c/o Frederiksberg Hospital
Vej 8, indgang 1, 1. sal
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg
T +45 8282 8246
E info@patientsikkerhed.dk
www.patientsikkerhed.dk

Patientsikkerhedsrådet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Patientsikkerhedsrådet oprettes for samtidig at styrke handlekraft og ejerskab til Selskabets arbejde for bedre patientsikkerhed.
Rådets medlemmer optimerer Selskabets arbejde ved at bidrage med relevante perspektiver,
faglige ekspertise og kendskab til de behov der er i forskellige dele og hos forskellige aktører i
det danske sundhedsvæsen.
Rådets medlemmer giver handlekraft ved at øge kendskabet til Selskabets anbefalinger mv. –
og ved at afprøve og fremme implementering af Selskabets anbefalinger i sit almindelige virke.
Endelig vil Rådet fungere i et samspil med den politiske bestyrelse, og deltage i udviklingen af
Selskabets langsigtede strategier og arbejdsplaner. Dette giver rådets medlemmer mulighed for
at påvirke Selskabets indsats indenfor patientsikkerhedsområdet.
Hvad kendetegner et medlem af Rådet?
Rådets medlemmer kan med fordel typisk et indgående kendskab til sundhedsvæsenet eller
sundhedssektoren generelt og på patientsikkerhedsområdet mere specifikt.
Derfor er det helt centralt, at medlemmerne af Patientsikkerhedsrådet er engagerede i opgaven,
har et vist kendskab til patientsikkerhedsarbejdet og udfordringer på området – eller ønsker at
få det. Set i lyset af de kulturelle, praktiske, organisatoriske og interessemæssige problemstillinger der knytter sig til opnåelse af et patientsikkert sundhedsvæsen, skal rådsmedlemmerne
gerne kunne se løsninger frem for barrierer, komme med forslag til forbedringer til Selskabets
metoder og arbejdsområder og samtidig få øje på de nye områder, hvor det er vigtigt at Selskabet bevæger sig hen og får en aktiv profil.
Medlemmerne af patientsikkerhedsrådet bør – direkte eller ledelsesmæssigt - have berøring
med patientsikkerhedsområdet i deres daglige arbejde. Det kan være som kliniker f.eks. læge,
sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent . Det kan også være som leder/beslutningstager med ansvar for prioritering og implementering af patientsikkerhed regionalt, i en kommune,
på et sygehus eller i en interesseorganisation og det kan være som ekspert i patientsikkerhed
ex. en risikomanager. Endelig kan det være som bruger af sundhedsvæsenet.
Organisatorisk rolle:
Patientsikkerhedsrådet fungerer som et uafhængigt, rådgivende organ i forhold til sekretariatet
og bestyrelsen i kraft af en bred og indgående viden på det sundhedsfaglige område generelt
og på patientsikkerhedsområdet mere specifikt.
Rådet mødes to gange årligt. Rådsmedlemmer kan deltage i arbejdsgrupper nedsat af bestyrelsen, ligesom de kan inddrages af Sekretariatet i Selskabets arbejde mm.
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Patientsikkerhedsrådet har op til 30 medlemmer, der er udpeget eller valgt for en 2årig periode.
Op til 8 medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt Selskabets medlemmer, mens op til 2 medlemmer vælges på generalforsamlingen blandt selskabets medlemmer. Følgende organisationer har hver en fast plads i Patientsikkerhedsrådet og kan udpege et medlem: Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Kræftens
Bekæmpelse, Gigtforeningen, PLO, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, KORA, Jordemoderforeningen, Danske Lægesekretærer, Danske Universiteter, Danske Erhvervsskoler- og
gymnasier, Danske Professionshøjskoler og PharmaDanmark. Kommunernes Landsforening
(KL) og patientambassadørerne kan hver udpege to medlemmer af Patientsikkerhedsrådet.
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