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Kære medlemmer

Denne udgave af Kredsløbet handler me-
get om det nye, store dyr i vores fælles 
sundhedsvæsen, Den Syddanske Forbed-
ringsmodel. 

 I samarbejde med Virginia Mason-hospi-
talet i Seattle gennemfører Region Syd-
danmark i disse år, hvad man roligt kan 
betragte som et paradigmeskift i måden 
at arbejde på og i synet på at involvere de 
patienter, der er indlagt på regionens sy-
gehuse. 

 En hurtig indskydelse kunne være, at 
emnet kun vedrører sygeplejersker ansat 
på sygehuse, men det er for snævert. Mit 
bud er, at forbedringsarbejdet også vil få 
indflydelse på arbejdet i kommunerne, 
hvor man længe har anset borgeren som 
aktør i eget liv. Også Den Syddanske For-
bedringsmodel forudsætter, at pati  enter 
spiller aktivt med og giver udtryk for, 
hvornår og på hvilke områder det giver 
værdi at ændre på rutiner og arbejdsgan-
ge på de sygehuse, de er indlagt på.  

 Vi skal som sygeplejersker på ingen måde 
overlade patienten eller borgeren til sig 
selv, men spille ind med professionalis-
me, høj faglig standard og vores stærke, 
monofaglige profil i et tværfagligt sam  - 
arbejde, der i stadig højere grad vil foregå 
på tværs af enheder og sektorer. 

 Af artiklerne i Kredsløbet fremgår, at der 
er to sider af den store syddanske forbed-
ringsmedalje. Regionens politikere og 
topledelse har vist vejen ved helhjertet at 
gå ind i et projekt, der for altid vil forandre 
måden at arbejde på i vores sygehusvæ-
sen. Men for at opnå resultater er det vig-
tigt at vinde de medarbejdere, der dagligt 
er tættest på patienterne, for sagen. Vir-

ginia Mason-metoderne er inspireret af 
Lean-tankegangen og effektiviteten på 
Toyotas bilfabrikker, og den kobling kan i 
sig selv fremkalde skepsis – for ikke at 
sige modstand – blandt danske sund-
hedsprofessionelle. Dog vinder filosofien 
ved nærmere bekendtskab.

 Vi har talt med en række personer, der er 
involveret i arbejdet med at omsætte de 
amerikanske tanker til syddanske forhold, 
fra direktionsniveau i Region Syddan-
mark, ledelser på sygehuse til de sygeple-
jersker, der dagligt er tæt på patienterne. 
Flere betoner, at det er vigtigt at fordan-
ske og oversætte principperne til vore 
forhold, og det, tror jeg, er vigtigt for at 
opnå ejerskab på alle niveauer.

 Men lige så vigtigt er det at holde sig for 
øje, at ”det her går ikke over”, som en kilde 
udtrykker det. Det er vejen, som det syd-
danske sundhedsvæsen har valgt at føl-
ge, og som en række sygehuse allerede er 
præget af. De næste vil snart følge. 

 Min holdning er, at vi skal engagere os 
som en stærk og central profession på sy-
gehusene. Grib mulighederne, gå kon-
struktivt kritisk ind i forbedringsarbejdet, 
ligesom du gør med alt andet i din daglig-
dag. Så er mulighederne for at skabe re-
sultater til gavn for patienterne og samti-
dig opnå gode vilkår at udføre arbejdet 
under størst.

 Til slut vil jeg kvittere for de over 100 bi-
drag, vi har modtaget forud for Dansk Sy-
geplejeråds ekstraordinære kongres 22. 
juni med temaet: SAMMEN OM DSR. En 
væsentlig pointe er, at vi skal lytte til 
medlemmerne og involvere mere. Vi skal 
synligt markere synspunkter og kæmpe 

VI SKAL GØRE VEJEN FRA SEATTLE 
TIL SYDDANMARK KORTERE

John Christiansen 
Kredsformand 
Kreds Syddanmark

for sygeplejerskers vilkår. Og så skal vi 
som organisation også udnytte ressour-
cerne bedst muligt, undgå spild og levere 
den bedst mulige service til medlemmer-
ne. De mange syddanske input fra tillids-
repræsentanter og medlemmer vil indgå i 
arbejdet med at forme fremtidens Dansk 
Sygeplejeråd.   
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DEN SYDDANSKE FORBEDRINGSMODEL

DEN SYDDANSKE VEJ  
TIL AT FORBEDRE SYGEHUSENE
Et samarbejde med det amerikanske hospital, Virginia Mason, præger i disse 
år arbejdet på de syddanske sygehuse. Regionens koncerndirektør, Rikke 
Vestergaard, understreger behovet for at oversætte metoderne til dansk. 

re. Udvikling i den offentlige sektor er også at 
involvere patienter, borgere og brugere. 

Lederne er tiltænkt en stor rolle i forbed-
ringsmodellen?

– De skal forankre metoderne og understøt-
te, at medarbejderne finder ud af at arbejde 
på en anden måde. Lederne skal ud af konto-
rerne og ud i klinikken, men med respekt for 
fagligheden hvert sted. Man kan mærke, at 
medarbejderne brænder for det her, og at 
skepsis forsvinder, når de har været med i 
konkrete forbedringsprocesser. Så det er 
også et godt redskab til at skabe commit-
ment.

Bedre at være patient
Hvordan vil patienterne komme til at mærke 
alt det her?

– Jeg håber, de vil mærke det ved, at de får en 
bedre oplevelse af at være indlagt på et af 
regionens sygehuse. De kommer ikke til at 
vente unødigt længe, og de mærker, at der 
bliver taget hensyn til dem i forløb, der er 
koncentreret om patienten. Jeg håber, de vil 
føle sig godt informeret om, hvad der skal 
foregå, hvad de langt hen ad vejen også er 
blevet hidtil. Vi har også en række andre initi-
ativer i gang, blandt andet at indføre pa-
tientansvarlig læge, og vi har fokus på over-
gangen til primær sektor, når patienter 
udskrives.

