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Forskningsudvalg for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet er et stående udvalg under Dansk
Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren. Udvalget viderefører de opgaver og forpligtelser, som hidtil har været
udført og påhvilet Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet (FPKS)
1. Navn
Forskningsudvalg for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsnet.
2. Formål
Det overordnede formål med udvalget er at styrke forskning og videndeling inden for patientsikkerhed og
kvalitet i sundhedsvæsnet. Udvalgets specifikke mål er:
• At bistå DSKS-bestyrelse med oversigt over aktuel forskning og forskningsindsatser inden for kvalitet og
patientsikkerhed
• At bidrage til at identificere forskningsområder, der mangler belysning.
• At understøtte national og international videndeling, debat og udvikling inden for området, herunder
planlægge og gennemføre møder og aktiviteter
• Som led i det nordiske netværkssamarbejde at støtte konferenceserien Nordic Research Network for Safety
and Quality in Healthcare samt tiltag til oversigt over nordiske projekter
• At bidrage til at forskningsresultater indenfor patientsikkerhed og kvalitet udnyttes til gavn for patienter og
det danske sundhedsvæsen
3. Organisationsstruktur
Udvalget organiseres som en gruppe bestående af op til 10 faste medlemmer og ledes af en formand bistået af
en næstformand. Det faste udvalg fastsætter selv kommissorium som godkendes af DSKS bestyrelse. Alle
udvalgsmedlemmer er medlemmer af DSKS. Formanden vælges af udvalget men godkendes af DSKS
bestyrelse. Formanden deltager som observatør i DSKS' bestyrelsesmøder. Tilsvarende udpeger DSKS en
observatør, der deltager i forskningsudvalgets møder.
Optagelse i udvalget kan ske efter ansøgning. Der fremsendes en kort skriftlig ansøgning til udvalget med
angivelse af ansøgers faglige baggrund, herunder forskningserfaring indenfor fagområdet, samt motivation for
optagelse i udvalget. Endelig optagelse i udvalget forudsætter godkendelse af DSKS’ bestyrelse.
Såfremt der er mere end 10 kvalificerede kandidater, som ønsker optagelse i udvalget foretages udpegning af
DSKS’ bestyrelse i henhold til de gældende regler for udvalg under DSKS (se §5 i DSKS’ vedtægter).
4. Økonomi
Aktiviteter i udvalget finansieres via midler der årligt afsættes i DSKS samlede budget til udvalget. Midler, der er
til stede i FPKS ved sammenlægning med DSKS, samt evt. senere overskud genereret ved afholdelse af diverse
møder og konferencer i udvalget, indgår i en pulje, der afsættes til aktiviteter i forskningsudvalget. Evt.
sekretærbistand til udvalget samt udgifter i forbindelse med planlægning og afvikling af møder og konferencer
skal dækkes af de afsatte midler, da udvalget kun i begrænset omfang sekretariatsbetjenes via DSKS aftale
med Lægeforeningen.
5. Ikrafttræden
Forskningsudvalget er etableret den 1. januar 2020.
6. Opløsning af udvalget
Udvalget kan opløses af DSKS’s bestyrelse.
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