenen for udviklingen af kvaliteten for vores patienter. Jeg er læge, leder og forsker
inden for forandringsledelse og forbedring af patientforløb. Med netop den faglige profil, håber
jeg at kunne bidrage til bestyrelsens arbejde med input både fra vores kliniske hverdag på
hospitalet og fra den nyeste forskning. Jeg har erfaring med bestyrelse arbejde, fra bla. Dansk
Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og som formand for Foreningen af Yngre
Gynækologer og Obstetriker (FYGO).
Min PhD-afhandling: ”Innovation inside the box: How contextual constraints can contribute to
improvement in health care”, er skrevet på ”Medical Management Centeret” (MMC), Karolinska
Instituttet, Stockholm Sverige.
Fokus for min forskning er forandringsledelse og innovation af patientforløb i et komplekst
sundhedsvæsen. En hverdag, hvor vi oplever potentielt modsatrettede krav om forbedret
kvalitet, patientoplevelse og tilfredshed, samtidig med, at ressourcerne er begrænsede.
Bagsiden af mange års effektivisering, og en vedvarende optimeringsdagsorden, er presset på
personalet i sundhedsvæsenet – professionel udbrændthed er en af vores største aktuelle
udfordringer – der også truer kvaliteten. Jeg er optaget af, hvordan vi kan imødegå
sundhedsvæsenet stigende kompleksitet, forbedre og udvikle klinisk kvalitet og patientforløb,
samtidig med, at vi sikre de sundhedsprofessionelles trivsel. Kvalitetsarbejdet, involvering af
medarbejder og samskabelse med patienter kan være en, af mange, veje til bedre professional
trivsel. Engagement og ”joyinwork” er elementer, som med fordel kan tænkes mere ind
kvalitetsarbejdet som en. Derudover, er det afgørende, at vi dygtiggør os og vælger
udviklingsmetoder, der matcher sundhedsvæsenets stigende kompleksitet.
Venlig hilsen,
Marie Højriis Storholm