Hvad er dit eget forhold til Virginia Mason- 
metoderne?

– At det er en rigtig god måde at arbejde på, 

sygehusafdelinger fra kravet om at levere 
mere aktivitet for de samme penge. Hver af-
deling får en pose penge, som den skal bruge 
til at sikre alle borgere den behandling, de 
har brug for, og levere kvalitet. 

– Vi er meget optaget af at bruge pengene på 
en mere hensigtsmæssig måde ved at for-
enkle og frigøre ressourcer til gavn for pa-
tienterne. En helt grundlæggende demogra-
fisk udfordring er, at der bliver flere ældre og 
flere syge, der lever længere med deres syg-
domme. Vi har i regionen fået store sygehu-
se, som groft sagt er indrettet til kun at tage 
de mest syge patienter, og den primære sek-
tor, kommunerne, får en større rolle. Kommu-
ner og region har en fælles udfordring, der 
kræver en kulturforandring, hvor vi taler 
mere sammen og bliver bedre til at bruge 
hinanden, siger Rikke Vestergaard. 

Nedbryd søjletænkningen
Den Syddanske Forbedringsmodel er i første 
fase indført på Sygehus Lillebælt, Sygehus 
Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, men 
vil også komme til at omfatte Odense Univer-
sitetshospital (OUH) og Psykiatrien. 

Har sygehusene arbejdet for tilfældigt hidtil?

– Nej, men man får øjnene op for, at der er 
synergier ved at se mere tværgående på tin-
gene. Man kan arbejde mere hensigtsmæs-
sigt ved at frigøre sig fra søjletænkningen, 
der har noget med den politiske struktur og 
budgetter at gøre. Forbedringsmodellen er 
super, og den skal ledelsesmæssigt komme 
oppefra, men i dagligdagen er det medarbej-
derne, der er tættest på patienter og bruge-

Da Rikke Vestergaard tiltrådte stillingen som 
koncerndirektør i Region Syddanmark 1. maj i 
fjor, blev hun straks hvirvlet ind i processen 
med at overføre metoderne fra det ameri-
kanske hospital, Virginia Mason Medical Cen-
tre, til de syddanske sygehuse. En særlig 
dansk udgave, Den Syddanske Forbedrings-
model, skal sætte patienten først og være 
grundlaget for vedvarende forbedringer på 
sygehusene.

I slutningen af januar var den tidligere kom-
munaldirektør i Kolding Kommune et par 
dage i Virginia Mason-hovedkvarteret i  
Seattle for at blive klogere på filosofien.  
Rikke Vestergaard er optaget af kombinatio-
nen af ledelsesværktøjet Lean og den ud-
strakte inddragelse af patienter i processen 
med at forbedre sygehusenes måde at arbej-
de på. Det sidste giver rigtig god mening. 

– Den Syddanske Forbedringsmodel handler 
om, at vi er nødt til at oversætte det ameri-
kanske koncept til en dansk virkelighed, der 
er meget anderledes. Den helt store forskel 
er finansieringen af sundhedsvæsenet, der 
er forsikringsdækket i USA. Også hele men-
taliteten er forskellig. Man kan ikke bare 
trække en standardmodel ned over vores 
velfærdssamfund. Vi har bibeholdt en række 
af de betegnelser, Virginia Mason anvender, 
men jeg tror nok, at vi gradvis må fordanske 
nogle af dem, siger Rikke Vestergaard.

Den fælles udfordring
Sideløbende med udrulningen af Den Syd-
danske Forbedringsmodel har regionen i de-
cember 2016 indledt et forsøg med en ny fi-
nansieringsmodel, der frigør en række 



– I vores vejledning af medlemmerne gør vi 
meget udSygeplejersker er berettiget til livs-
varig pension i PKA. De kan også vælge for-
højet alderspension, hvor de i de første 10 år 
af pensionsalderen får udbetalt mere og der-
efter går ned på cirka det halve, når kræfter-
ne måske ikke rækker til det store forbrug. 

men det skal oversættes til danske forhold, 
og det synes jeg også, at vi har formået. Vi 
skal have arbejdsmetoderne ind under hu-
den og bruge dem på vores egen måde. Det 
er ikke nyt for mig at inddrage borgere og at 
koble produktionstankegang med alt det an-
det. 

Hvor ser du de kritiske punkter i processen?

– Det skal lykkes, at medarbejderne kan se en 
mening med det hele. Hvis man ikke har både 
medarbejdere og ledelse – også topledelsen 
– med, bliver det svært. Vi skal have det om-
sat til noget, folk kan se sig selv i. På det 
punkt er amerikanerne lidt anderledes. 

Sektorer rykker sammen
Rikke Vestergaard er kommet direkte fra den 
kommunale verden til Region Syddanmark, 
og det præger hendes tilgang til samarbejdet 
på tværs af sektorer. Bortset fra det endnu 
ikke byggede nye flagskib i Odense råder re-
gionen nu over meget specialiserede syge-
huse, der er klar til at behandle på højt ni-
veau. Den hæver samtidig barren for, hvilke 
borgere, for eksempel kronikere, kommuner-
ne selv skal behandle. 

I 10-året for både regionernes og de større 
kommuners fødsel ser hun spændende tilløb 
til at anlægge en helhedsbetragtning begge 
steder – til gavn for borgere og patienter.     
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Koncerndirektør Rikke Vestergaard: 
Vi er nødt til at oversætte det amerikanske 

koncept til en dansk virkelighed.



DEN SYDDANSKE FORBEDRINGSMODEL

SVS-LEDERE 
RYKKER  
TÆTTERE  
PÅ PATIENTEN

Et af kernepunkterne i at udbrede Den Syd-
danske Forbedringsmodel til sygehusene i 
regionen er, at ledere på alle niveauer skal 
tættere på de kliniske processer og selv ob-
servere patientforløb og arbejdsgange. Det 
gælder også topledere.

