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Fra patient til borger - og fremtidens sygepleje  
Initiativ til innovativ kompetenceudvikling 
 
Bæredygtige resultater i sundhedsvæsenet kalder på et paradigme-
skifte, hvor organisationens opmærksomhed skal drejes over på en 
aktiv anvendelse af borgerens egen kapacitet. Det kræver kompeten-
ceudvikling til både sundhedsprofessionelle og borgere. Hospitalsen-
heden Horsens har derfor taget initiativ til et innovativt kompetence-
udviklingsprojekt, der skal udvikle nye måder at møde borgerne på. 
Initiativet tager sit afsæt i sygeplejen, men kan spredes undervejs til 
de øvrige faggrupper. Efterårets arbejde har allerede vist, at der er 
stor interesse og opbakning til initiativet fra DSR, FOA, VIA Sund-
hedsfaglig Højskole, klynger af kommuner og andre af hospitalerne i 
Region Midtjylland. Regionshospitalets HMU giver også initiativet sin 
anbefaling. 
 
Med en bevidst satsning ind i dette kommende paradigmeskifte, vil 
Region Midtjylland få afgørende mulighed for at præge udviklingen 
samt profetere af resultaterne. Hospitalsenheden Horsens ønsker, at 
initiativet bliver en del af Region Midtjyllands indsats i 2012-2013 
inden for uddannelsesområdet og støttet med et beløb på 2,0 mio. kr. 
 
 

Baggrund 

Den lave vækst i samfundsøkonomien og de reducerede ressourcer til 
den offentlige sektor betyder aktuelt, at Omstillingsplanen til fremti-
dens sundhedsvæsen i Region Midtjylland har været nødvendig.  
 
Vi har således ikke de økonomiske midler, der set med traditionelle 
øjne, måtte være mest optimale. Det har givet anledning til en er-
kendelse af, at måden, vi møder patienten på, måske kan være med 
til at øge en uhensigtsmæssig efterspørgsel efter sundhedsydelser, 
fordi vi overser, at patienten også er en borger, der kan og vil tage 
ansvar for sin egen situation. Denne erkendelse gør, at vi fremover 
vil tale om borger frem for patient og følge det sprogbrug, der i øvrigt 
bruges i primærsektoren. 
 
Samfundsmæssigt står vi samtidig i en tid, hvor mange borgere har 
kompetencer til aktivt at møde sundhedsvæsenet med forventninger, 
fokusere på egen behandling og underbygge deres ønsker med kend-
skab og parathed til at anvende de nyeste teknologiske fremskridt.  
Mange har også stærke sociale relationer og andre forudsætninger, 
der til hverdag er en del af kapaciteten, og som under sygdom stadig 
findes.  
 
Disse udfordringer skal generere et paradigmeskifte hos fremtidens 
sundhedsprofessionelle. Hospitalsenheden Horsens vil aktivt engagere 
sig og arbejde for, at nye måder at møde borgerne på skal bidrage til, 
at alle kan anvende og styrke egen kapacitet. Sygeplejen vælges som 
det område, der skal være driver for initiativet. 
 
Der fornemmes allerede mange steder et ønske og en vilje til foran-
dring såvel blandt sundhedsprofessionelle, som blandt borgerne. Pa-
radigmeskiftet er derfor undervejs, men det er nødvendigt bevidst og 
markant at hjælpe det videre og dermed bidrage til at skabe mer-
værdi for både borger og samfund. Det vil også kunne medvirke til et 
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andet og måske endnu større paradigmeskifte, hvor samfundets syn 
på ansvarsfordelingen i sundhedsvæsenet ændrer sig i og med, at 
borgernes forventninger til sundhedsvæsenet, såvel som til eget an-
svar og rolle ændres.  
 
Visionen for initiativet er: 
At fremtidens sygepleje tager afsæt i borgerens egen kapacitet.1 
 
Initiativet har således to fokuspunkter:  
• At tage afsæt i borgerens egen kapacitet, fordi det antages at 

sikre bedre kvalitet (fagligt, patientoplevet og organisatorisk) i 
sundhedsindsatsen, og det antages at bidrage til et reduceret res-
sourceforbrug.  

