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Agenda:

Fremtidens sundhedsvæsen kalder på nye kompetencer
Med udgangspunkt i patienterne
Læringsmiljøer i praksis

UDFORDRINGER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN

• Patienten først
• Stigning i antallet af ældre og kronikere, som har behov for behandling
• Ændring i befolkningens krav og forventning til sundhedsvæsenet
• Specialisering på sygehusene, samt kortere liggetid skaber behov for øget samarbejde
mellem sygehuse, almen praksis og kommuner
• Prioritering af de økonomiske ressourcer
• Øget demografisk udvikling

FREMSKRIVNING AF BEFOLKNINGEN

OECD 2013: TRE FOKUSOMRÅDER FOR DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN

• Modernisering og kvalitetsudvikling i
den primære sektor
• Tættere samarbejde mellem primær og
sekundær sektor
• Bedre og mere systematisk anvendelse
af data og forskningsbaseret viden, så
der skabes høj kvalitet i hele
sundhedsvæsenet

BEHOV FOR NYE TVÆRGÅENDE LØSNINGER

” Derfor er der behov for nye løsninger. Nye
løsninger tættere på patienterne og uden for
sygehusets matrikel…Og ikke mindst løsninger,
som med udgangspunkt i patienternes behov
sikrer, at der er sammenhæng i
sundhedsvæsnets tilbud, og at patienterne
møder den samme høje kvalitet i hele
sundhedsvæsnet.”

”Der er brug for et øget samarbejde og en
bedre koordination, så sundhedstilbuddene
udføres på det niveau, som betyder, at vi får
mest mulig sundhed for pengene. Der er ikke
råd til at opbygge parallelle beredskaber”.
(DR 2013)

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

• Den patientrettede og rehabiliterende
indsats i fokus
• Netværk af tilbud ude for sygehusene
(og tæt på patienterne) skal udbygges
• Sikring af den samme høje kvalitet i
alle sundhedsvæsnets tilbud

• Tværsektorielle samarbejder, der
sikrer hver enkelt borger den bedste
behandlings løsning til den laveste
pris.
KL 2012

ET HELT OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN

• Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom
• Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje,

genoptræning, rehabilitering og selvtræning
• Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem
• Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet
gennem brug af uddannelse og moderne teknologi
• Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at
sikre sammenhæng i patientforløb
• Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET

Sundheds- og ældreministeriet, KL og Danske Regioner 29. april 2016

FREMTIDENS SUPERSYGEHUSE

KONTEKSTEN ER KOMPLEKS

• Fleksibilitet og individualitet <> stramme økonomiske rammer
• Høj monofaglighed <> høj tværfaglighed
• Mere personlige relationer <> fokus på evidens og effektmåling
• Behov for forandring og udvikling <> accept af givne vilkår og rammer
• Kvalitet <> kompetencer
• Less is more <> more for less

Strategi for tværsektoriel kompetenceudvikling - For kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark, 2015

ET SAMFUNDSMÆSSIGT PARADIGMESKIFT

• Den rehabiliterende tilgang
• Samarbejde på tværs
• Borgeren/patienten i centrum
• Behovet for at finde nøglen til bedre – og billigere – velfærd

Stiller nye krav til kompetencerne hos medarbejderne på social- og
sundhedsområdet

Fælles ansvar for kommuner, region og uddannelsesinstitutioner: relevante og
kompetencegivende uddannelsesforløb for elever og studerende og relevant efter/videreuddannelse.
Strategi for tværsektoriel kompetenceudvikling - For kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark, 2015

FREMTIDENS MEDARBEJDERE INDEN FOR SOCIAL OG SUNDEHEDSOMRÅDET
Krav til fremtidens medarbejder
• Høj faglighed

• Samarbejde på tværs af faggrænser
og sektorer
• Mere individuelt fokus – mere
ligeværdighed i relationen/
borger-behandler
• Både generalist og specialist
• Anvende ny IT og teknologi

