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KOMMISSORIUM 

Kvalitetsrådet for det præhospitale område 
 

Kvalitetsorganisationen 

Kvalitetsorganisationen for det præhospitale område i Region Nordjylland er organiseret med et Kvali-
tetsråd for det præhospitale område, som fungerer som det overordnede koordinerende og beslut-
tende organ for kvalitetsudviklingsprocesserne. 
 
Formål 
Kvalitetsrådet har ansvar for den overordnede planlægning, implementering og sikring af kvalitet og 
patientsikkerhed i den præhospitale indsats.  
Kvalitetsrådet udstikker de overordnede rammer og målsætninger for kvalitetsarbejdet for det 
præhospitale område, ligesom Kvalitetsrådet har til opgave at initiere, at konkrete initiativer iværksæt-
tes med henblik på at højne kvaliteten og patientsikkerheden i den præhospitale indsats.  
 
 
Sammensætning 
 Præhospital lægelig chef (formand) 
 AMK-vagtcentralchef, Den Præhospitale Virksomhed 
 Sundhedsfaglig leder, AMK-vagtcentralen, Den Præhospitale Virksomhed  
 Kvalitetskoordinator, Den Præhospitale Virksomhed (referent) 
 Præhospital kvalitets- og uddannelseskonsulent, Den Præhospitale Virksomhed 
 Regionsdirektør, Falck i Region Nordjylland 
 Chef for udvikling og kvalitet, Falck Danmark A/S 
 Souschef, Falck Danmark A/S, Region Nord 

 
Kvalitetschef i Region Nordjylland (ad hoc, deltager i møder ved relevante punkter på dagsorde-
nen) 

 

Sekretariatsfunktionen varetages af Den Præhospitale Virksomhed.  

 

Opgaver 

Kvalitetsrådet varetager følgende opgaver:  
 
 Fastlægge og godkende politik for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet på det præhospitale 

område. 
 Foretage løbende vurdering og justering af kvalitetsorganisationen. 
 Prioriterer mål og indsatsområder for områdets arbejde med kvalitetsudvikling og patientsikker-

hed 



 

 

 

Side 2 af 2 

 Fastlægge behov for at initiere udarbejdelse af og at godkende forslag til tværgående politikker, 
vejledninger, instrukser og handleplaner med betydning for kvaliteten af den præhospitale indsats 
og patientsikkerheden på området.  

 Overvåge implementering af de til enhver tid gældende standarder, politikker, vejledninger, in-
strukser og handleplaner. 

 Sikring af regelmæssig formidling af informationer og resultater vedr. kvalitets- og patientsikker-
hedsarbejdet til personalet i den præhospitale organisation.  

 Overvåge og initiere forbedringer på baggrund af dataindsamlinger indenfor kvalitets – og patient-
sikkerhedsområdet. 

 Overvåge regionale og andre relevante, tværgående kvalitetsudviklingsprojekter nationalt og i de 
øvrige regioner.   

 

Kvalitetsrådet har beslutningskompetence i henhold til de i kommissoriet anførte formål og opgaver.   

Kvalitetsrådet kan nedsætte udvalg og ad hoc arbejdsgrupper til varetagelse af særlige problemstillin-

ger og til løsning af specifikke opgaver som led i rådets arbejde. 

 

Mødefrekvens, dagsorden og referater 

Kvalitetsrådet afholder møder 1 gang hvert halve år.  

Uddybende dagsorden udsendes minimum én uge før mødets afholdelse. Eventuelle emner til mø-

derne skal tilsendes Kvalitetskoordinator ved Den Præhospitale Virksomhed minimum 2 uger før mø-

dets afholdelse. Den Præhospitale Virksomhed tilstræber at fremsende en mail til medlemmer af Kva-

litetsrådet med en påmindelse om, at eventuelle dagsordenspunkter fremsendes til Kvalitetskoordina-

tor forud for møderne.    

Referat af møderne sendes til medlemmer af Kvalitetsrådet senest 5 hverdage efter mødets afhol-

delse. Kommentarer til referatet skal sendes senest 14 dage efter modtagelse af referat, ellers anses 

referatet som godkendt.  

Medlemmer af Kvalitetsrådet har mulighed for at fremsende materiale til kommentering eller oriente-

ring til medlemmer af Kvalitetsrådet, hvis tidsperspektivet taler herfor. 

 

 

 