 

• At udvikle den fremtidige faglighed i sygeplejen gennem en ny og 
innovativ form for kompetenceudvikling, således at sygeplejer-
skerne har kompetencerne til: 

o At se på og udfordre deres egen rolle. 
o At øge borgerens bevidsthed om egen kapacitet. 
o At give borgeren mulighed for aktivt at tage ansvar. 
o At inspirere andre faggrupper til at gøre det samme.  

 
Det er naturligt, at en sådan form for kompetenceudvikling vil kræve 
en samtidig udvikling af de innovative ledelseskompetencer. 
 

En innovativ og eksperimenterende tilgang 

Det kompetenceudviklende arbejde, initiativet sætter i gang, vil ske 
med en eksperimenterende og innovativ tilgang. Det beror på vishe-
den om, at i et initiativ, der skal ændre mindsets, findes løsningerne 
ikke på forhånd. Der må derfor arbejdes med det ukendte for at finde 
radikalt nye løsninger. Det indebærer, at nye måder at møde borger-
ne på vil tage form gennem det eksperimenterende arbejde i og om-
kring klinikken i samspil med borgeren, de pårørende og andre aktø-
rer og med prøvehandlinger og produktudvikling af prototyper, der 
dokumenteres undervejs.  
 
Det har som konsekvens, at der fra start ikke kan opstilles endelige 
effektmål, men at de vil kunne defineres efterhånden, som eksperi-
menterne giver nye perspektiver og skaber klarhed over den sam-
menhæng, der er mellem borgerens egen kapacitet, bedre kvalitet, 
reduceret ressourceforbrug og kompetenceudvikling.  
 
Den merværdi, som initiativet sigter på at opnå, i form af 
- mindre spildtid 
- mere tid sammen med borgeren 
- højere tilfredshed 
- og nye kompetencer 
vil efterhånden - som eksperimenterne gennemføres, justeres og im-
plementeres - danne grundlag for konkrete effektmål. 

                                              
1
 Egen kapacitet forstås som borgerens egne forventninger og kompetencer, 
der bæres af borgerens livshistorie, fysiske og psykiske situation, sociale 
relationer og netværk, kriser, mestringsevne og strategier. 
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I initiativet arbejdes der med forskellige prototyper/prøvehandlinger i 
relation til afgrænsede patientkategorier og -forløb, fordi det er for-
udsat, at borgere skal mødes forskelligt for aktivt at kunne bruge 
egne kompetencer og tage ansvar for det. De bliver løbende vurderet 
i forhold til enkle og relevante procesmål. 
 
Initiativets allerførste prøvehandlinger kunne f.eks. være ved vagt-
skifte at afrapportere sammen med borgeren og lytte til borgerens 
oplevelse af egen status. Det kunne også være at aktivere borgere i 
dialyse, så de selv udfører det meste af behandlingen. Eller det kunne 
være at undervise borgere på barselsafsnit i korrekt hygiejne, så de 
selv kan hente tøj i skabene, uden DDKM’s retningslinjer overskrides. 
Det er små og enkle prøvehandlinger, men efterhånden som initiati-
vet udvikles og sygeplejerskerne tilegner sig innovationskompeten-
cer, vokser dristighed og innovationshøjde.  
  
Det direkte samarbejde med og involvering af borgerne bliver central 
i eksperimenterne, og de sundhedsprofessionelles større forståelse af 
borgerens egen kapacitet skal opbygges ikke bare gennem møderne 
på hospitalet, men også udenfor. Initiativet vil bl.a. sætte rammer for 
arrangementer i samarbejde med/for borgeren i lokalsamfundet, og 
nye forståelser og inspirationer skal også hentes internationalt og fra 
andre sektorer/det private erhvervsliv og andre områder. 
 
Innovationsplatform 

Denne innovative tilgang understreger, at de resultater, der skabes i 
Horsens, ikke nødvendigvis kan eksporteres som en best practice, 
andre uden videre kan implementere. Men resultaterne kan skabe en 
platform, der inspirerer og danner afsæt for spredning og nye ekspe-
rimenter andre steder i Region Midtjylland. Der er allerede udvist in-
teresse fra Regionshospitalet Randers og fra Hospitalsenheden Vest, 
som vil kunne arbejde videre med egne prøvehandlinger, - og nye 
eksperimenter i fuld skala, tilpasset de lokale forhold og interesser. 
Arbejdet i Horsens vil også danne platform for et videre samarbejde 
med primærsektor, og med VIA Sundhedsfaglig Højskole, som også 
allerede har givet tilsagn.  
 