FREMTIDENS MEDARBEJDERE SKAL KUNNE…

• deres fag – og kunne
• se ressourcer med og omkring patienten/borgeren

• sætte udvikling i gang og skubbe grænser
• invitere nye ind i samarbejdet
• afstemme forventninger og udfordre antagelser
• være i en relation af to ligeværdige eksperter (fagekspert og livsekspert)
• samarbejde på kryds og tværs – også i forhold til sektorer

NYE KRAV TIL LÆRINGSFORMER

• Målet med nye læringsformer
• Fælles begrebsapparat og forståelse for, hvad det vil sige at arbejde
rehabiliterende, tværfagligt og tværsektorielt på tværs af uddannelsesretninger
og medarbejdergrupper
• Fremtidens medarbejdere skal arbejde med fælles pejlemærker som sigtepunkt

• Nye behov i forhold til læringsformerne
• Mulighed for at arbejde på tværs af fx forskellige uddannelser, fag eller
medarbejdergrupper.
• Fælles tværgående og tværfaglige læringsmiljøer og uddannelsesmoduler
• Introduktion til velfærdsteknologi
• Læring for- og med patienterne

Strategi for tværsektoriel kompetenceudvikling - For kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark, 2015

REGION SYDDANMARKS INDSATS FOR TVÆRSEKTORIEL KOMPETENCEUDVIKLING
• Styregruppe for tværsektoriel kompetenceudvikling
(består af Region (repræsenteret ved sygehusenhederne, 22 kommuner, SDU, UCL, UCSyd
og Social og Sundhedsuddannelserne)
• Advisory Board
• Round Table
Fokus på:
Udvikling af grunduddannelserne
Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud
Udvikling i egen organisation

FÆLLES PEJLEMÆRKER

• Den rehabiliterende tilgang er udgangspunktet

• Vi har et fælles ansvar med borgeren
• Vi arbejder tværprofessionelt og tværsektorielt samtidig med, at vi har en stærk faglighed
på eget område
• Vi har interesse i – og respekt og blik for – hinandens roller og perspektiver
• Velfærdsteknologi og innovation indgår som en naturlig del af arbejdet
• Vi arbejder vidensbaseret og er orienteret mod effekt og kvalitet
• Vi vil have mere praksis i uddannelserne og mere forskning i praksis

Strategi for tværsektoriel kompetenceudvikling - For kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark, 2015

DEN SYGEPLEJEFAGLIGE REFERANCERAMME PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT

• Fremme professionel patientcentreret
sygepleje i alle møder med patienter og
pårørende i Sygehus Lillebælt
•
Styrke den enkelte sygeplejerske til at
udvikle sine faglige færdigheder, optræde
professionelt samt yde excellent sygepleje
•
Inspirere den enkelte sygeplejefaglige
leder til at udøve professionel og
sygeplejefagligt lederskab
•
Synliggøre det sygeplejefaglige perspektiv
i Sygehus Lillebælts vision, mission og
værdier

STRATEGI FOR UDVIKLING AF SYGEPLEJEN PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT

Fokus på den excellente sygepleje:
• Patientcentreret sygepleje, der bidrager til et
sammenhængende forløb for patient og
pårørende
• Professionel og evidensbaseret sygepleje
• Uddannelse, udvikling og forskning – SLB går
forrest lokalt, regionalt, nationalt og
internationalt.

’Sygeplejefaglige referenceramme’ og ’Strategi for udvikling af
sygeplejen’ viser, hvordan sygepleje understøtter Sygehus
Lillebælts værdier om at skabe resultater, udvise ordentlighed,
samarbejde og opnå excellence.