– Det handler rigtig meget om ledelsens til-
gang og fokus, når man skal skabe konstante 
forbedringer af kvaliteten i forhold til patien-
ten. Det nye i forhold til tidligere er, at tilgan-
gen er vedholdende. Vi er nået langt, men vi 
har fortsat meget at lære og forbedre. Dette 
går ikke over, det er ikke et projekt, der af-
sluttes, men en bevægelse mod vedvarende 
forbedringer til gavn for patienten, siger Su-
sanne Lauth.

Patientnære temaer
SVS gennemførte i fjor ni workshops i og på 
tværs af afdelinger, hvor der var klare mulig-
heder for at forbedre måden at arbejde på, så 
der blev frigjort ressourcer, og kvaliteten høj-
nes. Arbejdsformen i den hybridorganisation, 
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forankret med cases fra den første tid med 
det systematiske forbedringsarbejde på SVS. 

– Når ledere på alle niveauer har gennemført 
Lean for Leaders, kommer turen til basis-
medarbejdere.  Essensen er, at alle bliver ud-
fordret og får nye fælles arbejdsmetoder og 
et fælles sprog.  Det kræver, at man er åben 
for, at arbejdet kan gøres anderledes og bed-
re, og at vi hver dag kan forbedre det en lille 
smule. Det kan være en hård erkendelse for 
både ledere og medarbejdere at ændre ind-
groede vaner, og processen kræver respekt 
for individet, siger Susanne Lauth.

Nye værktøjer nødvendige
Som den øverste sygeplejefaglige leder på et 
større dansk sygehus erkender Susanne 
Lauth, at der er behov for at kunne prioritere 
og ikke bare lægge nye opgaver oven i dem, 
medarbejderne allerede har. Der må nye 
værktøjer til for at frigøre ressourcer til at 
skabe bedre patientforløb, og de bygger me-
get på Lean-tankegangen om at minimere 

Den sygeplejefaglige direktør på Sydvestjysk 
Sygehus (SVS) i Esbjerg, Susanne Lauth, har flere 
gange stillet sig ved sygehusets indgang eller siddet 
i et ambulatorium for bogstaveligt talt at følge i 
fodsporene på en patient. Hensigten er at finde ud  
af, hvordan mødet med sygehusvæsenet opleves,  
og hvad der skaber værdi for patienten. 

der arbejder med forbedringer, er ugentlige 
workshops og opfølgning efter 30, 60 og 90 
dage – og endnu længere, hvis der er behov. 
Reaktionstiden er kort, og temaer kan hurtigt 
tages op.

Et eksempel på et forbedringsprojekt er stue-
gangen på Nefrologisk Afsnit, som er omlagt, 
så de nye arbejdsgange fungerer langt bedre 
for både patienter og medarbejdere. Ligele-
des på Børne- og ungeafdelingen er opgave-
fordeling og arbejdsgange omlagt, så akutte 
børn bliver tilset hurtigere end før, og den ge-
nerelle ventetid er nedbragt. På andre afde-
linger er gennemført lignende praksis- og pa-
tientnære temaer med workshops. 

Alle bliver udfordret
På SVS er det tredje Lean for Leaders-forløb 
med undervisning af ledere på seks kursus-
dage fordelt over godt et halvt år i gang. Teo-
rien og erfaringerne fra Virginia Mason-ho-
spitalet i Seattle er inspirationen, og allerede 
på hold 2 blev undervisningen mere lokalt 
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spild, standardisere rutiner og – for sygehus-
væsenets vedkommende – udvikle arbejdet 
tæt på patienten.

Forbedringerne lægger sig ligeledes op ad de 
otte nationale kvalitetsmål, det samlede 
danske sundhedsvæsen stræber efter. 

Organisatoriske siloer og dagligdagens fla-
skehalse står for skud på SVS.   

Sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth: 
Det kan være en hård erkendelse for 
både ledere og medarbejdere at ændre 
indgroede vaner.



–

Diabetesambulatoriet og Nyremedicinsk Ambulatorium ligger på samme gang 
hos Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Patienter med ærinde begge steder har 
tidligere været ude for, at de med få dages mellemrum måtte af sted for at blive 
undersøgt og behandlet på de to ambulatorier. 

EN GAVE AT KUNNE  
FORDYBE SIG I EN HEL UGE 

DEN SYDDANSKE FORBEDRINGSMODEL
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Læger, sygeplejersker og andre faggrupper 
har gennem årene jævnligt talt om, at det var 
uhensigtsmæssigt for patienterne, men i en 
travl hverdag blev der ikke gjort noget ved 
det. Lige indtil de fik lejlighed til at gå i dyb-
den med emnet i en workshop i november 
2015.

– Vi kendte på forhånd problemstillingen og 
havde gode intentioner om at ændre på det, 

men først da vi fik en hel uge, hvor vi kunne 
fordybe os og prøve forskellige nye modeller 
af sammen med tre patienter, skete der no-
get. Jeg har aldrig tidligere i et langt liv som 
sygeplejerske fået lov til at tage en hel uge 
ud af hverdagen og sammen med 15-20 kol-
leger fra forskellige faggrupper finde løsnin-
ger, der gavnede patienten. Det var en gave, 
siger sygeplejerske og diabeteskoordinator 
Helle Jacobsen.

Hun har deltaget i to workshops i forbindelse 
med Den Syddanske Forbedringsmodel, og 
den første har haft størst effekt for patien-
terne. Tidligere kunne de komme ud for, at de 
måtte i diabetes- og nyremedicinsk ambula-
torium to på hinanden følgende dage, og at 
de skulle have taget to sæt blodprøver og 
urinprøver. Patienterne kom også ofte til at 
fungere som budbringere, når der ikke var 
skrevet journal på det første besøg på diabe-
tesambulatoriet, og selv måtte fortælle re-
sultatet det andet sted.

