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FPKS-Initiativer det kommende år (2013-14) som opfølgning
på den strategiske platform
Indsatsområde 1: Den strategiske platform bringes i spil i de kommende 5 år
FPKS blev etableret i 2010 for at fremme dialogen mellem forskning og praksis samt stimulere og
facilitere forskning inden for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet. Siden etableringen har
FPKS arbejdet for dette, bl.a. med kortlægning af forskningsmiljøerne og en undersøgelse af tendenser og
behov for en styrket forskningsindsats på området, se produkterne på www.fpks.dk.
Der har også været afholdt temamøder, workshops og nordisk konference om forskning i kvalitet og
patientsikkerhed. Materialer og aktiviteter er synliggjort på hjemmesiden. FPKS’ arbejde med at bringe
indholdet i den strategiske platform i spil har således været i gang i et par år – og fortsætter i årene
fremover.
I det kommende år vil der blive afholdt temamøder og workshops om følgende emner, som bl.a.
annonceres via FPKS’ hjemmeside samt pr. mail til medlemmerne:
a) Performance indicators in health care (30. september 2013)
b) Rapportering af utilsigtede hændelser
c) Ph.d. eftermiddag for nuværende og kommende ph.d. studerende inden for feltet
d) Komplekse interventioner til forbedring af kvalitet og patientsikkerhed
Ved arrangementer tilstræbes det at inddrage centrale interessenter – fx ved invitation og/eller oplæg –
samt efterfølgende opsamling og udarbejdelse af konsensuspapirer.
Endvidere afholdes 3rd Nordic Conference on Safety and Quality in Healthcare den 2.-3. oktober
2014 i Stavanger, hvor FPKS bidrager.

Indsatsområde 2: Forskningsmiljøer dedikeret til forskning i kvalitet og
patientsikkerhed synliggøres, og dannelse af forskningsmiljøer og samarbejde
understøttes.
FPKS fortsætter arbejdet med at kvalificere kortlægning af forskningsmiljøer med hjælp fra
medlemmerne samt via FPKS hjemmeside. Der er påbegyndt en kortlægning af ph.d. studerende, både
med henblik på et arrangement for disse og med henblik på synliggørelse af forskningen. Der vil
endvidere blive påbegyndt arbejde med at synliggøre relevante bacheloropgaver, masteropgaver mm.
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Indsatsområde 3: Forståelse og kompetencer relateret til omkostningseffektive
indsatser til forbedring af kvaliteten og patientsikkerheden
Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet tager initiativ til omtale og linker
til materialer vedrørende udvikling og evaluering af komplekse interventioner fx
”Complex_interventions_guidance 1” i forbindelse med arrangement om komplekse interventioner.
Forskningsnetværket har på hjemmesiden link til relevante tidsskrifter (http://www.fpks.dk/Links),
og vil udbygge dette til også at omfatte centrale publikationer i forhold til metoder og forståelsesrammer
inden for området.
I forbindelse med møde for nuværende og kommende ph.d. studerende vil FPKS endvidere afdække
eventuelle uddannelsesmæssige behov for kurser mm.

Indsatsområde 4: Forskningsmidler dedikeret til forskning i kvalitet og
patientsikkerhed
FPKS vil ved kontakt til myndigheder, fonde, samarbejdspartnere og via arrangementer og indsatser
arbejde for at fremme prioritering af forskningsmidler dedikeret til forskning i kvalitet og
patientsikkerhed.
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http://www.sphsu.mrc.ac.uk/Complex_interventions_guidance.pdf

