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Fra vision til strategi
Visionens bærende værdier er

• RESPEKT
• VÆRDIGHED
• NÆRHED
• FLEKSIBILITET
• TILGÆNGELIGHED

2.	Inddragelse af patienten i egen behandling
(»Strategi for styrkelse af patientens rolle
i egen behandling«) – den individuelle
patientinddragelse.
	Patient og pårørendes viden i forhold til
egen sygdom og behandling inddrages
systematisk og bidrager til bedre
behandlingsresultater og forebyggelse af
udvikling af sygdom.

• KVALITET

Visionen følger tre strategiske hovedspor.
1.	Inddragelse af borgere og brugere i
udvikling af regionens sundhedsvæsen
– den organisatoriske brugerinddragelse.
	Patient og pårørendes feedback indsamles
systematisk og bidrager til udvikling af
sundhedsvæsenets tilbud.
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3.	Styrkelse af samarbejdet med
frivillige (»Politik for frivillige«).
	Frivillige støtter i individuelle
patientforløb og bidrager med viden til
innovation og bedre løsninger.
På baggrund af visionsseminaret for
Patienten som partner den 17. juni 2014
og drøftelser i Udvalget for Patienten som
partner er en række input samlet i temaer,
som hver især udgør følgende strategiske
indsatsområder.

De strategiske indsatsområder er:

1. INDDRAGELSE AF BORGERE OG
PÅRØRENDE I UDVIKLING AF
REGIONENS SUNDHEDSVÆSEN
– DEN ORGANISATORISKE
BRUGERINDDRAGELSE

Patientcentreret organisation
Der skal arbejdes systematisk på at
inddrage patienters viden, ønsker og ideer i
samarbejdet mellem patient, pårørende og
personale.

Arkitektur og indretning
Patienter og pårørende inddrages i udvikling
af nye og etablerede rammer. De fysiske
rammer skal understøtte muligheder for
samvær mellem patient og pårørende.
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2. I NDDRAGELSE AF PATIENTEN I EGEN BEHANDLING (»STRATEGI
FOR STYRKELSE AF PATIENTENS ROLLE I EGEN BEHANDLING«)
– DEN INDIVIDUELLE PATIENTINDDRAGELSE

Vi vil implementere »Strategi for styrkelse af
patientens rolle i egen behandling«, som er
baseret på fire temaer:
1.	Patientens egne ressourcer skal sættes
i spil
2.	Det sundhedsfaglige personale skal være
patientens guide
3.	Tilgængelighed – det skal være enkelt!
4.	Ledelsesmæssig forankring
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muligt eksperterne om patienten i stedet
for at sende patienten rundt. Og vi sikrer
sammenhængende og velkoordinerede
forløb, som matcher patientens ønsker og
behov.

Information og uddannelse af patienter

I implementering af strategien vil vi
fokusere på de forhold, som deltagerne på
visionsseminaret har påpeget som særligt
vigtige:

Patienten hjælpes til at blive vidende om
egen situation via målrettet og individuelt
tilpasset information og undervisning.
Vi kommunikerer i et sprog tilpasset
modtageren - såvel mundtligt som skriftligt
og digitalt og vi har en serviceminded
tilgang, der sikrer lydhørhed, åbenhed og
rettidighed.

Respekt og valgfrihed

Inddragelse af pårørende

Ordentlighed, værdighed og nærvær
kendetegner kontakten mellem personale,
patient og pårørende. Vi samler så vidt

Vi inddrager pårørende som støtte for
patienten på patientens præmisser, og vi
sikrer forventningsafstemning af ønsker,

rammer og muligheder. Vi støtter de pårørende
med viden og rammer om deres arbejde som
pårørende.

Kost og ernæring
God og sund kost bidrager til helbredelse.
Derfor indgår kosten som en naturlig del i
behandlingstilbuddet med fokus på kvalitet og
valgmuligheder.

Supplerende behandling og veje til velvære
Patienten er medbestemmende i valg af
behandlingsstrategi. Beslutninger træffes altid
på baggrund af dialog. Vi indgår også gerne i en
åben dialog om alternative behandlingsformer
– for, imod, konsekvenser i forhold til anden
behandling.
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3. S TYRKELSE AF SAMARBEJDET MED FRIVILLIGE
(»POLITIK FOR FRIVILLIGE«)

Vi vil implementere »Politik for frivillige«.
I implementering af strategien vil vi
fokusere på de forhold, som deltagerne på
visionsseminaret har påpeget som særligt
vigtige:

Samspil med frivillige
Vi ønsker sammen med frivillige/
patientforeninger at tilbyde særlig støtte
til patient og pårørende.
Samtidigt vil vi give mulighed for, at
patientforeninger kan bidrage med viden
og kompetencer med henblik på fælles
vidensløft.
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Kommunikation – 01496 – 01.15
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kvalitetudvikling@regionsjaelland.dk