Innovationsspørgsmålet, som rækken af prøvehandlinger tager 
afsæt i, lyder: 

Hvordan tager borgeren ansvar og anvender, udfolder og styr-

ker sin kapacitet i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse 

og sygdom – understøttet af den fremtidige sygepleje? 

 

Innovativ kompetenceudvikling  

Initiativet har en dobbelt kompetenceudvikling, fordi den innovative 
tilgang fordrer, at sygeplejerskerne og de andre faggrupper, mens de 
udvikler de sundhedsfaglige kompetencer, samtidig udvikler innovati-
onskompetencer, så de mestrer den eksperimenterende tilgang. Ple-
jepersonalet skal evne og turde at gå undersøgende til værks uden 
på forhånd at kende de endelige løsninger, og de skal have en parat-
hed til at indgå i et nyt samspil med mange forskellige aktører og 
med mange komponenter og forskellige holdninger. 



  

Hospitalsenheden Horsens  
Sundvej 30 | DK-8700 Horsens | Telefon +45 7842 5000 | www.regionshospitalet-horsens.dk | post@horsens.rm.dk 

Side 5/9

Det fordrer naturligt udvikling af ledelseskompetencer, dels medar-
bejdernes evne til selvledelse, men også ledernes evne til innovati-
onsledelse.  

 

Initiativets ambitioner og kriterier for succes 

Initiativet har i stedet for klare effektmål en række ambitioner og 
kriterier for succes. De repræsenterer forskellige aspekter af mer-
værdien på bundlinjen. Først når eksperimenterne er gennemført, 
kan konkrete kvalitative eller kvantitative måleenheder opstilles. 

1. Plejepersonalet har kompetencer til at møde borgerne på en sådan 
måde, at den enkelte borger aktivt kan bruge egne potentialer og 
kompetencer og naturligt tager ansvar for det. Omsorg betyder 
derfor at forvente, at give lov og plads til og at indrette sig efter, 
at borgeren udnytter sin egen kapacitet. 

 
2. Det nye samspil mellem borgeren og plejepersonalet bidrager til at 

optimere ressourceforbruget i sundhedsindsatsten og dermed også 
give tid til de borgere, der er knap så ressourcestærke. Initiativet 
støtter – og endog forstærker implementeringen af Patientsikkert 
Sygehus og en ny EPJ – fordi afsættet i borgerens egen kapacitet 
vil sikre højere compliance og dermed kvalitet.  

 
3. Der er i initiativet sket implementering fra start på en sådan måde, 

at erfaringer fra innovationsarbejdet i Horsens hurtigst muligt kan 
danne platform for kompetenceudviklende eksperimenter på andre 
hospitaler, i relationerne til primærsektor, blandt andre faggrupper 
og i uddannelsesregi.  

 
4. Det potentiale, der ligger i at definere projektet som nytænkende 

og eksperimenterende, er udnyttet og har løftet ambitionen om 
dristighed. Det er sket gennem en samtidig udvikling af de innova-
tive ledelseskompetencer. 

 
5. Det paradigmeskift, som projektet arbejder frem mod, har skabt 

en ny faglighed i sygeplejen og har styrket den faglige stolthed, og 
de nye måder at møde borgerne på er integreret i de sundhedsfag-
lige uddannelsesforløb.  

 
Aktiviteter  

Initiativet løber gennem flere faser i 2012 og 2013, men da der er 
tale om et paradigmeskifte inden for de sundhedsprofessionelles mø-
de med borgerne, vil arbejdet naturligt fortsætte på den anden side 
af 2013.  
 
Givet den innovative tilgang er indholdet af faserne ikke endeligt 
planlagt på forhånd, men faserne har en struktur, der sætter rammer 
for den løbende kompetence- og metodeudvikling, dokumentation og 
korrigering af initiativets retning.  
 
En fases afslutning forventes at kunne give konklusioner på gennem-
prøvede eksperimenter, der kan danne grundlag for udbredelse og 
implementering i større skala. Hertil skal opstilles konkrete og frem-
adrettede effektmål. 
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Der er til alle faser knyttet en løbende formidling, såvel intern, som 
ekstern. 
 