UDDANNELSE, UDVIKLING OG FORSKNING

Sygeplejersker ansat på SLB: 2200
Sygeplejersker, Ph.d.: 10
Professorer med sygeplejefaglig baggrund: 2
Sygeplejersker med kandidat eller masteruddannelse: 61

SYGEHUS LILLEBÆLTS FORSKNINGSSTRATEGI

5 KLARE FORSKNINGSMÅL
1. Patienter og pårørende er medlemmer af sygehusets
forskningsråd og inddrages i udformning af projekter
2. Én professor i hver afdeling
3. Én videnskabelig artikel hver dag fra Sygehus
Lillebælt
4. Sygehus Lillebælt som universitetssygehus
5. Forskning i fælles beslutningstagning og anvendelse
af PROMS (Patient Reported Outcome Measures)
indgår som forskningsområder i alle specialer

HVORDAN GEARER VI OS TIL FREMTIDEN?

• Øget fokus på ”mere hjem – og mindre hospital”
• Øget tværsektorielt samarbejde mellem kommuner, sygehuse og
praktiserende læger
• Sundhedspersonale – i både primær og sekundær sektor skal kunne matche
de nye krav fra borgerne
• Fokus på nye kompetencer
- Kompetenceudvikling - læring på tværs af fag og teams
- Individuel kompetenceudvikling
- Udvikling af kompetencer inden for velfærdsteknologi og telemedicin
- Mere praksis i uddannelserne og mere forskning i praksis
• MED UDGANGSPUNKT I PATIENTEN

MED UDGANGSPUNKT I PATIENTEN

MED UDGANGSPUNKT I PATIENTEN - PRIORITERING AF RESSOURERNEC

Vi skal:
- Sætte patienterne i centrum
- Lytte til patienterne – og tage udgangspunkt i deres ønsker, behov og præferancer
- Finde ud af, ”hvad patienterne virkelig ønsker, og ikke hvad vi som
sundhedspersonale tror, at de ønsker!” (JJM)

”Vi skal give patienterne og borgerne den behandling, de har brug for - intet mindre - og samtidig
den behandling de ønsker - intet mere. ” (DC)
Den rigtige prioritering sikrer optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer

LUP RESULTATER 2015 – HVAD ER PATIENTERNE MEST TILFREDSE MED?
De bedste resultater er opnået på spørgsmål omhandlende patienternes oplevelse af:
• tilfredshed med plejen og behandlingen (PI, AI, AM)
• personalets venlighed og imødekommenhed (PI, AI, AM)
• behovet for mad og drikke er dækket (PI, AI)
Planlagt indlagte patienter (PI):

Akut indlagte patienter (AI):

Planlagt ambulante patienter (AM):

HVAD EFTERSPØRGER PATIENTER OG PÅRØRENDE?

• En langt højere grad af involvering (af både patienter og
pårørende) i forbindelse med beslutninger om behandling og
pleje
• Mere information i forbindelse med udskrivelse eller besøg
• Bedre information om (bi)-virkninger ved ny medicin, der
tages efter udskrivelse
• Samtaler om fordele og ulemper ved behandlingsmuligheder

HVAD ØNSKER PATIENTER OG PÅRØRENDE?

I TEORIEN

“High Performance Healthcare: Using the Power of
Relationships to Achieve Quality, Efficiency and
Resilience”
Jody Hoffer Gittell 2009

“What patients want is not rocket science, which is really
unfortunate because if it were rocket science, we would
be doing it. We are great at rocket science. We love rocket
science. What we’re not good at are the things that are so
simple and basic that we overlook them.”
Laura Gilpin, Planetree Pioneer

INDDRAGELSE IFØLGE REGION SYDDANMARKS STRATEGI 2015

1. Individuel patientinddragelse
• Systematik i dialog
• Tilpasset information
• Respekterer patientens viden
2. Inddragelse af pårørende
• Anvender pårørendes viden og ressourcer i patientens forløb
• Målrettede indsatser for pårørende ved behov (især børn)
3. Organisatorisk inddragelse
• Patienters og pårørendes viden anvendes i udvikling af
rammer på sygehuset på forskellige org. niveauer: fx
politikker, org. udvikling, kvalitet, udd., forskning

Din viden, min viden – bedre sammen, Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018

VORES FOKUS

INDDRAGELSE PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT
Patienter og pårørende involveres i:
•
•
•
•
•
•

Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus – patienternes kræftsygehus
Center for fælles beslutningstagning
Patient- og Pårørenderåd for Akutsygehuset i Kolding - patienternes Akutsygehus (2016)
Forskningsråd, Sygehus Lillebælt
Udviklingsrådet, Sygehus Lillebælt
Styregruppe for kræftområdet, Sygehus Lillebælt

PATIENT OG PÅRØRENDERÅD FOR KRÆFTOMRÅDET
Rådet tager emner op af egen drift og kan høres ift. relevante
emner
(fx IT-løsninger, fysiske omgivelser, projekter mm.)
Består af:
•
•
•
•

6 patienter
6 pårørende (fmd.)
5 ledere (inkl. Direktionsmedlem)
1 rep. fra Kræftens Bekæmpelse

Formål:
•

Bidrage med gode ideer, viden, indsigt og forslag til
aktiviteter, der skal udvikles eller evalueres

•

Sikre et løbende fokus på patienters behov og
forventninger

•

Styrke kommunikation og samarbejde mellem
patienter, pårørende og personale

Oprettet i 2012
Mødes 6 gange årligt
18 medlemmer

”TSUNAMIEN” - AKTIVITETER I PATIENT- OG PÅRØRENDE RÅD FOR KRÆFTOMRÅDET
Repræsenteret i:

Interviews, sparring og rådgivning:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styregruppen for Kræftområdet, VS
Advisory board i Center for fælles beslutningstagning, VS
Forskningsrådet, Sygehus Lillebælt
Udviklingsrådet, Sygehus Lillebælt

Oplæg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det sygeplejefaglige seminar SLB 2013
Ledelsesseminaret 2014 og 2015, SLB
Konference ”Nye trends i samarbejde og organisering”, DR
Undervisning af personale i ”seksualitet og samvær” ifm kræft
Om PPR, Kvalitetsafdelingen Region Midtjylland
Temadag for kræftspl. om pt’s-/pårørendes blik på ”inddragelse”
Patient- pårørendevinklen på behandling i specialudd. "Power"
Forskerkonference KB, "Patienterne sætter forskerne i arbejde”
Paneldebat ved åbning af Syddansk Colorectal Cancer Center

Projekter og initiativer:
•
•
•
•
•

"Klædt på til kræft(behandling)". Fokus på den psykiske side af kræft.
Vejledning om adgang til e-journal
Udvikling af temaet ”seksualitet og samvær” i forbindelse med kræft
Udvikling af pjecen ”10 gode råd om patientsikkerhed”, Onkologisk Afdeling
Udvikling af feltet ”Komplementær og støttende behandling” – herunder studietur
til universitetshospitalet i Zürich, Center for Integrativ Medicin

Input til byggeri på Vejle Sygehus samt Helende Have
Sparring på hæftet ”Spørg løs”, IKAS
Deltager i åbning af Kræftpatienternes Hus i Vejle
Sparring på projektansøgning om familiesamtaler, Forsknings- & Innovationsafdelingen UCL
Deltager i overrækkelse af Åbenhedsprisen, Region Syddanmark
Partnerskab med Palliativt Team, forskningsprojekt PalRehab
Deltager i forskningsinterview om begrebet ”palliation” (PalRehab)
Deltager på Talentkonference, Sygehus Lillebælt
Input til DDKM-akkreditering (med direktion og interview)
Deltager i flere workshops vedr. Onk. Amb., forbedringsarbejde
Sparring til Nuklearmed Afd. vedr. indretning af nye lokaler
Input til OECI-akkreditering (Interview)
Oplæg for Dansk Selskab for Sygehusledelse, ”Ledelse på tværs”
Deltager i gruppe vedr. fundraising til ”Den helende Have”, Vejle Sygehus
Sparring til palliationsprojekt, Kolding Kommune
Fortæller om PPR på møde med Propa. Mandegruppe
Deltager på møde i Brugerråd, Sygehus Sønderjylland

