
 

Indbydelse til kursus torsdag 4. februar 2021  

for tandlæger og tandplejere i kreds 5 og 9 

 

Kvalitetsudvikling på klinikken 

- Hvorfor arbejde med kvalitetsudvikling? 

 

v/Karina Holmark Uddin, direktør, cand.jur. 

I en travl klinisk hverdag med fokus på klinikdriften, kan det være svært at finde tid til 

kvalitetsudvikling af klinikken. Det kan også være overvejelser som fx ”hvilke områder i klinikken 

skal jeg fokusere på, hvilket niveau skal jeg stile efter at opnå, og hvordan tager jeg hul på 

processen” og mange andre tanker, der kan gøre at udviklingsarbejdet udsættes fra uge til uge.   

 

På kurset kommer vi bl.a. med udgangspunkt i kravene i risikobaserede tilsyn, DDKM-

akkreditering og GDPR ind på: 

• Hvorfor skal man som klinikejer arbejde med kvalitetsudvikling? 

• Hvordan arbejder man med kvalitet? 

• Hvordan gribes processen an? 

• Hvordan inddrages personalet? 

• Hvilken værdi tilføjer kvalitetsarbejdet til klinikken?  

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

 

Sted: Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By  

Kl. 18.00 To-retters menu, inkl. en genstand.  

Kl. 19.00 Kursus v/ Karina Holmark Uddin, direktør, cand.jur. med mange års erfaring fra 

sundhedsvæsenet. Særlige kompetencer inden for sundhedsret og persondataret. 

Erfaring inden for komplicerede juridiske problemstillinger, implementering af ny 



lovgivning og sagsgange. Hun har desuden deltaget i Region Hovedstadens arbejde 

med at forberede en ny persondataforordning. 

Kl. 21.30 Kursusafslutning 

Der er kaffe/te og kage i pausen 

 

Prisen kr. 950,-  

Kurset tæller 2,5 time i den dokumenterede efteruddannelse 

 

Tilmelding og betaling 

Du tilmelder dig dette kursus online på www.pto.dk/pto-kurser Husk at have dit medlemsnummer 

klar. (Du kan altid finde det bag på det gule blad over dit navn). Du kan tilmelde flere fra din klinik 

ved at bruge rullepanelet. Efter tilmeldingen modtager du en faktura pr. mail. Hvis du har 

spørgsmål, kontakt konsulent Jannie Borgstrøm, tlf. 33120020, mail: pto@pto.dk.  

Tilmeldingsfrist: senest tirsdag den 22/12-2020 kl. 9.00 

Sker afbud senere end denne dato, vil der blive opkrævet fuldt kursusgebyr 

http://www.pto.dk/pto-kurser
mailto:pto@pto.dk

