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Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet er oprettet 2010 med henblik på samarbejde mellem forsknings- og udviklingsmiljøer, der fokuserer på patientsikkerhed og
kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet. Netværket er etableret for at fremme dialogen mellem forskning og praksis samt stimulere og facilitere forskning inden for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsnet.
Forskningsnetværket arbejder for at fremme udvikling af viden om og afprøvning af metoder til at
forbedre patientsikkerheden og kvalitet.
Forskningsnetværket arbejder med tværfaglig udveksling af erfaringer og resultater, bl.a. ved
forskningskonferencer og workshops, kompetenceopbygning gennem seminarer, universitetsbaserede kurser og dialogmøder samt samarbejde mellem de deltagende forskningsmiljøer om
konkrete projekter.

1. Navn
Navnet på netværket er Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsnet
(FPKS), og dets hjemmeside er: www.fpks.dk.

2. Formål
Det overordnede formål med netværket er at styrke forskning og videndeling inden for netværkets
fokusområde – patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsnet
Netværkets specifikke mål er


At bidrage til national strategi for forskning inden for kvalitet og patientsikkerhed samt
understøtte tilvejebringelse af ressourcer til dette formål.



At fremme og stimulere til samarbejde mellem forskningsmiljøer og sundhedssektoren om
udformning og udførelse af forskningsprojekter, samt facilitere dannelse af forskningskonsortier



At bidrage til at resultater fra forskning inden for netværkets områder integreres i sundhedssektorens udvikling og sundhedsuddannelserne.



At fremme formidling og udveksling af viden og erfaringer mellem institutioner og
organisationer



At bidrage til udveksling af viden og erfaringer med udenlandske forskningsmiljøer



At søge samarbejde med relevante faglige selskaber såsom Dansk Selskab for
Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren om tilvejebringelse af
midler til forskning, implementering og afprøvning
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3. Indsatsområder
Netværkets indsatsområder omhandler


Tværfaglige indsatser og samarbejder omkring forskning i kvalitet og patientsikkerhed.



Tværfaglig og tværsektoriel udveksling af viden og erfaringer bl.a. gennem seminarer,
workshops, postgraduate kurser og et websted.

4. Organisationsstruktur
Netværkets organisatoriske struktur omfatter medlemmer af netværket, et sekretariat og en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.
4.1 Medlemskab
Som medlem i netværket optages enkeltpersoner med tilknytning til private og offentlige forskningsinstitutioner og forskningsmiljøer samt forskningsaktive eller forskningsinteresserede.
Institutioner eller virksomheder kan blive støttemedlemmer af selskabet. Et støttemedlemskab
giver ret til at fritage indtil fem navngivne personer, som er tilknyttet den pågældende institution
eller virksomhed og netværket, for kontingentbetaling.
Indmeldelse og udmeldelse skal ske på netværkets hjemmeside (www.fpks.dk) og der opkræves
et årligt kontingent. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i et år
Netværkets deltagere vil modtage information i elektronisk form via mail-distributionsliste. Personer
på netværkets mail-liste og som har betalt kontingent, kan deltage i og har stemmeret ved fremmøde på generalforsamling.
4.2 Sekretariat
Netværket støttes af et sekretariat, som varetager den daglige drift, opretter og vedligeholder netværkets websted og mail-distributionsliste, indkalder til møder og støtter koordinering af netværkets aktiviteter. Bestyrelsen træffer beslutning om sekretariatets placering.
4.3 Bestyrelse
Bestyrelsen består af minimum seks personer og maksimum 14 personer. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ved bestyrelsens sammensætning
skal tilstræbes en afspejling af netværkets bredde, såvel fagligt, organisatorisk som geografisk.
Valg af bestyrelse og revisorer sker for en periode på 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og
tilrettelægger sin egen forretningsorden.
I første valgperiode efter stiftelsen af netværket er de to bestyrelsesmedlemmer med færrest
stemmer valgt for kun en 1-årig periode.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelse i årets løb bliver mindre end tre, er
bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid hørende formue og kan kun
disponere over egen formue/kapital
4.4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er netværkets øverste myndighed.
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Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 1. halvdel af året. Invitation og herunder dagsordenen vil blive udsendt pr. mail til netværkets medlemmer mindst 4 uger før mødet.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:









Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om netværkets aktiviteter i det forløbne år
Aflægning af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
Rettidigt indkomne forslag,
Fremlæggelse af budget, kontingent og handlingsplan for det kommende år
Valg til bestyrelse
Valg af revisorer på valg
Eventuelt (under ’eventuelt’ kan der ikke sættes forslag under afstemning)

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af bestyrelsen mindst to uger
inden generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen vil blive truffet på grundlag af
simpelt stemmeflerhed, undtagen beslutninger om ændringer i vedtægterne, der kræver mindst to
tredjedeles stemmeflerhed. Opløsning: Med hensyn til at opløse netværket, jf. punkt 6.
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som den
ordinære.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, og i
øvrigt når mindst en tredjedel af netværkets medlemmer har fremsendt skriftlig og begrundet
anmodning om dette. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest seks uger efter
modtagelsen af anmodningen om et sådant møde.

5. Økonomi
Netværkets regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen er fælles ansvarlige for enhver økonomisk
disposition, herunder overskridelse af de givne økonomiske rammer.
To medlemmer af bestyrelsen, hvoraf en enten er formanden eller næstformanden, kan bemyndige
kassereren til at foretage bankmæssige forretninger, når dette er påkrævet

6. Opløsning af netværket
Opløsning af netværket kan besluttes på en generalforsamling efter behørig meddelelse. Beslutning om opløsning kræver et ni tiendedeles flertal blandt generalforsamlingens deltagere. Skulle
dette flertal ikke opnås, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan besluttes
med to tredjedels flertal af de afgive stemmer. I tilfælde af opløsning tages der stilling til netværkets
aktiver.
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