
 

  

 

Normale tilstande er næsten tilbage. Men i forhold til sundhedsvæ-
senet skal vi huske og lære. ”Coronakrisen har lært os, at håb ikke 
er en strategi, siger direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed, som har stået i spidsen for en ny bog, som har 
indsamlet erfaringer og refleksioner fra over 100 bidragsydere i 
hele sundhedsvæsenet. 
 

Lige nu, hvor covid-19 ikke mere defineres som en samfundskritisk syg-
dom, restriktioner er ophævet og hospitaler ikke længere er i bered-
skab, er det normale liv næsten vendt tilbage, også i sundhedsvæsenet. 
Men det er vigtigt, både nu og fremover at huske og handle på det, som 
det skarpe lys fra coronalygten afslørede om både styrker og sprækker. 
 
I krisetid skal tangegang og systematik være på plads 
Mange har allerede glemt, at for halvandet år siden stod vi i en situa-
tion, hvor samfundet og sundhedsvæsenet både manglede værnemid-
ler og testkapacitet.  
 
”Vi glemmer forbavsende hurtigt. Derfor har vi indsamlet bidrag og vid-
nesbyrd fra alle sider af det danske sundhedsvæsen, så vi får udbredt 
den læring både til gavn for forberedelsen før den næste epidemi og 
ikke mindst til gavn for arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i freds-
tid,” siger direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
(PS!). 
 
Allerede i foråret 2020 begyndte redaktionsgruppen indsamlingen af er-
faringer fra alle dele af sundhedsvæsenet. ”Vi ønskede at indsamle er-
faringer og omfanget voksede i takt med at epidemien udviklede sig,” 
fortæller Nanna Kure-Biegel, konsulent i PS! Der er input fra styrelser, 
regioner og kommuner, alle typer af sundhedsprofessionelle, forskere 
og politikere, patient- og interesseorganisationer m.m. 
 
”Vi har set, at det, der virker i en krisetid, er at have en helt grundlæg-
gende tankegang – og systematik - på plads i forhold til at arbejde med 
risiko og patientsikkerhed,” siger Inge Kristensen 
. 
”Håb er ikke en strategi, nogle er ikke et antal og snart er ikke et tids-
punkt. Det er titlerne på antologiens to bind og velkendte sentenser in-
den for arbejdet med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i sundheds-
væsenet. De minder om, at der skal planlægning, målsætninger og mo-
nitorering til.” 
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Pressemeddelelse:  

 

Ny bog:  
Coronalygtens skarpe lys skal forbedre kvaliteten i sund-
hedsvæsenet 
 
  
 
 



 

 

Side 2 

Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet er blevet tydelig 
En anden tydelig erfaring på tværs i bogen, er at vi har et effektivt sund-
hedsvæsen – og at det er meget større end vi troede. Den enkelte sam-
fundsborger er en del af det – og tillid til andre mennesker, myndighe-
der og troværdig information har været afgørende for Danmarks relativt 
gode resultat. 
 
”Kommunernes store rolle er blevet meget tydelig. Det gælder bl.a. be-
skyttelse af de ældre og sårbare i samfundet, for hvem covid-19 kan 
have alvorlige konsekvenser. Det gælder understøttelse af test- og vac-
cinationsindsatsen særligt i udsatte boligområder. Og det gælder smit-
teopsporing på fx på skoler og institutioner. Samtidig har håndteringen 
af krisen resulteret i et tættere samarbejde mellem kommuner og hospi-
taler som er en god platform for det videre samarbejde i de kommende 
sundhedsklynger,” siger Hanne Agerbak, kontorchef i Kommunernes 
Landsforening. 
 
 
Samarbejde mellem aktører har potentiale 
I det hele taget viser erfaringerne fra epidemien, at der et stort potenti-
ale i samarbejdet mellem aktører – ikke bare kommuner og hospitaler, 
men også universiteter, erhvervsliv osv. 
 
”Det bliver vigtigt, at vi fastholder læring om ledelse på tværs, innova-
tion og styrker samarbejdet på tværs af hele sundhedsvæsenet. Vi har 
et bæredygtigt sundhedsvæsen, men krisen har lært os, at vi også skal 
fremme et godt og psykologisk trygt arbejdsmiljø” siger Mickael Bech, 
forsknings- og analysechef i VIVE. 
 
”Covid-19-epidemien har vist en enestående evne til samarbejde om 
problemløsninger, innovation og stringent ledelse på tværs af sund-
hedsvæsenet og det øvrige samfund. Disse sundheds- og beredskabs-
løsninger skal vi tage med videre. Det, som har bragt os igennem epi-
demien, er bl.a. digitale løsninger, prædiktionsmodeller, kvalificeret mo-
nitorering af kvalitet og patientsikkerhed, inddragelse af borgerne og 
omsorg ved et psykosocialt beredskab for sundhedspersonalet,” slutter 
Jan Mainz, professor, direktør i psykiatrien i Region Nordjylland og Ål-
borg Universitet. 
 
Bogen lanceres ved et arrangement fredag 3/9 for indbudte gæster. 
Pressen er velkommen og tilmelding kan ske her:  
www.tilmeld.dk/lanceringhvadharvilaert 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Side 3 

Fakta om bogen: 
 
Bogen Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19 er udgivet af Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed. Bogen er på 504 sider, i to bind, har 40 
kapitler og over 100 bidragsydere, fra forskere til frontpersonale. Den 
lanceres 3. september og kan bestilles via patientsikkerhed.dk.  
Pris: 500 kr. 
 
Bogens syv temaer omfatter: 
Ledelse og styring 
Fra plan til virkelighed 
Organisering af kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet 
Samarbejde og innovation 
Etik og prioritering 
Psykologisk tryghed og mental sundhed 
Sundhedsadfærd 
 
Redaktionsgruppen består af: 
Inge Kristensen, direktør i PS! 
Mickael Bech, professor og forsknings- og analysechef i VIVE 
Hanne Agerbak, kontorchef i KL 
Nanna Kure-Biegel, konsulent i PS! 
Jan Mainz, professor og direktør i Psykiatrien i Region Nordjylland. 
 
Yderligere oplysninger og kommentarer: 
 
Inge Kristensen 
Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed  
Tlf. 22 16 81 61  
 
Birgitte Ramsø Thomsen 
Kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed  
Tlf.  51 22 43 64  
 
 
Følg bogen på sociale medier: #coronalærteos 
 

 

 
 
 
 
Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en selvstændig organisation, 
som arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundheds-
væsen. Vores afsæt er et moderne og personcentreret patientsikker-
hedsbegreb. 


