
Rigshospitalet 
Indsæt hjælpelinjer til placering 
af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 
vælg Gitter og hjælpelinjer 
2. Sæt kryds ved Vis 
tegnehjælpelinjer på skærmen 
3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 
Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkel slide 

Patienten som aktiv medspiller i 
dokumentationen 

Med eksempel fra Min Sundhedsplatform 

HOC, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme 

Lotte Hansen, Kvalitetskonsulent  
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme 
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VRR har Nordens største Reumatologiske funktion og 
tværfaglige Rygcenter 

• 4 matrikler  Blegdamsvej 
  Frederiksberg  

  Gentofte  

  Glostrup 

• 3 funktioner   Hillerød                                                           
  Skælskør 

  Bornholm  

  Helsingør 

• Grønland og Færøerne 

• 135.000 ambulante besøg 

• 2100 operationer 

 
Lotte Hansen, Kvalitetskonsulent  
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Disposition for mit oplæg: 
 
 
•  Patientinddragelse i klinikken 
 
•  Værdibaseret styring/sundhed 

•  Patienten som medspiller ”Min 
Sundhedsplatform 
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Inddragelse af brugere i VRR  

LUP 
Sig 

Frem 

Patient 
sikkerhed 

Rapportering 
(årsrapport mm) 
undervisning 

Klagesag
er 

Kampagner 
surveys 

Proces 
optimering 

Forskning  
Bidrage til  opfølgende  feedback/interviews/
sp.skema/skygning 

Pt. info 
materiale 

Kvalificering af form og indhold 

UTH – mønstre - handlingsplaner 

Input til indhold, opsætning 
mm 

 Mønstre – handlingsplaner - bisidder 

Biddrage til at sikre fokus på 
patientforløb  

Bidrage til  drift, driftsmål, 
patientforløb, arbejdsgange 
i regi af ledelsesteam mm 

Ligeværdige partnere fra start 
til slut i forskningsprojekter 
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Værdi for patienten – et pejlemærke for 
styring og udvikling af sundhedsvæsenet  

Værdibaseret sundhed er:  

•  hvad der giver størst mulig værdi for patienterne til de 
lavest mulige omkostninger for samfundet.  

•  På tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende 
læger samarbejder om at skabe gode resultater og mere 
sammenhængende behandlingsforløb til gavn for 
patienterne.  

•  Værdi for patienten defineres som outcome – dvs. 
effekten af sundhedsvæsenets samlede indsats målt 
direkte på patienten.  

Har patienten smerter? Kan han gå efter knæoperationen og vende tilbage til sit arbejde? Og hvordan har han det 2 
måneder, 1 år og 3 år efter operationen på hospitalet og genoptræningen i kommunen? Det er den type af spørgsmål, vi 
i højere grad skal stille og indrette os efter i et værdibaseret sundhedsvæsen. ”Danske Regioner 26.0” 
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Traditionel tankegang:  

Fokus på produktion fx operationer/ 
kontroller (også unødige) som skaber 

værdi for hospitalerne = penge i kassen 
 
 

 
 

Mere helhedsorienteret tankegang: Vi skal 
stadig behandle med høj kvalitet men vi 

skal også have fokus på hvad der skaber 
værdi for den enkelte patient ud fra 

dennes ønsker og præference. 
 
 

‘Raske syge’ - patienten med kronisk 
sygdom som er velbehandlet og har let 
ved at håndtere hverdags og arbejdsliv 

 
Fleksibelt 

ambulatorie 
(sygehus-

besøg efter 
behov) 

 

Hjælp af 
socialrådgiver 
til job, studie, 
hjælpe-midler. 

Hjælp til 
håndtering af 

smerter  
(VRR smerte-

team) 

Hjælp til 
håndtering af 
fatigue/ søvn 

(VRR 
Søvnamb.) 

Adgang til 
elektroniske 
løsninger:  

Mail og selvbook af 
tider 

‘Syge syge’ - patienten med kronisk 
sygdom som (måske) er velbehandlet 

men som har udfordringer med at 
håndtere hverdags og arbejdsliv 

Lotte Hansen, Kvalitetskonsulent  
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme 

6 



ÅBEN/BEHOVSSTYRET AMBULATORIUM 

3 årlige læge besøg 

M
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Traditionelt forløb – alle patienter  

1 årligt sygepleje besøg 

Medicinudlevering – medicin 
infusion hver 8. uge 

1 årligt læge  besøg 

Nyt forløb – behovs styret forløb 

P
at

ie
nt

en
 s

ty
re

r s
it 

eg
et

 fo
rlø
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Imødekommelse af patientens 
ønsker, behov, præferencer, 

livsstil. 
Ressource omfordeling. 

Differentieret behandlingstilbud. 
Etablering af PAL/teams. 

