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Hvad er vores udfordring 

 Strategien på HEH er, at hospitalet skal 
rumme alle patienter 24/7/365 med  
høj faglighed, kvalitet og 
patientsikkerhed 

 

 Implementeret systematiske metoder   

 sikre den rigtige patient i den  
rigtige seng på det rigtige  
tidspunkt og behandlet af det  
rigtige behandlerteam  

 sikre den enkelte patient oplever  
et sikkert og sammenhængende 
indlæggelsesforløb af høj kvalitet og 
uden unødig ventetid 

 

 Indsatsen er et organisatorisk og kulturel 
projekt internt i hospitalet, mellem 
faggrupper og afdelinger  

 

Vi mangler en kobling til patienter/ 
pårørende, således de føler involvering 

og inddragelse i forløbet og i 
hospitalets processer 

 
 



Hvad har vores metode været  
1 Sundhedsprofessionelle 
 

 Afholder 
idegenereringsmøde 
med Process Ink ift. 
hospitalets ideer om 
det gode patientforløb 

 

 Process Ink udarbejder 
3 illustrationer ift. det 
gode patientforløb og 
hvad der sker bag 
kulissen 

 1 ”hele forløbet” 

 2 ”dit første møde 
med hospitalet i 
Akutafdelingen” 

 3 ”dit forløb i 
sengeafsnittet” 
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Hvad har vores metode været 
2 Involvering af patientkonsulenter 
 

 Afholder workshop med 
hospitalets 3 
patientkonsulenter: 

 Patientkonsulenter-
ne  giver input til, 
hvordan de gerne 
ser illustrationerne 
udformet med 
tydelig 
forventningsafstem-
ning osv. 

 

 Patientkonsulenterne 
tester illustrationerne 
blandt patienter på 
hospitalet 
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Hvad har vores metode været 
3 Test af illustrationer blandt patienter 
og pårørende 

Spurgt 24 patienter på 3 forskellige afsnit 
med aldersspredning på 21-75 år 

Akutafdelingen 

Ortopædkirurgisk Afdeling 

Medicinsk Afdeling 

 

Gået i dybden med hver illustration med 
udgangspunkt i spørgeskema 

 

Overordnet meget positiv tilbagemelding 

 Få enkelte ændringsønsker ift. illustrationerne 

 Illustrationerne kan med stor værdi vises for 
pårørende, børn og patienter med sprogbarriere 6  ▪  www.regionmidtjylland.dk 



Vores resultat nu – pjece 
Velkommen til akutafdelingen 
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Vores resultat nu – pjece 
Velkommen til specialafdelingen 
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Vores resultat nu – plakat  
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Hvad så nu? 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvehandling i marts-april 2016 mhp udrulning 

 

 Daglig udlevering af pjece i kirurgisk afdeling til ALLE 
patienter 

 

 Daglig udlevering af pjece i akutafdelingen til ALLE patienter 

 

 Plakat hængende i kirurgisk afdeling 

 

 Evaluering  

 interview af patienter i begge afdelinger 

 løbende dialog med personale og  
ledelse 
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