
 

KVALITET I SUNDHEDSVÆSENET 
- LIGHED OG DIFFERENTIEREDE TILBUD 
Ønsker, behov og forudsætninger varierer blandt patienter og borgere. 
Hvis den enkeltes behov skal imødekommes, ulighed mindskes og 
kvaliteten sikres, må sundhedsvæsenet tilpasse og differentiere dets 
tilbud og ydelser. 

Det lyder enkelt, men hvordan ved vi, at kvaliteten er i orden, når 
patienter får forskellige ydelser, som er tilpasset deres forskellige 
ønsker og behov? Kan tværsektorielt samarbejde bidrage til god 
kvalitet og reduktion af ulighed? Hvordan samarbejder vi med borgere 
og patienter om at de opnår bedst muligt helbred og livskvalitet? Og 
hvordan kan teknologien bidrage til at reducere uligheden og håndtere 
de problemstillinger som ulighed giver? 

DSKS årsmødet 2022 sætter fokus på kvalitetsudvikling som bidrager 
til at sundhedsvæsenet med en differentieret tilgang og tilbud imødegår 
ulighed, herunder risikoen for at blive syg og konsekvenserne af at 
være syg. Ud fra devisen 'hvis patienter og borgere skal have samme 
muligheder for godt helbred og høj livskvalitet skal de behandles 
forskelligt' zoomer vi ind på det differentierede sundhedsvæsen og 
kvalitetsudvikling under fem overskrifter: 
• Mål og måling når behov og ønsker varierer 
• Kvalitetsudvikling mellem social- og sundhedsvæsen  
• Patientinvolvering og beslutningsstøtte 
• Digitale- og teknologiske løsninger 
• Forskning i kvalitet og patientsikkerhed 
 
Kom og del din viden, hør om andres erfaringer og mød andre der er 
interesserede i at forbedre kvaliteten i det danske sundhedsvæsen. På 
gensyn i Nyborg!  

Årsmøde 

Tid:  
Den 7. – 8. januar 2022 

Sted:  
Hotel Nyborg Strand 

Pris: 
2.750 kr. medlemmer  

3.500 kr. øvrige  

Prisen er ekskl. hotel 

Tilmelding: 
Tilmeld dig her 

DANSK SELSKAB FOR 
KVALITET I 

SUNDHEDSSEKTOREN  
Kristianiagade 12 

2100 København Ø 
Telefon: 3544 8401 
Mail: dsks@dadl.dk 

www.dsks.dk 

  

 

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=course.addentry&cid=3081
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