Allerede gennemført opstartsfase: August-december 2011 

1. Forankring af initiativet i sygeplejen og på Hospitalsenheden 
Horsens  

2. Anerkendelser og interessetilkendegivelser fra DSR, FOA og 
VIA Sundhedsfaglig Højskole 

3. Samarbejde med Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvik-
ling og MidtLab om organisering og planlægning af det videre 
forløb – udarbejdelse af design, tidsplan med allerede kendte 
aktiviteter og forberedelse af følgeforskning  

4. Udvikling og afklaring af samarbejde med Regionshospitalet 
Randers og Hospitalsenheden Vest  

5. Ad-hoc støtte til afdelingsledelserne mhp. at bære processen 
ud i afdelingen samt kvalificering af de første prøvehandlinger  

6. Dannelse af Kompetencegruppe og Sparringsgruppe 
7. Formidling – eksternt og internt 

 
Se bilag 1 for de øvrige faser. 

 

Organisering  

Den innovative tilgang har mange usikkerhedspunkter og forudsætter 
en organisering, der vil kunne ændres efterhånden som arbejdet 
skrider frem. Der vil kunne udskiftes i personrækken, ligesom grup-
peringerne vil kunne ændres. Organiseringen evalueres og korrigeres 
derfor hvert halve år, første gang juni 2012. 
 
Ejerskab 

Initiativet forankres hos Hospitalsledelsen på Hospitalsenheden 
Horsens, og Anna Birte Sparvath bærer som chefsygeplejerske over-
ordnet ”initiativet” og er ”projektejer”. 
  
Ledelsesteam og sekretariat 

Initiativet ledes af et team bestående i opstartsfasen af chefsygeple-
jerske Anna Birte Sparvath, oversygeplejerske Tina Pasgaard, over-
sygeplejerske Susie Holdbech Esmann, fællestillidsrepræsentant sy-
geplejerske Jytte Greve, Kirsten Engholm, MidtLab, ad hoc repræsen-
tation fra CFK, en HR-konsulent (se mere under støtteaktiviteter), en 
budgetansvarlig og sekretær (fra HEH). Teamet sætter indledningsvis 
rammer for arbejdet og evaluerer efter det første halve år sin sam-
mensætning og opgaveløsning. 
 
Kompetencegruppe 

For at udnytte den indledende forankring på ét hospital til en bredere 
kulturpåvirkning involveres ledere og medarbejdere på hospitalets 
sygeplejeområde m.fl. i en gruppe, der lejlighedsvis bruges til at af-
prøve og kvalificere de indhøstede erfaringer. Medlemmer af kompe-
tencegruppen fungerer som ambassadører internt, men også som 
”eksperter” eksternt i arbejdet med at skabe nye platforme på andre 
hospitaler og sammen med primærsektor og VIA Sundhedsfaglig Høj-
skole. 
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Sparringsgruppe – Round Table   

For at skabe et rum for læring, som ikke er underlagt initiativets le-
delse, og for at berede vejen for arbejdet på nye platforme (imple-
mentering fra start), etableres en sparringsgruppe med en deltagelse, 
som løbende kan udvikle sig. Den kan bl.a. bestå af opponenterne fra 
de indledende workshops, borgere, regionens chefsygeplejersker, 
andre sygeplejefaglige ledere og repræsentanter fra andre faggrupper 
i eller uden for regionen, uddannelsesinstitutioner samt mere ’skæve’ 
kompetencer i forhold til initiativet for at sikre fortsat udfordringer af 
tænkningen.  
 
Støtteaktiviteter 

Udvikling af innovationskompetencer 

Initiativet fordrer en løbende ledelsesudvikling, fordi det eksperimen-
terende arbejde med en ny sygeplejefaglighed er forankret i det dag-
lige arbejde. Der er endvidere behov for en løbende udvikling af de 
innovative kompetencer, men også for kompetencen til at kunne ar-
bejde eksternt som ”ekspert”. 
Der knyttes derfor en HR-funktion til initiativet, placeret i Horsens. 
Denne person indgår i et tæt samarbejde med MidtLab. 
 
