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NOTAT 

 

Udkast til kommissorium for KL's kvalitetsgruppe på 
sundhedsområdet 

Baggrund 

KL's Social- og Sundhedsudvalg har besluttet, at KL nedsætter en kvalitets-

gruppe på sundhedsområdet som en af flere tiltag for at understøtte arbejdet 

med Det Nationale Kvalitetsprogram på sundhedsområdet og arbejdet med 

kvalitetsforbedringer på sundhedsområdet.  

 

For at understøtte arbejdet med at forankre den nye kvalitetsmodel og ud-

brede arbejdet med kvalitetsforbedringer er der brug for at styrke samar-

bejde og vidensdeling mellem kommunerne og KL og mellem kommunerne.  

 

Deltagere 

Kvalitetsgruppen etableres i tilknytning til og med KL's Sundhedsstrategiske 

gruppe som styregruppe. Gruppen refererer til KL's Sundhedsstrategiske 

gruppe, som formelt er hægtet op til KL's Ældre- og Sundhedsudvalg og So-

cialudvalg. De mere strategiske drøftelser vil blive taget med inddragelse af 

KL's Sundhedsstrategiske Gruppe.  

 

Kvalitetsgruppen består af ældre-, sundheds-, psykiatri-, eller kvalitetschefer. 

Der udpeges 3-4 deltagere fra de enkelte regioner via KKR sekretariaterne. 

Gruppen mødes ca. 3-4 gange om året af et par timers varighed for at drøfte 

relevante emner ift. arbejdet med kvalitet på sundheds- og ældreområdet 

inkl. psykiatri. 

 

Fra KL deltager kontorchef i KL's Center for social og sundhed og relevante 

fagpersoner. Formand for kvalitetsgruppen er kontorchef i KL's Center for 

social og sundhed. En næstformand udpeges blandt deltagerne i gruppen 

for en 2 årig periode..   

 

Formål Gruppen får til opgave at drøfte, hvordan KL bedst understøtter ar-

bejdet med kvalitetsforbedringer og der skabes en god sammenhæng mel-

lem de forskellige tiltag, der er på området som fx nationale mål, lærings- og 

kvalitetsteams, PRO, udvikling af sundhedsdata, utilsigtede hændelser og til-

syn. Gruppen skal bidrage med at give et solidt fagligt fundament for de be-

slutninger, der skal træffes for at styrke indsatsen og fremme implementerin-

gen på kvalitetsområdet. Hermed skal gruppen være med til at sætte retnin-

gen for de kommunale mål på nationalt plan. Sidst men ikke mindst skal 

gruppen understøtte arbejdet med at sikre videndeling kommunerne imel-

lem, og at denne viden sættes i spil. 

Gruppen skal drøfte relevante emner som bl.a.: 

- Det Nationale Kvalitetsprogram herunder de nationale mål og indika-

torer på sundhedsområdet, Lærings- og Kvalitetsteams 

- Kompetenceudvikling af bl.a. social- og sundhedsmedarbejdere her-

under Det Nationale Ledelsesprogram på sundhedsområdet 

- Forståelse for og anvendelse af data 
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- Evidensbaseret praksis i det kommunale sundhedsvæsen 

- Arbejdet og udbredelse af Dansk Selskab for Patientsikkerheds "I 

sikre hænder" og andre forbedringsindsatser 

- Akkreditering (IKAS)Læring og forbedring på baggrund af utilsigtede 

hændelser 

-  Utilsigtede hændelser 

- Patientsikkerhed og tilsyn  

- Læring på baggrund af klage- og erstatningssager 

- De kliniske kvalitetsdatabaser 

- Det tværsektorielle kvalitetsforbedringsarbejde, herunder samarbej-

det med de praktiserende læger 

- Brugeroplevet kvalitet herunder udvikling og brug af PRO-data 

- Værdibaseret styring på sundhedsområdet.  

 

Arbejdet med kvalitet er tæt forbundet med styring af ældre- og sundheds-

området, hvorfor styringsdelen vil være et delelement.   

 

Kvalitetsgruppen vil også få til opgave at bidrage med relevante faglige del-

tagere til kvalitetsarbejde, hvor der fra regional side udpeges repræsentanter 

fx fra de forskellige lægevidenskabelige selskaber. Her vil KL arbejde for, at 

der i samarbejde med kvalitetsgruppen bliver udpeget kommunale fagperso-

ner med viden indenfor rehabilitering, kronikerområdet mv. til at understøtte 

arbejdet med at udvikle indikatorer til de kliniske kvalitetsdatabaser. Det er 

vigtigt ift. det videre arbejde, at det er kommunale fagfolk som definerer, 

hvad kommunal kvalitet er. Udfordringen pt. er fx,, at de personer, der udpe-

ges via de faglige selskaber sjældent er kommunale.  

 

Kvalitetsgruppen vil have mulighed for at nedsætte faglige arbejdsgrupper til 

udarbejdelse af faglige oplæg til drøftelse i Sundhedsstrategisk Gruppe.  

 

Ramme for deltagelse 

Møderne holdes som udgangspunkt i KL-huset i København. Der vil være 

mulighed for videoopkobling.  


