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- patienten i centrum
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SYGEHUS LILLEBÆLT: SPECIALSYGEHUS, AKUTSYGEHUS OG RYGCENTER



SYGEHUSETS VÆRDI- OG LEDELSESIKON



INDDRAGELSE PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT

Patienter og pårørende involveres i:

• Patient- og pårørenderådet for Patienternes Kræftsygehus, Vejle

• Patient- og pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus, Kolding

• Center for Fælles Beslutningstagning 

• Forskningsrådet, Sygehus Lillebælt

• Udviklingsrådet, Sygehus Lillebælt

• Styregruppe for kræftområdet, Sygehus Lillebælt

Patienter og pårørende er også involveret i mange brugerråd, 
grupper, paneler m.m. på afdelingsniveau.



Det, vi ønsker:

• Forstå patientens og de pårørendes perspektiv = fra systemfokus til patientfokus.

• En kultur, der gør sig umage med at forstå patienter og pårørendes oplevelser.

Kultur = ”Sådan vi gør tingene her hos os”

Kultur kan ikke tegnes op, men mærkes og finder udtryk i konkrete handlinger i hele organisationen.

INDDRAGELSE PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT



PATIENTERNES KRÆFTSYGEHUS

Patient- og pårørenderådet

• Nedsat i 2012. Rådet mødes seks gange årligt – ca. hver anden måned.

• Refererer direkte til direktionen for Sygehus Lillebælt.

• 19 medlemmer 
o Seks patienter
o Seks pårørende
o Sygeplejefaglig direktør 
o Ledere fra kræftrelaterede afdelinger
o Formand: Pårørende
o En repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse
o Sekretariat: HR Afdelingen



CENTER FOR FÆLLES BESLUTNINGSTAGEN

• I 2012 lancerede sygehuset i et strategisk partnerskab med Kræftens 
Bekæmpelse det ambitiøse program ‘Patienternes Kræftsygehus’. 

• Fælles beslutningstagning er et af indsatsområderne i programplanen.

• Centeret ledes af en læge og forsker. Ligeledes er flere ph.d.-
studerende, seniorforskere og professorer tilknyttet.

• Centerets opgave er først og fremmest at udvikle 
beslutningsstøtteværktøjer, der kan hjælpe patienterne med at 
beslutte, hvilken behandling, der er den rette for dem.

”Lægen er ekspert i 

diagnosen. 

Som patient er du ekspert i 

dit eget liv.



PATIENTERNES AKUTSYGEHUS

Patient- og pårørenderådet

• Nedsat i juni 2016. Rådet mødes seks gange årligt – ca. hver anden måned.

• Refererer direkte til direktionen for Sygehus Lillebælt.

• 19 medlemmer:
o Seks patienter
o To pårørende
o Sygeplejefaglig direktør 
o Ledere fra forskellige afdelinger på akutsygehuset

o Formand: Pårørende 
o Sekretariat: HR Afdelingen
o 4 pladser er ved at blive besat med pårørende og/eller patienter



HVAD ER KVALITET? HVAD ER GOD BEHANDLING?

Patienten er øverste og endelig dommer over egne behov og oplevelser!

• Er vi gode nok til at undgå overbehandling?
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8 NATIONALE KVALITETSMÅL



KVALITETSMODEL  vs.  FORBEDRINGSTÆNKNING

Forbedringstankegangen = alle har 2 jobs: 

– Det regulære arbejde

– Konstant øje for forbedringer

Det regionale kvalitetsprogram kombinerer mål med 
handlefrihed:

– Grundlag for systematisk trendanalyse

– Identifikation af behov for forbedringsindsats

Før Nu



FORBEDRINGSARBEJDET – EN REJSE, DER ALDRIG SLUTTER



EKSEMPLER PÅ KVALITETSINDIKATORER

Målsætninger i patient- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser:

• Mindst 98 procent af patienterne skal være tilfredse eller meget tilfredse (LUP)

• Mindst 60 procent af patienterne skal være meget tilfredse (LUP)

• Mindst 98 procent skal være enige eller meget enige i udsagnet:

”Jeg vil være tryg ved, at jeg selv eller mine kære blev behandlet i min egen 
afdeling/mit sygehus” (MTU)



DE NATIONALE KVALITETSMÅL I SYGEHUSETS HVERDAGSOPTIK

Nationale mål skal regionalt og lokalt gøres patientnære og -relevante 

Kvalitets- og forbedringsTÆNKNING frem for kvalitetsMODEL

Patienten er øverste kvalitetsdommer
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FREMTIDENS MEDARBEJDERE SKAL ARBEJDE PÅ TVÆRS AF SEKTORER - FOR OG MED BORGEREN



FREMTIDENS PATIENTNÆRE SUNDHEDSVÆSEN: DEN SKOTSKE VELFÆRDSMODEL?

Den skotske regerings 2020 vision: 

- Styrke det nære sundhedsvæsen ud fra tanken om, at flere patienter skal have behandling og 
pleje i eget hjem

Hvordan:

- Den praktiserende læge får et populationsansvar: Organisering i klynger

- Kvalitetssikring: almen praksis får større lokalt engagement og fokus. 

Nogle af de praktiserende læger skal påtage sig lederskabet for kvalitetsarbejdet på baggrund 
af et samarbejde, der organiseres i lokale klynger, hvor de bedste kliniske løsninger drøftes set 
fra et klinisk synspunkt. 



VÆRDIEN AF PATIENTINDDRAGELSE SET MED EN SYGEHUSDIREKTØRS ØJNE…

Det giver:

• Bedre behandlingsforløb   
- patientoplevet
- klinisk 
- Organisatorisk – (mindre fokus på sygehuse)

• Mulighed for udvikling af nye områder inden for 
behandling og pleje

• Muligheden for at vælge det rigtige 
behandlingsforløb sammen med patienten og derved 
også bedre udnyttelse af vores ressourcer

• Større arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere



PATIENTINDDRAGELSE – AT LYTTE OG HØRE

SPØRGSMÅL?

Tegning: Claus Bigum