Tilfredse patienter og medarbejdere
Det første skridt til et fælles ambulatorium 
med teams bestående af fem læger og syge-
plejersker med diabetisk eller nefrologisk 
baggrund samt en klinisk diætist blev taget i 
januar 2016. I begyndelsen blev der afsat tre 
kvarter til hver patient, og det er nu nedbragt 
til 40 minutter, ved at diabetes- og nyrepro-
blemer klares på et besøg. Kapaciteten er på 
otte patienter en dag om ugen, men det må 
formentlig udvides til to dage for at opfylde 
behovet.

– Patienterne har givet udtryk for, at det er 
dejligt med det fælles ambulatorium, og at de 
ofte møder både en læge og en sygeplejerske. 
Det aflaster samtidig det øvrige personale, der 

Sygeplejerske og diabeteskoordinator 
Helle Jacobsen:  Mange af os skulle igennem 
en frustrationsperiode, før vi så lyset.



–
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kan udføre andre opgaver i de to ambulatorier, 
hvor de hører til. Vi arbejder i det fælles ambu-
latorium flere faggrupper sammen og får 
mere respekt for og indsigt i hinandens arbej-
de og specialer, siger Helle Jacobsen. 

Indledende frustrationer
Hun vidste ikke på forhånd meget om meto-
derne udviklet på Virginia Mason-hospitalet i 
Seattle, som er grundlaget for forbedringsar-
bejdet på de syddanske sygehuse. 

– Mange af os skulle igennem en frustrati-
onsperiode, før vi så lyset. Men da vi gik i 
gang, og der var gode folk til at styre proces-
sen og sikre udbytte af den, begyndte det at 
fungere. Vi fik tid og rum til at gå i dybden, vi 
skulle ændre meninger og holdninger under-
vejs, men vi nåede frem til en fælles konklu-
sion. Når man bruger en forbedringsmodel, 
er det vigtigt, at man finder noget, der giver 

mening og gavner patienterne. Det har især 
den ene workshop gjort, siger Helle Jacob-
sen.

Workshops giver ejerskab
Diabeteskoordinatoren har været oplægs-
holder på et seminar for ledere og regionale 
tillidsrepræsentanter i Hovedudvalget i Regi-
on Syddanmark for at videregive sine prakti-
ske erfaringer med at arbejde med Den Syd-
danske Forbedringsmodel. Generelt, synes 
hun, er modellen blevet godt modtaget 
blandt kolleger, men der er nuancer.  

– Jeg arbejder selv på en lille afdeling med 
hurtige kommunikationsveje, og jeg tror, det 
hjælper i forhold til implementering af nye 
arbejdsgange. Men det er klart, at de medar-
bejdere, der har været med på workshops, 
har et andet ejerskab end dem, der har pas-
set deres normale funktioner i ambulatoriet. 

Det kunne under workshoppen skabe fru-
strationer, siger Helle Jacobsen.

Diabetesambulatoriet i Sønderborg består af 
fem læger, fem sygeplejersker, fire sekretæ-
rer og to kliniske diætister. Ud over patienter 
fra eget område modtager det patienter fra 
hele Sønderjylland med både diabetiske og 
nefrologiske lidelser.   

I modsætning til tidligere ringes patienten nu 
op dagen før besøget i det fælles ambulatori-
um, så personalet får en afklaring på, hvilke 
emner patienten ønsker at tale om til den 
fælles konsultation.

I forbedringsmodellen er indbygget opfølg-
ning efter 30, 60 og 90 dage og et år, og per-
sonalet på ambulatorierne i Sønderborg er 
hele tiden blevet klogere på, hvad der gavner 
patienten og kan hurtigere ændre praksis.
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DEN SYDDANSKE FORBEDRINGSMODEL

Siden sommeren 2015 har Tine Ursin Grau brugt halvdelen af sin arbejds- 
tid i Sygehus Sønderjylland (SHS) på at arbejde med Den Syddanske  
Forbedringsmodel. 

NU HAR DE LÆRT AT SIGE  
KPO I SØNDERJYLLAND

son-metoderne til et sønderjysk sygehus er 
ikke nogen stor revolution i forhold til tidlige-
re. Nogle af elementerne er velkendte. For-
skellen er, at der med center- og klinikledere 
samt specialeansvarlige overlæger uddannet 
i Lean for Leaders-programmet nu er skabt 
en ramme om forbedringsarbejdet og den 
forbedringskultur, der er ved at blive skabt. 
Alt foregår mere systematisk, databaseret 
og med konkrete værktøjer. 

– Vi arbejder Lean-baseret, som man gør på 
Toyota-fabrikker, hvor det hele begyndte. 
Her er spildbegrebet oversat til en sygehus-
kontekst, og vore kunder er patienterne. 
Hvad giver værdi for patienten, og hvor er 
der spild? Og så gælder det om at skabe flow i 
vores produktion, patientforløbene. Vi stan-
dardiserer i positiv forstand af hensyn til pa-
tienten, så vi sikrer ensartet behandling, si-
ger Tine Ursin Grau.

Selv om hun ikke er blind for de kritiske faser 
og punkter, ser hun store muligheder i Den 
Syddanske Forbedringsmodel, som det hele 
handler om. At arbejde med at bygge en ny 
kultur op og en mere systematisk måde at 
arbejde på begejstrer den sønderjyske syge-
plejerske. 

Kvalitetskonsulenten er en af fem nuværen-
de KPO’er – Kaizen Promotion Officers – for-
bedringsarbejdets fortrop, der flere gange 
har opholdt sig på Virginia Mason-hospitalet i 
Seattle og er uddannet og certificeret til at 
udbrede værktøjer og metoder til Sygehus 
Sønderjylland.

– Vi forsøger hele tiden at fordanske arbej-
det, men udfordringen i den treårige kon-
traktperiode med Virginia Mason er, at vi har 
behov for et fælles sprog, siger Tine Ursin 
Grau.

Hun betragter det som helt afgørende, at le-
derne går foran, når der skal arbejdes med at 
forbedre måden at arbejde på, og det er lige 
så vitalt, at medarbejderne engagerer sig. Når 
der udvælges et patientforløb, en værdi-
strøm, hvor der er brug for at forbedre proces-
serne, ved medarbejderne, hvordan alt funge-
rer i dagligdagen. Derfor kan de på fem dage 
lange workshops levere både input til at æn-
dre detaljer og komme med innovative forslag.