 
 

Telefonkonsultationer/ 
korrespondance ‘Min SP’ – 

SP-selvbook 
Akut tid: speciallæge 2 dage 

PAL indenfor 5 dage 
 
 

1 årligt sygepleje besøg 

Medicinudlevering – medicin 
infusion hver 8. uge 

Hvis behov for akut besøg 
(problemer med at få tid hos 
behandlingsansvarlig læge) 
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PRO  DATA SOM FÆLLES BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR BEHANDLING  

Traditionelt forløb   

Patienten inddaterer i 
DANBIO 

Læge vurderer data. 
 

Lægger behandlingsplan i 
samarbejde med patienten. 

Nyt forløb - systematisk brugerinddragelse 

 Systematisk brugerinddragelse. 
Større sygdomsforståelse 

Respekt for patientens viden, 
præferencer og ressourcer. 

 
 

Læge og patient gennemgår 
data sammen og dermed 

skabes et fælles 
beslutningsgrundlag for den 

videre behandlingsplan. 
Patienten får øget indflydelse. 
Beslutningerne imødekommer 

i højere grad patientens 
behov og ønsker. 

 
 

Patienten inddaterer i DANBIO 
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Værdibaseret Sundhed: Forbedret behandlingstilbud til patienter efter stabiliserende rygoperation 
VRR, RH 

Før blev patienten afsluttet og udskrevet til 
egen læge som skulle hjælpe  patienten 
igennem de 3 måneders efterforløb med 
svære rygsmerter og nedsat fysisk funktion. 
Kommunal genoptræning starter først 3 
måneder efter operation. 

Feedback møder med 
rygopererede 
patienter viste at de 
havde brug for hjælp 
til at få et meningsfuldt 
hverdagsliv og 
arbejdsliv efter 
operationen.  

Nu ved jeg hvordan jeg 
skal klare min 

dagligdag, hvordan jeg 
skal håndtere mine 

smerter og hvornår jeg 
kan begynde på mine 

vanlige aktiviteter. 

Nu: Med værdibaseret sundhed får 
patienten tilbud om samtale 1½ og 6 
uger efter operationen. Patienten 
bestemmer selv hvad de ønsker at 
tale med rygsygeplejersken om. Som 
guide for samtalen anvendes et PRO 
skema der udfyldes af patienten. 

VRR 
rygsygeplejerske 

Hvad må jeg? 
Hvornår trapper jeg ned/

op i smertestillende 
medicin? Hvornår må  jeg 

starte job? Kan jeg 
deltage i familiefesten? 

Må jeg få massage af de 
ømme muskler? 

Lotte Hansen, Kvalitetskonsulent  
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Min Sundhedsplatform – MinSP – Patienten 
som partner 
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• Læse notater og se sine prøvesvar med det samme  

• Se alle aftaler 

• Skrive til sit ambulatorie/læge/spl/sekr 

• Sende billeder eller video – af fx. et sår  

• Anmode om at aflyse en aftale  

• Indtaste værdier (hvis det er ordineret)  

• Bestille en tid (hvis der er givet lov)  

• Svare på spørgeskemaer 

• Få fuldmagt til pårørende eller børn  

• Opdatere telefon nummer og e-mail.  

• Sende et profilfoto til journal  

• Se hvem der har set i journalen (Loggen) 
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Patienten kan bl.a.: 
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• Skrive til sin patient 
• Ordinere patientmålinger som fx BT eller vægt.  
• Sende en billet til selvbook 
• Modtage data fra spørgeskema i journalen 
• Trække historikdata fra patient ind i journalen 
• Godkende foto til journal  
• Have online konsultationer  
• Trække data på udleverede, ubrugte selvbook billetter, 

håndterede svar indenfor 3 hverdage, antal aktive brugere i 
klinikken 

Kliniker kan bl.a.: 
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Kommunikation med patienter  
via  

Min SP og InBasket 
Patienten slipper for at vente i telefonen, øget fleksibilitet 

Dialogen kan være tidsmæssigt forskudt 

Personalet sparer tid (der genereres automatisk et notat 
i journalen 

Der kan skrives én besked til patienten, (vær 
opmærksom på at deres mailnotifikation skal være slået 
til) 

17 procent (223/1347) af patienthenvendelserne er til 
VRR 
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Hvad siger patienterne om MinSP 

• Nem, sikker og fleksibel kommunikationskanal, der kan 
afløse dialog over telefon og mail 

• Mulighed for at følge med i egen tilstand 

• Skaber åbenhed, frihed og fleksibilitet 

• Generelt præsenteres informationerne bedre på 
Sundhed.dk 

• Logfunktionen har brug for bedre information til 
patienten 
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Spørgsmål? 

15 Lotte Hansen, Kvalitetskonsulent  
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme 


