Vision og mission
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS)
Vision (Hvad er vores mål?)
•

DSKS øver indflydelse på dagsordenen for udvikling af kvaliteten i det samlede danske sundhedsvæsen
via viden, debat og overblik.

Mission (Hvad er vi sat i verden for?)
•

DSKS har til formål at fremme kvalitet i det samlede danske sundhedsvæsen.

Kerneværdier (Hvad vil vi kendes for?)
•
•
•

DSKS er den vidensbaserede og kritisk konstruktive stemme i kvalitetsarbejdet i det danske
sundhedsvæsen.
DSKS formidler den nyeste viden inden for kvalitetsarbejdet og understøtter samarbejde om
kvalitetsudvikling på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.
DSKS’ medlemmer består af klinikere, sundhedsforskere, kvalitetsmedarbejdere, ledere og andre med
interesse for kvalitet i sundhedsvæsenet.

Strategi (Hvad gør vi?)
•

•
•
•
•

DSKS er på forkant med de nyeste tendenser i kvalitetsarbejdet - både i relation til den sundhedsfaglige
kvalitet, den patient-/borgeroplevede kvalitet, den organisatoriske kvalitet og i et tværsektorielt
perspektiv.
DSKS har et forskningsudvalg, der bidrager til og styrker en forskningsbaseret tilgang til arbejdet med
kvalitet og patientsikkerhed.
DSKS formidler viden, overblik og inspiration om kvalitetsarbejdet til alle dem, der har ansvar for/eller
arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten i det samlede danske sundhedsvæsen.
DSKS giver landsdækkende faglige anbefalinger om metoder til kvalitetsarbejde.
DSKS arbejder for at kvalitet, borgernes sundhed og økonomi spiller sammen i driften og udviklingen af
det danske sundhedsvæsen.

•

DSKS inddrager selskabets medlemmer via deres aktive bidrag.

Milepæle og aktiviteter (Hvad vil vi måles på?)
DSKS:
•
•
•
•

har en hjemmeside, som ajourfører nyeste tendenser og metoder til kvalitetsarbejdet.
afholder et årsmøde og flere fyraftens-/medlemsmøder.
inddrager selskabets medlemmer, bl.a. ved nedsættelse af relevante netværks- og arbejdsgrupper.
samarbejder med andre aktører om kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.
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