Workshops er vejen
SHS har rundet sin 12. workshop og forven-
ter at gennemføre 10-12 årligt. Når det gæl-
der akutte ortopædkirurgiske patienter, er 
der gennemført hele fire workshop. Patient-
gruppen kan i nogle tilfælde vente længe på 
at blive opereret, og ofte er det ældre men-
nesker, der er kommet galt af sted. 

Workshops har minutiøst gennemgået alle 
dele af patientforløbet, fra modtagelse, rønt-
gen, klargøring til operation, udskiftningstid 
på operationsgangen og til udskrivning fra 
sengeafsnit. Ud over, at patienterne nu ope-

reres inden for 24 timer, og en række kvali-
tetsmål bliver opfyldt, udstedes der som no-
get nyt et boardingpas til operation – en 
tjekliste – som nu er udbredt til andre specia-
ler med operationspatienter. 

– Forbedringsworkshops er en væsentlig 
metode for os. Forud for en workshops er vi, 
der leder dem, ude på afdelingen flere gange 
for at observere og tegne et præcist billede 
af, hvordan arbejdet foregår nu og opleves 
fra patientens synsvinkel. Med udgangs-
punkt i det indsamles ideer til forbedringer. I 
forbindelse med workshops tester vi ideer 
med udgangspunkt i kvalitetscirklen – plan-
do-study-act – og vi kan tage syvmileskridt i 
løbet af en uge, siger Tine Ursin Grau. 

”Er det en spareøvelse?”
Efter hver workshop har procesejerne, typisk 
en klinikleder og en medarbejder, et stort an-
svar for at følge op og holde fast. Det intensive 
forbedringsforløb af en hel uges varighed 
kræver meget af deltagerne, og det kan være 
vanskeligt at holde momentum bagefter.

– I vores arbejde kan vi møde modstand – ”er 
det her en spareøvelse?” – og det snakker vi 
rigtig meget om. Vi når virkelig meget på en 
workshop, når det tværfaglige team af læ-
ger, sygeplejersker og sekretærer arbejder 
indgående med et tema, og det skaber be-
gejstring og lyst. Når vi afslutter en works-
hop, ser jeg en flok glade medarbejdere stå 
og fortælle om de resultater, de har opnået, 
siger Tine Ursin Grau.

Toyota omsat til sygehuse
At omsætte en dansk udgave af Virginia Ma-

Kvalitetskonsulent Tine Ursin Grau – møder glade 
medarbejdere efter workshops.
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OGSÅ KENDT KRÆFTAFDELING  
KAN GØRE DET BEDRE
Onkologisk Afdeling i Vejle er med ca. 250 medarbejdere et af flagskibene i 
Sygehus Lillebælt, idet afdelingen har nationalt ry for sin kræftbehandling.  
Det er langt fra ensbetydende med, at der ikke er noget at forbedre.

Siden Sygehus Lillebælt som det første i Re-
gion Syddanmark begyndte at samarbejde 
med Virginia Mason-hospitalet i Seattle, 
USA, og nu arbejder med at indføre Den Syd-
danske Forbedringsmodel, er der alene i On-
kologisk Afdeling gennemført fem works-
hops for at forbedre arbejdsgange i 
ambulatoriet og sengeafdelingen til gavn for 
patienterne.

– Workshops er en megafed måde at arbejde 
på. Vi udarbejder en værdistrøm for en afde-
ling for at identificere områder, der kan arbej-
des med, hvorefter vi sætter mål for et velde-
fineret problem. I løbet af workshoppen finder 
relevante personer effektive og gode løsnin-
ger, der giver ejerskab. Når man selv har været 
med til at finde løsninger, har man et andet 
forhold til dem, siger oversygeplejerske på 
Onkologisk Afdeling Camilla Havsteen.

Problemskyer punkteres
Hun indgår i partnerskabsgruppen bestående 
af medlemmer fra direktion, kvalitetsafdeling, 
klinikere og Virginia Mason. Gruppens med-
lemmer er sponsorer for og følger de mange 
workshops på sygehusene i Kolding og Vejle. 
Ligesom de øvrige sponsorer er hun optaget 
af, hvordan patienter oplever at komme ind i 
en afdeling og gennemgår et forløb. Patien-
tens forløb bliver til en værdistrøm, hvor der 
forekommer såkaldte problemskyer, altså om-
råder, der skal arbejdes med i en workshop, 
hvor også patienter deltager.

– En problemsky kan være, hvis patienter 
venter i op til flere timer. Et af resultaterne af 
en af de fem workshops er, at ventetiden for 
patienter, der kommer i ambulatoriet til fore-

byggende medicinsk kræftbehandling efter 
operation, er reduceret til en halv time. Når 
resultaterne skal udføres i dagligdagen, gæl-
der det om at være konsekvent og gøre det 
på samme måde hver gang. Vi kan mærke, at 
det giver rigtig god energi, og at medarbej-
derne er stolte af at have været med til at 
ændre noget, så det giver bedre patientfor-
løb, siger Camilla Havsteen.

Et andet resultat af workshops er, at der er 
langt færre papirjournaler i spil end tidligere, 
hvilket frigør sekretærer til at lave noget an-
det. Det giver god mening at se på arbejds-
gange, som kan gøres mere hensigtsmæssi-
ge, så personalet får tid til andre opgaver. 

Stærkere sygehuse
Uddannelsesprogrammet Lean for Leaders 
fortsætter i 2017 på Sygehus Lillebælt, hvor 
der satses på at have så mange afdelinger 
som muligt i gang med at lave forbedringer, 
mens Vice President Diane Miller og hendes 
medarbejdere fra Virginia Mason fortsat er 
på stedet og kan vejlede. 

