
 

 

  

Kvalitets- og 
Forbedringsafdelingen 
 

  

 

Fokuseret ophold i hospitalsadministrationen i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) 

 

Kvalitets- og forbedringsafdelingen (KFA) 

KFA arbejder sammen med ledere og klinikere for at fremme organisationens kvalitetsarbejdet via for-

bedringsmetoder og målstyring for at fremme en kvalitetskultur, hvor ledelse og medarbejdere skaber 

kvalitetsforbedringer, som en del af det daglige kliniske arbejde. Patientsikkerhedsarbejdet og læring af 

utilsigtede hændelser, er en væsentlig søjle i arbejdet med forbedring og det samme er udarbejdelse 

og vedligeholdelse af de faglige retningslinjer i VIP-systemet som er retningsgivende for patientbehand-

lingen i RHP. Samtidig varetager KFA en del forvaltningsopgaver i form af udarbejdelse af høringssvar 

og bidrag til direktionen og bidrager med projektledelse og porteføljestyring til organisationens projekter. 

Herudover indgår vejledning af RHP’s centre som en del af afdelingens arbejdsopgaver, fx i forbindelse 

med konkrete COVID-19 spørgsmål eller andre spørgsmål vedrørende de retningsgivende vejledninger 

eller andre fortolknings- eller kvalitetsspørgsmål. 

De primære samarbejdspartnere er ledelse og medarbejder på de 8 psykiatriske center i regionen, kol-

leger i de øvrige enheder i stabsfunktionerne og mindre grad myndigheder som Sundhedsstyrelsen, 

Styrelsen for Patientsikkerhed og kommuner.  

 

Fokuseret ophold i KFA 

Et fokuseret ophold i KFA er primært tiltænkt uddannelses- og uddannelsessøgende læger inden for det 

samfundsmedicinske speciale. Opholdet består af 2 dage og altid en torsdag, hvor afdelingen holder sit 

stabsmøde. Placeringen af den anden dag og det konkrete indhold i opholdet vil variere afhængigt af 

igangværende arbejdsopgaver beskrevet ovenfor. Der vil også indgå rundvisning og undervisningsele-

menter ved uddannelsesansvarlig overlæge og/eller uddannelseslæge, samt evt. andre medarbejdere i 

afdelingen.  

Har man som uddannelseslæge specifikke interesser og ønsker i forhold til opholdets elementer, er man 

velkommen til at nævne disse i forbindelse med planlægning af opholdet. 

 

Henvendelse om fokuseret ophold kan rettes til:  

Uddannelsesansvarlig overlæge Anne Mette Dons på anne.mette.dons.01@regionh.dk  
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