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►►Samarbejdsdrevet innovationsprojekt       Samarbejdsdrevet innovationsprojekt       
””Vi deltager i et regional projekt, og kan Vi deltager i et regional projekt, og kan 
lade os inspirere af lade os inspirere af ””de andrede andre””””

►►Dagsorden i sundhedsvDagsorden i sundhedsvææsenet senet ––

””Mere sundhed for pengeneMere sundhed for pengene””

►►Sundhedsplanen: Sundhedsplanen: ””Patienten bestemmerPatienten bestemmer””

At implementere en At implementere en 
innovationsdagsordeninnovationsdagsorden……..



Medicinsk afdeling rykker udMedicinsk afdeling rykker ud
””Vi mVi måå øøve os i at gve os i at gåå ud af matriklenud af matriklen””



Interview med borgere Interview med borgere 
PPåå rråådhuset, jobcentret, borgerservice og storcenterdhuset, jobcentret, borgerservice og storcenter



Hvad fik vi ud af det?Hvad fik vi ud af det?

►►16 medicinske sygeplejersker har 16 medicinske sygeplejersker har øøvet sig i vet sig i 
at vat væære pre påå udebane udebane –– at komme ud af sin at komme ud af sin 
comfortzonecomfortzone

►►10 A4 sider med borgerudsagn10 A4 sider med borgerudsagn

►►Borgerne var glade for at mBorgerne var glade for at møøde os, og fde os, og fåå
mulighed for at fortmulighed for at fortæælle om deres oplevelser lle om deres oplevelser 
med hospitalet!med hospitalet!



Hvad sagde borgerne?Hvad sagde borgerne?

”Jeg følte at jeg blev kørt igennem et system der
ikke inddrog mig – det var lidt ’out of question’.

De var ikke bevidst om, at det skete, sådan var
det bare. 
Jeg tror, det havde fremskyndet forløbet,
hvis de havde spurgt mig mere. 
Men man vil nødig være et brokkehoved, så kan 
man godt blive bange for at komme bag i køen”.



Borger udsagnBorger udsagn

”Min mand fik en fantastisk behandling! 
Det må jeg nok sige! Men mig som 
pårørende var der ingen der spurgte til. 

Ingen………Aldrig…………………Aldrig”.

(50årig kvinde, pårørende til ægtefælle med tarmkræft)



PrPrøøvehandlingvehandling

►►Lethedens princip Lethedens princip –– lad os prlad os prøøveve

►►EvidensEvidensskabendeskabende handlinghandling

►►Vi gVi gåår i gang, og ser hvad der skerr i gang, og ser hvad der sker

►►Giver tiltaget en mervGiver tiltaget en mervæærdi? rdi? 

►►Plaster ved venflon Plaster ved venflon –– kan kan 

man vaske og spritte hman vaske og spritte hæænder?nder?



Eksempler pEksempler påå prprøøvehandlingervehandlinger

►► Der er for langt til madvognen Der er for langt til madvognen –– lad os lave to i lad os lave to i 
stedet for en.stedet for en.

►► Udskrivningsbrev til patientenUdskrivningsbrev til patienten

►► Kan vi afskaffe det koordinerende middagsmKan vi afskaffe det koordinerende middagsmøøde?de?

►► I/v i hjemmetI/v i hjemmet

►► Kan patienterne hjKan patienterne hjæælpe med at rede seng?lpe med at rede seng?



Hvordan kan vi involvere Hvordan kan vi involvere 
dialysepatienten noget mere i egen dialysepatienten noget mere i egen 

behandling?behandling?

►►Forberedelse og oprydning, ex. drikkevarerForberedelse og oprydning, ex. drikkevarer

►►Sengeredning?Sengeredning?

►►Stuegang?Stuegang?

►►Hvad skal personalet gHvad skal personalet gøøre anderledes?re anderledes?

►►At holde fokus pAt holde fokus påå inddragelseinddragelse



Involvering udfordrer os pInvolvering udfordrer os påå
kommunikationkommunikation

►►BenspBenspæændsmetodenndsmetoden



En stor prEn stor prøøvehandlingvehandling

Hvad nu hvis vi medinddrager patienter og Hvad nu hvis vi medinddrager patienter og 
ppåårrøørende i tidlig opsporing af rende i tidlig opsporing af 

kritisk sygdom?kritisk sygdom?

►►””PatientudlPatientudløøst lst læægekaldgekald””