– Når kontraktperioden udløber sidst på året, 
tror jeg, Sygehus Lillebælt vil være styrket til 
at gennemgå de forandringer, der fortsat vil 
komme i det danske sundhedsvæsen, og at 
vi vil kunne finde løsninger. Funktionen pa-
tientansvarlig læge er et godt eksempel fra 
en workshop, vi har arbejdet med i et af de 
tre teams i ambulatoriet. Som leder kan jeg 
godt lide, at der sker noget nyt, og Den Syd-
danske Forbedringsmodel giver en anden 
måde at agere på som leder, siger oversyge-
plejerske Camilla Havsteen. 
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DEN SYDDANSKE FORBEDRINGSMODEL

Oversygeplejerske Camilla Havsteen: Vi kan mærke, 
at ændringerne giver rigtig god energi.
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Mette Grau er spe-
cialeansvarlig i 
ortopædkirurgisk 
område på akutaf-
delingen på Kol-
ding Sygehus un-
der Sygehus 
Lillebælt. Hun hør-
te første gang om 
Den Syddanske 
Forbedringsmodel i 
efteråret 2015, da en gruppe begyndte at 
kigge på arbejdsgange i skadestuen. I foråret 
2016 blev hun selv en del af fast track-grup-
pen, der holdt workshop om at nedbringe 
ventetiden for patienter med små skader – 
uden at det måtte være på bekostning af pa-
tienter med indlæggelser eller større skader, 
de orange patienter.

– Der blev holdt workshop om fast track-pa-
tienter i januar 2016 og fulgt op efter 30, 60 
og 90 dage. Da vores afdeling i oktober orga-
nisatorisk og fysisk flyttede, blev forbed-
ringsarbejdet boostet igen, så vi kunne sikre 
os at fastholde opmærksomheden på disse 
patienter. Vi forsøger hver dag at have faste 
team bestående af en speciallæge, en be-
handlersygeplejerske og en basissygeplejer-

ske, der assisterer speciallægen. På den 
måde er patienten ikke afhængig af en en-
kelt sygeplejerske. Tidligere målinger viste, 
at patienter med små skader i gennemsnit 
var 142 minutter om at komme igennem ska-
destuen. I uge 4 2017 var det nedbragt til 58 
minutter, og vi har i månederne forinden lig-
get omkring 60 minutter. Vore processer er 
blevet så stabile, at ventetiden ikke bliver på-
virket af, om vi har 145 eller det dobbelte an-
tal patienter pr. uge. 

– Det er spændende at arbejde med forbed-
ringsmodellen. Jeg synes, det er fantastisk, 
at man ved at dreje på få knapper kan forbed-
re rutiner og arbejdsgange, så det kommer 
vores største gruppe af patienter til gode. 
Der har også været røre om det undervejs. Vi 
gik væk fra, at den visiterende sygeplejerske 
altid skulle se alle patienter, så hun kunne 
frigøres til også at løse andre opgaver. Der er 
ligeledes lavet om på måden at dokumentere 
på. Når man er næsten 60 sygeplejersker på 
en afdeling, er det forventeligt, at ikke alle 
klapper i deres små hænder, når man ændrer 
på måden at arbejde på. Man er nødt til at af-
prøve og justere i processen, og det, tror jeg, 
er sundt, siger Mette Grau.  

Anæstesisygeplejerske Majbritt Therkelsen 
er specialeansvarlig indenfor det ortopædki-
rurgiske område på Sygehus Sønderjylland i 
Aabenraa og blev involveret i Den Syddanske 
Forbedringsmodel, da hun deltog i en works-
hop i januar 2016. Workshoppen fokuserede 
på patientens vej fra modtagelse til at ligge 
på operationslejet og være bedøvet. Siden 
deltog hun i endnu en workshop omkring ud-
skiftningstiden mellem to patienter. Patien-
ten er i centrum i alle forbedringer. 

– Ved den første workshop viste det sig, at 
der var flest minutter at hente ved at tilkalde 
det nødvendige personale til operationsstu-
en tidligere i forløbet for at mindske tiden, 
hvor vi ikke er effektive omkring patienten. 
Vi fandt også mere effektive arbejdsgange, 
for eksempel ved oprydning og mærkning, så 
tingene er lettere at finde. Jeg synes, works-
hops med repræsentanter fra mange fag-
grupper, lige fra toppen til dem, der har hæn-
derne nede i arbejdet i dagligdagen, er en 

HVAD SIGER 
SYGEPLEJERSKEN?

DEN SYDDANSKE FORBEDRINGSMODEL
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god måde at skabe forbedringer på. De har 
mandat til at træffe beslutninger, så forbed-
ringer kan indføres, lige efter de er afprøvet i 
praksis. Derudover giver workshops en bedre 
forståelse for hinandens arbejdsgange og 
også en bedre tone indbyrdes.

– Derimod ville en bedre forberedelse og im-
plementering af workshops kunne motivere 
medarbejderne mere. Vi ville have haft gavn 
af på forhånd at få at vide, hvad det hele gik 
ud på, og hvad vi skulle lave.  I stedet fik vi no-
get materiale, der kun rummede statistikker, 
og det var mangelfuldt. Derudover var opera-
tionsafdeling og anæstesi repræsenteret, 
men ikke sengeafdelingen, der modtager 
patienter, og som ville blive berørt af de for-
bedringer, vi fandt frem til. Personalet derfra 
var slet ikke forberedt. Jeg har fortsat svært 
ved at overbevise kolleger om, at forbed-
ringsmodellen er en god idé – og det er en 
skam, siger Majbritt Therkelsen.  

Sygeplejerske Ann Holm Julius og hendes 27 
sygeplejerskekolleger på Børne- og Ungeaf-
delingen på Sydvestjysk Sygehus vidste på 
forhånd, at nogle rutiner og arbejdsgange 
kunne ændres for at nedsætte ventetiden 
for de unge patienter og øge kvaliteten af 
arbejdet. I maj i fjor deltog hun sammen med 
to andre menige sygeplejersker i en works-
hop, der fokuserede på modtagelsen af det 
akutte barn i afdelingen. De fandt forbedrin-
ger, der har reduceret den gennemsnitlige 
ventetid fra modtagelsen, til barnet bliver set 
af en læge, fra 50 til 24,5 minutter.