VÆRDIEN AF PATIENTINDDRAGELSE SET MED EN SYGEHUSDIREKTØRS ØJNE…
Det giver:
•

Bedre behandlingsforløb
- patientoplevet
- klinisk
- organisatorisk

•

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 de økonomiske ressourcer

•

Større arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere

LÆRINGSMIJØ I PRAKSIS

Hvordan sikrer vi den bedste behandling for og
med patienterne og deres familier i fremtidens
sundhedsvæsen?
• Kvalitet og kompetencer
• Uddannelse, udvikling og forskning
• Speciallæger i front
• Sygeplejersker tæt på patienten i hjemmet
• Samarbejde praktiserende læger, kommune
og sygehus
• Læringsmiljøet er sammen med og for
patienten

LÆRINGSMILJØ I PRAKSIS – TRANSFORMATION PÅ SYGEHUSNIVEAU

”Skal man høste det fulde udbytte af de moderne metoder til
skabe forbedringer i sundhedsvæsenet, er det nødvendigt at
gå fra enkeltstående udviklingsprojekter eller indsatser, til en
gennemgribende fælles tilgang til ledelse og gennemførelse af
kvalitetsforbedringer på sygehus niveau.”
(”Transforming Health Care”, Charles Kenny, 2011)

LÆRINGMILJØ I PRAKSIS – FORBEDRING ER MERE END FORANDRING – DET HANDLER OM MINDSET

Vi skal ændre måden, som vi tænker på…

LÆRINGSMILJØ I PRAKSIS – FORBEDRINGSLEDELSE MED UDGANGSPUNKT I VIRGINIA MASON INSTITUTE

Opbygning af kompetencer
Uddannelse af 400 ledere
Uddannelses af nøgleeksperter
Igangsættelse af workshops
Uddannelse af 5 lean eksperter
Konsulentbistand fra Virginia Mason
Institute til implementering af koncept

LÆRINGSMILJØ I PRAKSIS – KLAR TALE MED PATIENTERNE

Et kommunikationsprogram der omfatter
• Uddannelse af lokalt underviserkorps
• Træning af alt personale med patientkontakt
• Vedligeholdelse af kommunikationsfærdigheder

Formål:
At udvikle og vedligeholde personalets kompetencer i
kommunikation i takt med eksisterende behov og forventninger
At etablere en kultur, hvor medarbejderne italesætter kommunikationen
og arbejder proaktivt med deres kommunikative
- Fælles sprog
- Færdigheder i supervision og kollegial feedback

LÆRINGSMILJØ I PRAKSIS- CENTER FOR FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING, SLB

”CFFB har til formål at fremme fælles
beslutningstagning ved at tage initiativ til tværfaglige
og tværorganisatoriske forskningsprojekter, der kan
hjælpe patienter og sundhedspersonale med at dele
information og tage ansvar for den fælles
beslutningstagning.”
(Center for Fælles Beslutningstagning, programplan, 2015)

LÆRINGSMILJØ I PRAKSIS - I PATIENTENS FODSPOR

LÆRINGSMILJØER PÅ TVÆRS AF SEKTORER

• Projekt Fælles Skolebænk
• Tværsektorielle erfagrupper om f. eks diabetes,
kræftbehandling og rehabilitering, FMK. osv.
• Tværsektorielle visitatorer/sygeplejersker ansat på
tværs af sygehus og kommuner – sikrer færre
indlæggelser og færre genindlæggelser.
• Patient- og pårørenderåd

FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN RUMMER MANGE MULIGHEDER…
…men det kræver en strategisk og målrettet indsats.

Med og for patienterne

Mere praksis i uddannelserne og mere forskning i praksis

Mere fokus på samarbejder på tværs af fag og sektorer

Mere fokus på kvalitet og kompetencer

Mere fokus på udvikling og forskning

TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

Helle Adolfsen,
Sygeplejefaglig direktør,
Sygehus Lillebælt
Helle.Adolfsen@rsyd.dk

