DSKS Formandsberetning
2019-2020: Et år med fokus på det pressede sundhedsvæsen
Undren og udvikling. De to ord beskriver helt overordnet DSKS året 2019-2020. Undren fordi vi efter forrige årsmøde
troede, at vi stod lige på tærsklen til en reform af sundhedsvæsenet; i forlængelse af de reformtanker den forrige
regering præsenterede, havde vi både forventet og håbet, at vi i årets løb ville se et politisk udspil med om ikke
reformplaner så dog planer for, hvordan nogle af de store udfordringer i sundhedsvæsenet kan imødegås, og hvordan
kvaliteten kan sikres og forbedres, når der flyttes opgaver fra hospitaler til almen praksis og det kommunale
sundhedsvæsen. Udspillet udeblev - vi venter og undrer os stadig. Udvikling fordi vi i ventetiden har forsøgt at sætte
fokus på nogle af sundhedsvæsenets store udfordringer og sideløbende har rykket både på DSKS forankrede aktiviteter
og intern organisering.
DSKS årsmøde 2020
Årsmødet bliver altid holdt i januar, men forberedelserne starter i foråret året før. Også denne gang var vi gode til at
forene vores forskellige kompetencer og baggrunde og fik designet et årsmøde, der under overskriften 'Kvalitetsudvikling
som svar på det pressede sundhedsvæsen' formåede at mobilisere 280 deltagere, vores sundhedsminister samt
oplægsholdere fra både ind- og udland. Evalueringerne er særdeles positive og efterlader én med stolthed over at være
en del af et stærkt fællesskab, der ønsker at skabe endnu bedre kvalitet i sundhedsvæsenet. Det er en fornøjelse at
opleve den brede deltagersammensætning på årsmødet – repræsentanter fra både primær og sekundærsektor og fra
såvel stabe, klinik, ledelse, forskere, patienter, interesseorganisationer som private - og det bestyrker én i troen på, at vi
kan gøre en forskel på tværs af sundhedsvæsenet. Dagen efter årsmødet kan man måske også være en lille smule træt,
fordi man har brugt kræfter på forberedelse og afvikling…..men det bliver hurtigt bliver afløst af tanker om, hvordan vi
igen næste år kan skabe rum for refleksion, engagement og fortsat styrkelse af kvalitetsudviklingsarbejdet.
Øvrig aktivitet
I det forgange år har vi har afholdt fem bestyrelsesmøder og et strategiseminar og arbejdet med bl.a. følgende
aktiviteter: 1) videreudvikling af DSKS' metode og begrebshåndbog, 2) etablering af et stående forskningsudvalg og 3)
planlægning af temamøde.
Ad 1 – Kvalitetshåndbogen.dk
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren udgav i 2003 1. udgave af ”Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og definitioner”. Publikationen har dannet grundlag for etablering af et fælles sprog og begrebsapparat for kvalitetsarbejdet i
det danske sundhedsvæsen. Metodehåndbogen er blevet opdateret flere gange, og for at sikre at den afspejler
udviklingen i sundhedsvæsenet, er det nu besluttet at bygge videre på materialet med fokus på at
• etablere en elektronisk visning, der gør håndbogen let at anvende og opdatere
• understøtte kvalitetsudvikling i frontlinjen på tværs af sektorer og aktører
• danne grundlag for det lokale arbejde med det nationale Kvalitetsprogram og de nationale mål
DSKS har indgået aftale med ViBIS, der i det kommende år understøtter arbejdet og sikrer involvering og bidrag fra
relevante aktører med afsæt i målgruppens planer for kvalitetsarbejdet og de deraf afledte ønsker til en håndbog.
Projektet er i første fase berammet til et år, idet vi stiler mod lancering primo 2021, f.eks. på DSKS' årsmøde eller et
mindre 'gå-hjem-møde'.
Ad 2 - Forskningsudvalg
Som led i indsatsen for at forbedre kvaliteten i det danske sundhedsvæsen ønsker DSKS at styrke forskning i
kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Ønsket om et forskningsudvalg blev realiseret med en glidende integration af
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Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet (FPKS), der per 1. januar 2020 er et stående
udvalg i DSKS. Udvalgets specifikke mål er, at:
• bistå DSKS-bestyrelse med oversigt over aktuel forskning og forskningsindsatser inden for kvalitet og
patientsikkerhed
• bidrage til at identificere forskningsområder, der mangler belysning.
• understøtte national og international videndeling, debat og udvikling inden for området, herunder planlægge og
gennemføre møder og aktiviteter
• støtte konferenceserien Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare samt tiltag til oversigt over
nordiske projekter som led i det nordiske netværkssamarbejde
• bidrage til at forskningsresultater indenfor patientsikkerhed og kvalitet udnyttes til gavn for patienter og det danske
sundhedsvæsen
Forskningsudvalget blev præsenteret på Årsmødet 2020, hvor der både blev sat fokus på forskningen i en vellykket
parallelsession og ved en posterudstilling i fællesarealerne.
