DSKS Formandsberetning
2020-2021: Et år præget af COVID-19 pandemi
Året 2020 vil blive husket som året, hvor ny coronavirus gjorde sit indtog og vi mærkede konsekvenserne af
den medfølgende COVID-19 pandemi. Da COVID-19 kom til Danmark i foråret 2020 lukkede ikke bare
samfundet men også dele af det danske sundhedsvæsen ned. Fokus blev rettet mod at øge og sikre
testkapacitet og behandling af COVID-19 sygdom, mens anden aktivitet måtte vige. Det éntydige og fælles
fokus på COVID-19 fik også betydning for kvalitetsudviklingen, der ligesom så meget andet måtte neddrosles
for at sikre ressourcer til bekæmpelsen af 'den nye fælles COVID-fjende'. Samtidigt med at noget
kvalitetsudvikling blev neddroslet blev udvikling og metoder til kvalitetsudvikling i høj grad brugt til at sikre
kvaliteten i forbindelse med udfordringerne fra COVID-19.
I DSKS mødtes bestyrelsen til det årlige strategiseminar i maj 2020. Corona-restriktionerne tillod på det
tidspunkt, at vi kunne mødes fysisk og sammen tegne de overordnede linjer for selskabets indsats i 2020-21.
Der var god energi i planlægning af endnu et årsmøde – denne gang under arbejdstitlen 'Det differentierede
sundhedsvæsen'. Vi nåede dog ikke længere end ind i august måned, før vi måtte erkende, at COVID-19
situationen næppe tillod os at afvikle årsmødet fysisk og med samme høje kvalitet som vanligt – hvorfor vi for
første gang i selskabets historie og med tungt hjerte måtte aflyse det planlagte årsmøde januar, 2021.
Fordi alle ressourcer i hele sundhedsvæsenet – både det primære og det sekundære – blev bundet i COVID19 opgaven, har overskud til og opmærksomhed på kvalitetsudvikling i det forgangne år måske ikke været
mindre men i hvert tilfælde anderledes end ellers. I DSKS-bestyrelsen omlagde vi alle møder til virtuelle møder
og måtte erkende, at det kun i begrænset omfang var muligt at arbejde med nogle af de andre store og vigtige
kvalitetsdagsordener.
Aktivitet
Trods den massive dæmper på al ikke-COVID-19 relateret aktivitet i sundhedsvæsenet var der også i 2020 en
del aktivitet i DSKS. Ud over det omtalte bestyrelsesseminar har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder og 2
medlemsmøder.
Arbejdet med Kvalitetsguiden – videreudviklingen af DSKS' begrebs- og metodehåndbog – fortsatte også i
2020. Undervejs i processen blev det tydeligt, at der her er tale om et arbejde med potentiale til at være andet
og mere end 'bare en håndbog'. Med dygtig hjælp fra ViBIS samt engageret og faglig stærk indsats fra
eksperter i kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet ser vi nu, at Kvalitetsguiden kan understøtte samarbejdet om
kvalitetsudvikling på tværs af sundhedsvæsenets sektorer og bidrage til at kvaliteten 'flytter med', når
sundhedsvæsenet i de kommende år flytter opgaver fra sygehuse til kommuner og praksissektor. DSKS har
for længst erkendt, at der er behov for samarbejde om kvaliteten på tværs af sektorer og fag, hvis vi skal sikre,
at sundhedsvæsenet bidrager til mest mulig sundhed og livskvalitet. Vi mener, at Kvalitetsguiden har
potentialet til at understøtte dette, f.eks. ved at tale ind i det nationale kvalitetsprogram, ved at understøtte
kvalitetsarbejdet i sundhedsfaglige fællesskaber, implementering af faglige anbefalinger, monitorering af
kvaliteten, borgernær sygepleje mv. I DSKS vil vi meget gerne bidrage til, at kvalitetsudvikling ikke er noget
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der foregår på siden af sundhedsvæsenet, men at det bliver en integreret del af hverdagen og er dybt
forankret i de forskellige sundhedsfagligheder. I det ligger så også en forventning om at de sundhedsfaglige
går forrest og sammen med patienterne definerer, hvad der er god kvalitet, og samtidig engagerer sig i at
udvikle kvalitet på tværs af sektorer og fag.
Undervejs i processen har vi erkendt, at det ikke kun et spørgsmål om sprog og metode – men også om
forståelse, om kendskab til hinandens verdener og om at læne sig ind mod hinanden og at skabe konsensus
om nogle af de helt grundlæggende ting i kvalitetsarbejdet i Danmark. Som et fagligt selskab har vi et godt
afsæt for at samle forskellige aktører på tværs af sundhedsvæsenet, og vi har skabt bred opbakning om
arbejdet med Kvalitetsguiden. Der er så også behov for ressourcetilførsel for at kunne indfri potentialet i
Kvalitetsguiden. Vi har i årets løb haft møder med både kvalitetsudviklingseksperter, driftsherrer og
interessenter i bred forstand – vi fortsætter dialogen i håb om, at den kollektive opbakning og erkendelse af
mulighederne i Kvalitetsguiden kan omsættes til finansiering af indsatsen.
DSKS' forskningsudvalg var i oktober måned vært for et møde om implementering af national telemedicin
på KOL-området. Arrangementet blev afviklet som webinar med 69 deltagere. Forskningsudvalget fik mange
positive tilbagemeldinger og det blev gentaget i en let justeret version på international version i november
måned. Webinaret blev optaget og er tilgængeligt på DSKS' hjemmeside, hvor det kan
genses: https://dsks.dk/webinar-telemedicine-26-11-2020/ Der arbejdes nu på en rapport – Status på
telemedicin i Danmark – i samarbejde mellem Aalborg Universitet (DCHI & DACS), DTU, DSKS med
forventet udgivelse medio 2021.
DSKS har løbende haft dialog med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om forskellige dagsordener og
snitflader i indsatserne. I forlængelse heraf har DSKS bidraget både økonomisk og praktisk til udarbejdelse af
en hvidbog om læring af corona ift. Kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde. Hvidbogen samler læring
vedr. kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet i Danmark fra Corona-pandemien og forventes færdig i juni 2021.
Offentliggørelsen ledsages af forskellige initiativer, som DSKS forventer at deltage i.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen 16. april 2020 bestået af:
•
•
•
•
•
•
•

