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Jeg vil med nedenstående kort motivere min anmodning om optagelse i DSKS-bestyrelsen. 
 
Den markante kvalitetsudvikling på sygehusene de senere år giver grundlag for høje forventninger til de 
fremtidige løsninger i sundhedsvæsenet. Det kalder på samme tid på kvalitetsforbedringsindsatser i det 
kommunale sundhedsvæsen. For at kunne sikre høj kvalitet, tryghed og sikkerhed i det enkelte 
borgerforløb hver gang, skal der hurtigt og effektivt kunne spredes og implementeres ny viden, så 
kvalitetsudviklingen i kommunerne følger med på et højt fagligt niveau, og systemet reducerer spild, 
anvender ressourcerne bedst muligt med effekt for borgeren og med mere sundhed og lighed for pengene.  
Dette vil jeg gerne bidrage til gennem et medlemskab af DSKS-bestyrelsen. For det er ikke nok, at vi lykkes 
hver for sig, vi skal også lære af hinanden. Vi skal arbejde for et samlet og samarbejdende sundhedsvæsen 
og bidrage til udvikling af dette gennem et fælles sprog omkring kvalitetsforbedringsmetoder og -
systematik og gennem et dybere kendskab til hinanden. Vi skal sammen favne de kommende 
sundhedsklynger med ligeværdig deltagelse fra alle relevante aktører og også lægge vægt på 
sundhedsfremme og forebyggelse som en del af svaret på et sundhedsvæsen under ressourcemæssigt pres. 
DSKS er et stærkt tværgående forum, der kan og skal skubbe til den politiske dagsorden, så udviklingen i 
videst muligt omfang også præges af evidens, erfaring og faglighed, og hvor der lyses på behovet for, at 
udviklingsindsatser i nødvendigt omfang løses på tværs. 
Det er væsentlig med et selskab, der uafhængig af indtægtsdækket virksomhed drives af fagfolk med både 
indsigt i det hidtidige kvalitetsarbejde, men også med ambitioner og visioner for det fremtidige. 
 
Jeg har i snart 20 år arbejdet med kvalitet i det offentlige sundhedsvæsen på administrativt niveau og de 
seneste 12 år også på ledelsesniveau. Det har altid været min passion og vil altid være det. Drivkraften er i 
høj grad at kunne bidrage til at udvikle vores sundhedsvæsen, så det giver endnu mere værdi for vores 
borgere. 


