Beretning og planer 2014 – 2015
Bestyrelse
Der har været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen.

Afholdte arrangementer
Ph.D arrangement 1.april 2014
Der var omkring 22 deltagere til arrangementet (cirka halvdelen ph.d. stud, klinikere med
forskningsinteresse – god blanding). Temaet var anvendte metoder i forskning i kvalitet- og
patientsikkerhed. Målet med dagen var at skabe inspiration og netværk omkring ph.d.
studerende. Deltagerne udtrykte stor interesse for lignende aktiviteter og kom bl.a. med flg.
forslag til temaer for kommende arrangementer/undervisning: praktisk håndgribelige metoder
med eksempler og implementering, brobygning mellem teori og praksis. Generelt god feedback.
Den 3.nordiske konference
Deltagerne på konferencen i oktober i Stavanger var meget tilfredse med indholdet, så disse
konferencer har en berettigelse, men udfordringen er at tiltrække nok deltagere. Der kom
desværre ikke så mange deltagere, som arrangørerne havde håbet på (ca. 180 deltagere, inkl.
oplægsholdere). Som konsekvens heraf var økonomien presset, da oplægsholdere ikke betaler
deltagergebyr. En del af problemet med relativt få deltagere sammenlignet med den nordiske
konference i Danmark i 2012 med ca 270 deltagere var, at den norske lå tæt på ISQUA. På
konferencen blev ”speeddating” brugt som præsentationsteknik af posters, hvor oplægsholderne
hver havde ca. 1,5 minut til at præsentere – det gjorde, at alle posters blev præsenteret oralt, og
gav mulighed for, at man fik sat ansigt på posteren og senere kunne opsøge oplægsholderen, hvis
man ønskede nærmere præsentation – det virkede meget positivt.
Konference om variation i klinisk praksis og performance
Arrangementet i dag – 2.juni – afviklet med økonomisk støtte fra Trygfonden og Center for Kvalitet

Andre aktiviteter
Opfølgning på workshop vedr. rapportering af UTH 4.2.2014,
Input fra workshoppen, der satte fokus på arbejde med patientsikkerhed, blev skrevet sammen i
et dokument, som kan findes på FPKS - hjemmesiden. Dokumentet blev publiceret samtidig med
at ministeriet bad om input til serviceeftersynet af rapporteringssystemet. Vi tror, at dokumentet

gav inspiration til de tilbagemeldinger, der kom fra sygehuse og regioner. Samtidig sendte FPKS
dokumentet til ministeriet, og blev efterfølgende inviteret til møde i ministeriet, hvor vi kunne
uddybe vores synspunkter. Ved mødet anbefalede vi, at man prioriterede forskning i de mere
langsigtede planer, og udarbejdelse af en samlet teoretisk funderet platform for arbejdet. Og vi
anbefalede at der blev prioriteret ressourcer til forskning og forskningsbaseret udvikling af
patientsikkerhed, hvor der indbygges incitamenter for forskningssamarbejde på tværs af
forskellige forskningsmiljøer og traditioner.
Desværre har vi ikke indtil nu ikke kunnet spore vores anbefalinger i de iværksatte tiltag. Men i
ministeriets nyligt lancerede Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet for 2015-2018 loves der at
man vil følge op på service eftersynet fra juni 2014 af rapporteringssystemet.

Opfølgning på tidligere arrangementer i relation til GTT – samt fortsat fokus på
patientsikkerhed
Regionerne gennemfører fortsat GTT – journalaudit i henhold til økonomiaftalerne. De første
opgørelser viser enorm variation – som understreger konklusionen fra vores tidligere GTT
workshop: GTT kan ikke på nuværende tidspunkt anvendes som pålideligt værktøj til at måle
udviklingen i patientsikkerhed ved sygehusene (og slet ikke til at sammenligne sygehusene
indbyrdes). For at fastholde fokus på de nævnte udfordringer, skrev to bestyrelsesmedlemmer en
kronik (med ref. til FPKS) til Ugeskrift for læger. Kronikken blev antaget i september 2014, men er
først publiceret i februar 2015. Danske Regioner erklærede sig i en kommentar til Ugeskrift for
Læger fuldstændig enige i, at GTT ikke kunne anvendes til at måle udviklingen i patientsikkerhed.
Der har efterfølgende været holdt møde med sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske
Regioner med et fremadrettet perspektiv vedr. de forskningsmæssige udfordringer og muligheder.
Opfølgning på strategiarbejdet
I forlængelse af arbejdet med strategien blev der afholdt en session på årsmødet i Dansk Selskab
for Patientsikkerhed hvor strategien blev præsenteret.

Det nordiske samarbejde
Den 4. nordiske konference i Finland 2016
Udfordringen med at tiltrække deltagere til den nordiske konference bliver ikke mindre, når
konferencen næste gang skal foregå i Kuopio i Finland – derfor kræver det god reklame for denne
konference. Vores netværk deltager i planlægningen af konferencen med to medlemmer fra vores
bestyrelse i programkomiteen.
Publicering af artikler fra NSQH 2012 i Cognition, Technology and Work
Det har været en langtrukken og kompliceret proces med at få udgivet særnummer efter den
nordiske konference i København i 2012. Tidsskriftet publicerede de 8 udvalgte og redigerede

artikler fra konferencen på hjemmesiden i efteråret 2014, og artiklerne kom i papirudgaven i en
Special Section i første nummer af 2015 (februar) med en indledning til dette nummer af de danske
redaktører (DOI 10.1007/s10111-014-0315-x). ISSN: 1435-5558 (Print) 1435-5566 (Online).

Planlagte arrangementer og forslag til arrangementer
Komplekse interventioner
Der er planlagt et arrangement den 21.september, hvor det er lykkedes os at få bl.a. Dixon-Woods,
Øvretveit og Lars Ehlers til at deltage.
Metodisk seminar
Der har været fremsat forslag om et metodisk seminar, hvor der ses på studiedesign og hvor det
overordnede formål er at diskutere forskellige metodiske tilgange inden for patientsikkerhed og
kvalitet. Specifikt fremhæves ”panelstudier af afdelinger”, hvor idéen er, at sygehusafdelinger
bruges som analyseenheder for forskelle i patientoutcome fremfor at se på individniveau. Det er en
relevant tilgang, når man analyserer forskelle i patientoutcome på hhv. store og små afdelinger (fx
fødesteder).
Metoder til måling af klinisk performance
Efter annonceringen af at akkreditering af sygehus på sigt skal afløses af andre tiltag er det blevet
endnu mere aktuelt at vurdere viden om metoder til måling af klinisk indsats – og generelt, kvalitet i
sundhedsvæsenet. I forlængelse af diskussionerne om GTT, akkreditering er der er fremsat forslag
af bestyrelsen om at arrangere et internationalt seminar (ultimo 2015).

Bevillingen fra Trygfonden
Bevillingen fra Trygfonden på 950.000 kr blev givet fra januar 2012 og skulle oprindeligt have
været anvendt inden for 3 år. Idet FPKS ikke har opbrugt bevillingen har vi fået tilladelse af fonden
til at udvide projektperioden. Forskningsnetværket er derfor i stand til at gennemføre konferencer i
2015 med lavt deltagergebyr og et forventet underskud

