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Mere Sundhed for pengene 

...på patientens præmisser! 

 
 
 

    Oversættelse 

Høj patientoplevet kvalitet 

- På patientens præmisser.. 

Lave udgifter  

per borger 

Forbedringer i  

befolkningens sundhedstilstand 



•   Budgetoverholdelse (rammestyring) 

•   Opfyldelse af kvalitet- og servicemål 

•   Følge antal unikke behandlede cpr numre 

 

Hvilke mål vil der fortsat skulle styres efter? 

”Projekt ny styring i et patientperspektiv” 



• DEN ledelsesmæssige dagsorden! 

• Styregruppe i tæt samarbejde med støttepersoner fra RM 

• brainstorm på indsatser for alle medarbejdere –> idébank! 

• Tværfaglige arbejdsgrupper – hurtig proces /prøvehandlinger. 

• Implementeringsgruppe 

• LMU, leder- og personalemøder 

• Nyhedsbreve 

• Status og resultater 

 

 

Processen 



 
 

 

• ”På patientens præmisser” – brugernes behov og ressourcer.. 

• Fælles ansvar – alle inddrages! 

• Opgaven skal så vidt muligt løses i første hånd 

• Det skal give mening… 

• Fokus på kerneopgaven – faglig kvalitet! 

• Sige goddag til ”AUH under fælles tag” 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

    Overordnede principper for processen 



 

• Relevant dosering af vores ydelser 

• Fits one fits all? – mere individuelt – mindre standard 

• For at behandle vores ptt. lige – skal vi behandle dem forskelligt… 

• ”Not harder but smarter..” 

• ”Kill your darlings..” 

Overordnede principper... 



 

•  Øge antallet af operationer i dagkirurgisk regi 

•  Nedbringe antallet af indlagte patienter 

•  Effektivisering af patientforløb 

•  Fastholdelse af patienttilfredsheden 

•  Fastholdelse af høj medarbejdertilfredshed  

•  Fastholde antal unikke cpr. nr. 
 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afd 

 

Målsætning 



HØJ EFFEKT 

INGEN BØVL 

BØR!! 

GEM.. GLEM! 

GØR!!! 



Eksempler på tiltag: Færre indlæggelse – mere dagkir. 
 

 

•  Brugerinddragelse – spørg patienten! 

•  Oprettelse af Sygeplejeamb. – styrke pt´ens empowerment 

•  Geare til tidlig udskrivelse – sygeplejekompetencer! Pt´erne vil faktisk gerne hjem..  

•  Træning i en mere individuel vurdering - bruge det faglige skøn. 

•  Øget tilgængelighed – opfølgende telefonkons. 

•  Orto-skole – obligatorisk tilbud inden behandling. 

•  Tidlig udskrivelse med på hjemmesiden og ved præ-op samtale.. 

 



Effektivisering af patientforløb 

 
• Samme dags beh. - fast tilbud til ptt. til fokusundersøgelse. 

 

• andre afd. abonnerer på vores tider – sikre optimalt pt. forløb (afd. H+T) 

 

• Brug af Selvbooking til visse pt. grupper. 

 

• Booking af nye tider gøres i ét flow på stuen – sammen m patient og behandler. 

 

• Patientansvarlig læge - Komplekse operationsptt. ses af samme kirurg postop. 

 



 

• Erstatte besøg m telefonkonsultationer med tdl. eller sgpl.  

• Klargøre pt. til operation allerede ved forundersøgelsen  

• Biopsisvar pr. telefon 

• Fuld virtuel operationsplanlægning på alle orto-kir ptt. 

• Surgery first - Opstart som pilotprojekt 

 

 

Effektivisering af patientforløb 



 

• tidlig udskrivelse? 

• Samtale i Sygeplejeamb.? 

• Hjem samme dag efter ganespalteoperation? 

Fastholdelse af patienttilfredsheden 

Fastholdelse af høj medarbejdertilfredshed 

 
•  3 mdr. efter opstart af projekt 

•  1 år efter opstart 

•  2 år efter opstart 

 



Resultater 
 

- Forskel fra 2013 -2016 

Unikke cpr.nr                      + 4% 

Operationer i dagkir. regi                     + 20% 

Operationer i indlagt regi                      - 31% 

Antal ambulante besøg / forløb                       - 2% (1,7 besøg/pt.) 

Patienttilfredshed                        98% 

Medarbejdertilfredshed (score 1-5)               gået fra 3.5 - 4,5 
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Ledelsesmæssige opgave 

 



Ledelsesmæssige opgave.. 

 
 

•  Tidskrævende – sikre ledelseskraft!  

•  Ledelsen definerer hvad, medarbejderne hvordan.. 

•  Udfordrer vanetænkningen - Turde anskue kritisk på egen praksis 

•  Kompetenceudvikling – Det kliniske skøn – faglig dømmekraft 

•  Forme tænkningen til det, der giver mening! 

•  På patientens præmisser – gør vi ikke det allerede? 

•  Brugerinddragelse - Spørg patienten! 

•  Alle inddrages - vi løfter i fællesskab - tværfaglige sammenhængskraft 

•  Samarbejde på tværs!! 

•  Data! 

•  Fastholde bevægelsen! 



 
 

 

 
 

Gevinster for arbejdsmiljøet 

Muligheder Løsninger 

 
Problemer 

 
Begrænsninger 
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Teamspirit og forbedringskultur 



Nærvær med patienten 

Tilfredse patienter! 



Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afd.  

Faglig stolthed 

  

 

Tilfredse patienter 

Fælles faglighed 

Vi løser kerneopgaven! 

 

 



 

• Medarbejderne oplevede lavere grad af konflikt ml. kvalitet, økonomi og patienttilfredshed 2016 end 

i 2014 – samt væsentlig lavere end på de øvrige andre afdelinger. 
 

• Jobtilfredshed: Højere i 2016 end i 2014, og markant bedre end øvrige afdelinger. 
 

• Oplevelsen af byrdefulde regler er markant lavere end gennemsnittet i de øvrige afdelinger. 
 

• Oplevelsen af autonomi og arbejdspres er markant mindre end gennemsnittet for de øvrige 

afdelinger. 
 

   Resultater fra Aarhus Universitet  

          - følgegruppens undersøgelser 



• Medarbejderne angiver i højere grad at bruge en aktiv og systemorienteret strategi med fokus på 
at forbedre arbejdssituationen, end de bruger passive strategier rettet mod patienter og systemet. 

 

• Oplevelsen af at skulle give en ikke fagligt optimal behandling er desuden markant mindre end 
gennemsnittet for de øvrige afdelinger. 

 

• Fra 2014 til 2016: medarbejderne angiver i mindre grad, at der ikke er ressourcer nok til at udvikle 
nye måder at gøre tingene på. Denne er også markant lavere end øvrige afdelinger. 

 

• Der angives en større brug af resultatinformation end gennemsnittet for de øvrige afdelinger. 

 

Resultater fra Aarhus Universitet  

      - følgegruppens undersøgelser 



Afdeling XXXX 

• Fra kontrol til forbedring 

• Lokal frihed og agilitet 

• Tillid og ansvar for egne forbedringer 

• Meningsfulde mål 

• Egen praksis  

• Patienternes behov 

• IHI forbedringsmetoden 



  

 

Tak  

 

Mette Qvortrup Holsting, Oversygeplejerske, MPG, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital & Region Midtjylland  