•

Janus Laust Thomsen, praktiserende læge og professor ved Center for Almen Medicin, Klinisk Institut, Aalborg
Universitet
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
Vivi Pedersen, Chef for Kvalitet og Patientsikkerhed, ph.d., Regionshospital Nordjylland
Søren Paaske Johnsen, klinisk professor, overlæge, ph.d. i Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning (formand
for DSKS' forskningsudvalg – deltager siden vinteren 2019)
Morten Freil, direktør Danske Patienter (kasserer)
Mickael Bech, til januar 2021 direktør for området Sundhed hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole –
herefter Forsknings- og analysechef og professor, VIVE (næstformand)
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•

Henriette Lipczak, vicedirektør, ledende overlæge i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram,
RKKP (formand).

Igen i år har jeg glædet mig over den store erfaring og viden, der er repræsenteret i bestyrelsen – og over
alles villighed til at dele og kombinere den megen viden og kompetence som bestyrelsen samlet set afspejler.
Det er stor fornøjelse at samarbejde med de meget kompetente og visionære kollegaer - 1000 tak til jer alle!
Ud over bestyrelsen har andre også spillet en central rolle for DSKS indsats i det forgangne år. Tak også til
• Bitten Dahlstrøm, sekretær i Lægeforeningens sekretariat – sekretær i DSKS: som er en uvurderlig hjælp
og støtte i bestyrelsesarbejdet og blandt meget andet sikrer, at der altid er styr på dagsordner, referater,
regnskaber og budgetter
• Jan Mainz, professor og direktør for patientforløb og kvalitet, Psykiatriledelsen Region Nord for din indsats
som DSKS revisor
• Caroline Lonning, Kvalitets- og kommunikationskonsulent i IKAS – akademisk assistent i selskabet
(barsel)
Økonomi
Økonomien i DSKS er - trods aflysning af årsmødet - sund. Der henvises i øvrigt til kassererens detaljerede
beretning på generalforsamlingen.
Det kommende år
I det kommende år arbejder vi med planlægningen af årsmødet i 2022. Mens COVID-19 epidemien
forhåbentlig slipper sit tag i landet, vil vi bl.a. levere input til et temanummer i Tidsskrift for Dansk
Sundhedsvæsen om 'Det differentierede sundhedsvæsen'. Sammen med RKKP og DACS planlægger vi en
kvalitetskonference den 2.+3. november om det lærende sundhedsvæsen, idet vi med udgangspunkt i
kliniske kvalitetsdatabaser, kliniske retningslinjer og forskning sætter fokus på resultater og muligheder i
datastøttet kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet. Vi håber også at kunne genoptage
medlemsmødeaktivitet og at kunne bidrage i verserende diskussioner om kvalitet i sundhedsvæsenet,
herunder om videreførelsen af det nationale kvalitetsprogram. Der er nok at tage fat på!
Henriette Lipczak
14. marts 2021
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