– Vi hørte først om Virginia Mason-metoder-
ne på workshoppen. Jeg må indrømme, at det 
forekom noget abstrakt med alle de engelske 
udtryk og brugen af metaforer, som fik os til 
at trække lidt på smilebåndet. Men det viste 
sig at være rigtig spændende at være med i 
en proces på tværs af faggrupper og med to 
Lean-konsulenter til at styre det hele. Det var 
et kæmpearbejde, der startede med brown 

paper på væggen, og vi gik fra det meget 
brede til at være meget konkrete omkring 
arbejdsprocesser. Egentlig ville vi gerne be-
skæftige os med alt det, vi som plejeperso-
nale gerne ville forbedre, men her måtte vi 
snævre ind og koncentrere os om det, der 
forbedrer kvaliteten mest.

– Det her handler meget om at få sine homies 
– kolleger der ikke deltager i workshoppen 
– til at synes, at dette er en supergod måde 
at arbejde på. Jeg synes, det er lykkedes rig-
tig godt. Vi modtager barnet direkte på stu-
en, og en vogn med alle redskaber til at måle 
puls, blodtryk, temperatur og andre værdier 
holder klar uden for stuen, så vi får et bedre 
flow. Normalt modtager en forvagt patien-
terne, men når to børn eller flere venter, kan 
bagvagten træde til. Undersøgelser af pa-
tienttilfredshed viser, at den er øget yderli-
gere med de forbedringer, vi har foretaget, 
siger Ann Holm Julius.     
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HVERDAGSLIV

For to år siden specialiserede Dorthe Pedersen sig som sårsygeplejer-
ske i Nordfyns Kommune. Nu bruger hun næsten al sin arbejdstid på at 
behandle og forebygge sår hos især ældre borgere. 

Andelen af borgere over 65 år er høj og ud-
gør i Nordfyns Kommune mellem 21 og 23 
procent. Selvom det er muligt for både yngre 
og ældre borgere at modtage sygepleje på 
en af kommunens tre sundhedsklinikker, der 
ligger i Søndersø, udgør den ældre del af be-
folkningen langt hovedparten af de borgere, 
Dorthe Pedersen behandler.

Hun blev uddannet sygeplejerske i 2011 og 
blev først ansat i et vikariat og seks måneder 
senere fastansat i hjemmesygeplejen i kom-
munen. For to år siden blev hun sårsygeple-
jerske efter at have uddannet sig på diplom-
niveau til klinisk specialist i sårbehandling på 
UC Syddanmark i Kolding. Det speciale trives 
hun i.

– Sårspecialet har altid interesseret mig me-
get, og jeg var så heldig at komme i distrikt 
med den daværende sårsygeplejerske, som 
inspirerede mig meget og gav mig side-
mandsoplæring. Borgere med sår er hoved-
sageligt ældre mennesker med kroniske li-
delser eller kredsløbsproblemer.  Jeg 
behandler mest borgere med venøse, arteri-
elle og diabetiske sår, og derudover er der 
også sår opstået af traume og trykskader 
samt immunologiske sår, siger Dorthe Peder-
sen. 

Hele sårområdet er løftet
Kommunens sårbehandling har det seneste 
år været igennem en forandring for at løfte 
det faglige niveau. Et bærende element er 

en struktureret behandling bygget på evi-
dens, hvad enten den foregår i sundhedskli-
nikken, i hjemmet eller på plejecentrene.

Der er på Nordfyn meget fokus på at få diag-
nosticeret, beskrevet, vurderet og behandlet 
sår samt forebygge, at sår opstår igen, ek-
sempelvis ved hjælp af kompressionsbe-
handling. Endvidere har øget fokus på 
tryksårsbehandling, både når den foregår på 
sygehuse og i kommunerne, været med til at 
løfte fagligheden. På Nordfyn samarbejder 
sygeplejerskerne meget med blandt andre 
ergoterapeuter om at aflaste tryk. Et sår er 
et symptom på, at noget andet er galt, og 
den forebyggende indsats fylder meget i 
kommunen. 

– Langt hovedparten af min tid er inden for 
sårområdet. Foruden mit arbejde i sund-
hedsklinikken, hvor borgerne selv kommer, 
kører jeg ud på tilsyn, jeg sparrer med kolle-
ger om sårbehandling, og jeg er tovholder 
for, at vi opbygger en højere faglig kompe-
tence inden for sårområdet. Ledelsesmæs-
sigt har vi stor opbakning, også fordi det i 
den sidste ende betaler sig. Ligesom andre 
kommuner er Nordfyn presset på økonomi-
en, men vi har opbakning fra ledelsen til at 
udføre god sygepleje, og der er mulighed for 
at deltage i efteruddannelse og erfa-grup-
per, siger Dorthe Pedersen.

Mere sundhed for pengene
Det øgede fokus på sårbehandling gælder 

Sårsygeplejerske Dorthe Pedersen: 
Vi har borgerne i længere forløb og 
har mulighed for at udøve en mere 
helhedsorienteret sygepleje.

SÅRSPECIALET  
ER HØJT PRIORITERET PÅ NORDFYN
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Fakta om  
Dorthe  
Pedersen

Titel og navn: 
Sårsygeplejerske  
Dorthe Pedersen

Arbejdssted: 
Sundhedsklinik Søndersø 
Nordfyns Kommune

også forbruget af sygeplejeartikler, der er 
nedbragt væsentligt. De kostbare produkter 
til behandling findes fortsat i depoterne, 
men de skal bruges med fornuft, og selv i en 
mindre kommune kan der være flere hund-
rede tusinde kroner at hente på den konto 
årligt. 

