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Motivation for opstilling som kandidat til DSKS 
bestyrelse 
 

 

At beskæftige mig med kvalitet, patientsikkerhed, forbedring, og udvikling giver energi og mening. At 
kunne bidrage til at gøre en forskel og at kunne understøtte, facillitere og motivere klinikerne til at vores 
hospital, region, sundhedsvæsen kontinuert flytter sig og forbedre for patienternes og pårørendes skyld. 
Det er et ønskejob og en ønskeposition. Og nu da jeg efter 10 år som kvalitetskonsulent og risikoma-
nager har fået ny stilling som Chef for kvalitet og patientsikkerhed, så kan jeg i endnu højere grad være 
med til at påvirke og træffe beslutninger som gavner lokalt, regionalt og nationalt. 

Jeg har en naturvidenskabelig baggrund, som adfærdsbiolog og en phd. fra Københavns Universitet i 
adfærdsmæssige og fysiologiske reaktioner på stress hos pattedyr. Forbedringer var mit omdrejnings-
punkt allerede da. Jeg blev i 2006 ansat i Sundhedsvæsenet – et karriere-skifte af private årsager - 
først med 3 år som forskningskonsulent, og herefter som kvalitetskonsulent og risikomanager fra 2009. 
Min naturvidenskabelige baggrund har gavnet mig i dette arbejde, da metoder, værktøjer, data-hånd-
tering, analyseprogrammer var noget jeg meget let og hurtigt fik indblik i, og den forskningsmæssige 
baggrund gavnede ift at kunne udfærdige dokumenter og overholde deadlines. Kvalitet og patientsik-
kerhed er derfor et slaraffenland for mig, hvor jeg hurtigt i stillingen opbyggede indsigt og kompetencer 
i Londonprotokol, FMEA analyse, Kerneårsagsanalyser, Fram-analyse, Global Trigger Tool, Patientsik-
kerhedsrundering, Statistisk proceskontrol mm. og selv kunne håndtere metode og data hele vejen fra 
indsamling til præsentation. Samtidigt implementerede vi DDKM, og jeg fik opbygget en solid patient-
sikkerhedsorganisation og gik målrettet efter at modne patientsikkerhedskulturen på hospitalet. Dette 
arbejdede præsenterede jeg bla. på IHI’s konference i London 2012. Forbedringsmodellen og -agent 
uddannelsen samt det nye nationale kvalitetsprogram har skabt endnu bedre vilkår for at skabe forbed-
ringer med mening, især med mening for personalet, da vi nu i endnu højere grad kan forbedre klinik-
nært. Jeg står med processerne omkring implementering og opfyldelse af de nationale mål og har været 
forbedringskonsulent i Lærings- og kvalitetsteams, nu sponsor. 

Så hvor en bestyrelsespost i DSKS? Jeg brænder for Kvalitet og patientsikkerhedsområdet og for at 
være med til at udvikle sundhedsvæsenet og håber, også her, at kunne bidrage med min brede palette 
af viden, erfaring og kompetencer samt min arbejdsiver og engagement. 

I mit vedhæftede CV, fremgår det i detaljer, bl.a. hvad mine år i Sundhedsvæsenet er brugt til, men 
også at jeg har været med i bestyrelser i mit fritid og derfor er bekendt med en sådan opgave.  

Idet jeg håber på positiv tilbagemelding, 

Med venlig hilsen 

Vivi Pedersen 
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