Opsamling og dokumentation 

Der sker i initiativet en løbende opsamling og dokumentation af såvel 
de sundhedsprofessionelles nye måder at møde borgerne på, som af 
udviklingen af de innovative kompetencer og den fremtidige faglig-
hed. Det sker med enkle og let anvendelige metoder, der giver den 
nødvendige læring og fremdrift og kan varetages der, hvor prøve-
handlingerne udføres.  
Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) varetager denne 
opgave. 
 
Vidensdeling og kommunikation 

Vidensdeling af initiativets fremdrift og resultater sker løbende og vil 
evt. kunne forankres i MED, som man allerede i Horsens har gode 
erfaring med at bruge som intern vidensplatform. Derudover kobles 
en freelance kommunikator på, som i samarbejde med forskellige 
kommunikationsafdelinger, varetager såvel intern, som ekstern kom-
munikation. 
 
Følgeforskning 

Initiativet får tilkoblet en følge- og aktionsforskning forankret i CFK 
med følgende foreløbige forskningsspørgsmål: 

1. Hvad kan opnås ved at arbejde med kompetenceudvikling som 
en form for ”situated learning” gennem prototyper og prøve-
handlinger forankret i det daglige arbejde? 

2. Hvordan kan kulturforandringer og ændringer i mindset give 
anledning til, at der opdages ubrugte potentialer i samspillet 
mellem borger og sundhedsprofessionelle?  

3. Hvordan kan en ny sygeplejefaglighed demonstrere, at den 
ønskede transformation sker? 
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Bilag 1 

 
Fase 1: Opbygning af platform - januar-juni 2012 
1. Gennemførelse af første generation af prøvehandlinger i Horsens – 

understøttet af den løbende kompetenceudvikling og brug af for-
skellige innovationsmetoder 

2. Opsamling på Horsens Platform:  
• Vurdering i forhold til enkle procesmål af prøvehandlinger og 

af proces, arbejdsform og organisering 
• Implementering af nye succesfulde arbejdsgange og opsæt-

ning af fremafrettede effektmål  
• Planlægning af næste generation prøvehandlinger og korrige-

ring af arbejdsform 
3. Fælles Workshop: 

• Erfaringer fra Horsens Platform 
• Inspirationer til kommende platforme – andre hospitaler og 

VIA 

 

Fase 2: Nye platforme – andre hospitaler og primærsektor – 
juli-december 2012 

1. Anden generation af prøvehandlinger i Horsens i samarbejde med 
primærsektor  

2. Etablering af nye eksperimenter i Randers og HEV med sparring fra 
ambassadører fra Horsens 

3. Opsamling på Horsens Platform, såvel som på opstart i Randers og 
HEV: 
• Vurdering i forhold til enkle procesmål af prøvehandlinger og 

af proces, arbejdsform og organisering  
• Implementering af nye succesfulde arbejdsgange og opsæt-

ning af fremafrettede effektmål 
• Planlægning af næste generation prøvehandlinger og korrige-

ring af arbejdsform 

4. Fælles Workshop: 
• Erfaringer fra Horsens Platform og samarbejdet med primær-

sektor 
• Erfaringer fra opstart på Randers Platform og HEV Platform 
• Inspirationer til kommende platforme – samarbejde med VIA 
 
 

Fase 3: Nye platforme – VIA – januar-juni 2013 

1. Tredje generation af prøvehandlinger i Horsens i samarbejde med 
VIA – integration af den nye måde at møde borgerne på i uddan-
nelsesforløbene 

2. Anden generation af prøvehandlinger i Randers og HEV 

3. Opsamling på Horsens Platform, samarbejde med VIA, såvel som 
på platforme i Randers og HEV:  
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• Vurdering i forhold til enkle procesmål af prøvehandlinger og 
af proces, arbejdsform og organisering  

• Implementering af nye succesfulde arbejdsgange og opsæt-
ning af fremafrettede effektmål 

• Planlægning af næste generation prøvehandlinger og korrige-
ring af arbejdsform 

 

Fase 4: Afslutning – og Next Practice - juli-december 2013 

1. Aflevering af dokumentation 

2. Afslutningsseminar 

3. Næste skridt: 

• De nye måder at møde borgeren på bliver en fælles tværsek-
toriel opgave – nye eksperimenter 

• Integration af de nye måder at møde patienterne på i VIA’s 
uddannelsesplaner 

 