Sygeplejersker tager sig af den komplekse 
sårbehandling, og et kompetenceskema 
præciserer, hvilke opgaver social- og sund-
hedshjælpere og –assistenter kan udføre. 
Det er eksempelvis at beskrive et sår hos en 
borger og udføre en behandling efter syge-
plejerskens behandlingsplan. Tre gange år-
ligt tilbydes der henholdsvis i Bogense, Otte-
rup og Søndersø undervisning bygget på den 
nyeste viden inden for de store områder: 
Diabetes, inkontinens, KOL og sår/kompres-
sion. 

Nordfyns Kommune har OUH som en stor 
samarbejdspartner og bruger telemedicin 
som et samarbejdsredskab, ligesom video-
konferencer internt og med samarbejdspart-
nere er nyeste initiativ i kommunen. Tekno-
logien er med til at spare tid og ressourcer, 
samtidig med at den faglige sparring er øget 
på tværs. 

Kontinuitet læger alle sår
Dorthe Pedersen er ene sygeplejerske på 
sundhedsklinikken i Søndersø. Undersøgel-
ser viser, at kontinuitet betyder meget for 

borgernes oplevelse af sammenhæng i forlø-
bet. Ikke mindst inden for sårbehandling spil-
ler det en stor rolle, at samme sygeplejerske 
er med i hele forløbet. Ligeledes er det vig-
tigt, at der er en rød tråd i form af en struktu-
reret og evidensbaseret behandling af bor-
gere med sår. 

– Omdrejningspunktet i en hjemmesygeple-
jerskes arbejde er, at vi ofte har borgere i 
længere forløb end på sygehusene. Derfor 
har den sygepleje, vi udøver, mulighed for at 
være helhedsorienteret, hvad enten vi mø-
der borgeren i eget hjem eller i andre lokale 
omgivelser. Vi har mulighed for at danne os 
et indtryk af, hvor borgeren er i sit liv, og jeg 
kan ved besøg i hjemmet måske afdække an-
dre årsager til, at en borger får sår. Jeg er rig-
tig glad for mit arbejde, og jeg har ikke følel-
sen af, at det hele skal laves på den halve tid, 
siger Dorthe Pedersen.

Småbørnsmor og jæger
Dorthe Pedersen er 32 år og bor sammen 
med sin mand, Thomas, der er smed, i et lille 
hus i Skibhusene, et gammel arbejderkvarter 
med landsbypræg i det nordøstlige Odense. 
Parret har to børn en på fire og en på to år. 

Foruden at være småbørnsfamilie, med hvad 
det indebærer, er Dorthes store lidenskab at 
gå på jagt. Jagten foregår med riffel efter rå-
dyr – og vildsvin i Sverige – og med hagl efter 
småvildt.    
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Kredsen får mange spørgsmål om ret til læ-
gebesøg i arbejdstiden, og om det er med 
løn. Ligeså: Hvad hvis det er ens barn, der 
skal til læge og/eller indlægges på sygehu-
set? Og hvad med ret til frihed med løn til gra-
viditetsundersøgelser?

Nogle spørger ind til behandlinger for barn-
løshed og rettigheder her. Jeg vil nedenfor 
opliste rettighederne for de enkelte spørgs-
mål.

Lægebesøg i arbejdstiden
Tidspunkt for lægebesøg skal altid forsøges 
lagt uden for arbejdstiden eller til mindst 
mulig gene for arbejdsgiver.

Kan tidspunktet ikke lægges uden for ar-
bejdstiden, hvis der for eksempel er lang 
ventetid, eller hvis sygeplejersken indkaldes 

Af Gerda Dam Hansen, Chefkonsulent DSR, Kreds Syddanmark

NÅR DU SELV ELLER DIT BARN  
SKAL UNDERSØGES

til undersøgelse/behandling på sygehuset, 
så har vedkommende ret til fravær med løn.

Dette er senest fastslået i dom fra Østre 
Landsret, anlagt af HK. Det gælder kun, hvis 
det er fravær, der skyldes egen sygdom. 

Hvad så hvis ens barn skal til læge og/
eller indlægges på sygehuset?
Ja, så skal man i første omgang undersøge, 
hvad og om der er aftalt noget om dette i 
personalepolitikken. Spørg eventuelt din til-
lidsrepræsentant. Såfremt der ikke fremgår 
noget, så skal der bruges afspadsering eller 
ferie. 

Ansatte, som er forældre til børn under 14 år, 
har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i 
op til 10 arbejdsdage pr. barn inden for 12 på 
hinanden følgende måneder ved barnets 
indlæggelse. Det gælder også, hvis barnet 
under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Dog er det betinget af, tjenestefriheden for 
begge forældre ikke overstiger 10 arbejds-
dage inden for 12 på hinanden følgende må-

neder, og at der kan fremlægges dokumen-
tation, hvis arbejdsgiver beder om det. 

Er der ret til frihed med løn til  
graviditetsundersøgelser? 
Ja, der er ret til fravær med løn i forbindelse 
med graviditetsundersøgelser, når det er for-
eneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Hvilke rettigheder er der ved  
behandling for barnløshed?
Der er ret til fravær fra arbejdet på grund af 
undersøgelser og behandling for barnløshed, 
når det skyldes sygelige forhold, og så har 
den ansatte ret til fuld løn under sygdom.

Her er det et krav, at det er en lægelig vurde-
ring, om der er tale om sygelige forhold. Hvis 
den enkelte ikke er berettiget til fuld løn, er 
der ret til sygedagpenge efter sygedagpen-
gelovens bestemmelser. 

Undersøg om der på din arbejdsplads er en 
personalepolitik, der tilbyder bedre vilkår end 
det er beskrevet ovenfor. Kontakt eventuelt 
din TR/FTR eller kredsen ved spørgsmål. 

 

Er du nyuddannet?

Bliv klog på at læse din lønseddel og lær 
arbejdstidsreglerne at kende, når vi i juni 
åbner op for en række temaeftermiddage 
med særlig fokus på de nyuddannede.

Læs mere om datoer og sted på kredsens 
hjemmeside www.dsr.dk/ kredse/ 
syddanmark/ arrangementer

Det er også her, du tilmelder dig.