Ad 3 – Planlægning og samarbejde om temamøde
I 2019-2020 afholder vi et temamøde med titlen 'Ulighed i sundhedssektoren - hvordan kan vi lykkes med
dataunderstøttet kvalitetsudvikling?'. DSKS ønsker med mødet at fokusere på ulighed i mødet mellem borger og
sundhedsvæsen - herunder den ulighed sundhedsvæsenet skaber - og relatere det til kvalitetsarbejdet. Mødet er
planlagt og afvikles i samarbejde med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), idet vi dels ønsker at
skabe synergi om en meget aktuel og vigtig dagsorden, dels erkender at markedet for møder og konferencer i
sundhedsvæsenet nærmer sig et mætningspunkt. Helt generelt har vi i DSKS også besluttet at reducere antallet af
temamøder fra to kortere til et lidt længere møde årligt.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen 25. april 2020 bestået af:
• Janus Laust Thomsen, praktiserende læge og professor ved Center for Almen Medicin, Klinisk Institut, Aalborg
Universitet (næstformand)
• Louise Weikop, kontorchef i Kvalitets- og Innovationsenheden i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg
Kommune
• Marie Højriis Storkholm, Ledende overlæge, ph.d., Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet
Horsens
• Mette Mollerup, udviklingskonsulent i Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse på Odense Universitetshospital
– Svendborg Sygehus
• Mickael Bech, direktør for området Sundhed hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
• Morten Freil, direktør Danske Patienter (kasserer)
• Suzanne Trolle, sundhedsfaglig specialkonsulent i Center for Sundhed, Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed,
Region Hovedstaden
• Søren Paaske Johnsen, klinisk professor, overlæge, ph.d. i Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning (formand
for DSKS' forskningsudvalg – deltager siden vinteren 2019)
• Henriette Lipczak, overlæge og sekretariatschef i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP.
(formand).
Arbejdet i DSKS' bestyrelse har karakter af frivilligindsats, og som formand er jeg meget imponeret og begejstret over, at
det er muligt at mobilisere så stærke kræfter til DSKS. Selvom det kan være svært at presse flere opgaver ind i de travle
hverdage, formår bestyrelsen gang på gang at løfte i flok og bidrage til den fælles opgaveløsning. Der er idérigdom og
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ambition men også masser af humor og en uhøjtidelig stemning i lokalet, når vi mødes. Tak for jeres store indsats og
gavmildhed - det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer!
Ud over bestyrelsen har andre også spillet en central rolle for DSKS indsats i det forgangne år. Stor tak til
• Bitten Dahlstrøm, sekretær i Lægeforeningens sekretariat og sekretær i DSKS: fordi du sikrer, at der er 'styr på
butikken', og at det ingen andre tænker på bliver husket og klaret hurtigt, effektivt og med et smil
• Caroline Lonning, Kvalitets- og kommunikationskonsulent i IKAS og akademisk assistent i selskabet: for din indsats
med DSKS kommunikationen, der nu også foregår på LinkedIn, YouTube og omfatter videoklip
• Susanne Buur, sekretær i Lægeforeningens sekretariat: som vi ikke kan undvære ved i afviklingen af årsmødet på
Nyborg Strand, og som derfor aldrig får lov at gå på pension
• Jan Mainz, professor og direktør for patientforløb og kvalitet, Psykiatriledelsen Region Nord: for din indsats som
DSKS revisor.
Økonomi
Økonomien i DSKS er sund. Der arbejdes aktuelt på at etablere gode og effektive arbejdsgange for integrationen af
Forskningsudvalgets økonomi. Der henvises i øvrigt til kassererens detaljerede beretning på generalforsamlingen.
Det kommende år
Det er usikkert, om den længe ventede plan for sundhedsvæsenet, kommer i 2020. Mens vi venter, vil vi i DSKS fortsat
arbejde for, at patienter får høj og ensartet kvalitet i hele forløbet på tværs af sundhedsvæsenet, og at
kvalitetsudviklingen tager afsæt i tillid og læring. Vi vil opfordre til, at de tiltag der iværksættes er meningsfulde for de
sundhedsprofessionelle og har afsæt i deres ønske om at yde den bedst mulige behandling og pleje til patienterne.
Udvikling er afgørende for at sikre sundhedsvæsenets fremtid og den skal ske med afsæt i patienternes og borgernes
behov. Men den skal også bygge på evidens – både når det kommer til interventioner og kvalitetsudviklingsmetoder.
Ellers risikerer vi at spilde kræfter, ressourcer og mulighed for forbedring. Vi glæder os til samarbejdet med vores nye
forskningsudvalg og som det videnskabelige selskab vi er, håber vi, at vi kan bidrage til, at det i højere grad bliver
praksis at koble evaluering til kvalitetsudviklingstiltag, og at både metoder og resultater løbende drøftes. Der er masser
at tage fat på, og når det er relevant og muligt, vil vi forsøge at alliere os med andre aktører i håb om, at en fælles
indsats skaber mere kvalitet i sundhedssektoren.
Henriette Lipczak
1. marts 2020
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