Vision for
patienten som
partner

Patient, pårørende
og sundhedsvæsen
Et stærkt og udviklende partnerskab
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Forord
Med visionen »Patient, pårørende og
sundhedsvæsen – Et stærkt og udviklende
partnerskab« vil vi et sundhedsvæsen på
patienternes præmisser.
Vi sætter en retning, hvor der løbende
opstilles nye politiske fokusområder
og målsætninger baseret på en
sammenhængende tilgang, hvor vi
systematisk styrer efter patienter, sundhedsprofessionelle og andre partneres vurdering
af, hvad der er særlig vigtigt.
Arbejde blev igangsat den 17. juni 2014, hvor
patienter, pårørende og personale i dialog
med Udvalget for Patienten som Partner
definerede de værdier og temaer, som er
ledetråde i visionen og i strategien, der skal
føre os frem mod visionen.
Med visionen skal vi lære at se og bruge
partnerskaber som drivkraft for udviklingen

Ved partnerskab
forstår vi:
Samarbejde baseret på
• Respekt
• Værdighed
• Nærhed
• Fleksibilitet
• Tilgængelighed
• Kvalitet

af vores sundhedsvæsen. Det kræver mod til
at tænke nyt og erkendelse af, at løsninger,
der virker, i højere grad skal udvikles i et
samarbejde.
Region Sjælland ser frem til, i samarbejde
med alle partnere, at omsætte vision og
strategi til konkrete initiativer.

Men venlig hilsen
Kirsten Rask
Formand for Udvalget for Patienten
som Partner i Region Sjælland
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Vores fælles sundhedsvæsen
Med visionen udvikler vi et sundhedsvæsen,
som borgerne i regionen opfatter som deres.
Det gør de, fordi de ved, at kvalitet og
service er høj, og fordi de ved, at vi tager
dem med på råd, når vi videreudvikler
praksissektor og sygehuse.
Visionen er også, at vi sammen
udvikler en kultur, hvor patienter,
pårørende, læger, sygeplejersker
og det øvrige personale opfatter
sundhedsvæsenet som vores fælles
sundhedsvæsen.
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Forskellige tilbud

–m
 ere sundhed til flere
Når vi indgår i et partnerskab forudsætter
det, at vi møder hinanden med respekt for
hinandens forskelligheder. Ikke alle har brug
for eller ønsker samme tilbud. Personalet i
sundhedsvæsenet udvikler og tilrettelægger
i samarbejde med borgeren det tilbud, der
bedst tilgodeser borgerens ønsker og behov.
Vi møder hinanden med det udgangspunkt,
at vi har forskellige kompetencer, der i et
ligeværdigt samarbejde vil bidrage til de
bedste løsninger. Personalet bidrager med
faglig viden og borgeren med personlig viden
og erfaring. Med udgangspunkt i borgerens
viden og erfaring rådgiver og vejleder
personalet, så borgeren har mulighed for at
træffe de valg, der bedst tilgodeser borgerens
ønsker og behov.
Vi udviser fleksibilitet og nærvær i kontakten
med hinanden, og vi gør os tilgængelige

for hinanden for at opnå fælles løsninger
af høj kvalitet. Såvel sundhedsfaglig som
patientoplevet kvalitet. Den borger, der
selv ønsker at kunne tilrettelægge sit
samarbejde med sundhedsvæsenet, har
mulighed for det inden for de rammer, der
er givet. Rammerne og mulighederne for
selv at kunne bestemme skal være kendte,
så forventninger til samarbejdet kan
afstemmes.
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Vision betyder mere konkret
Visionen betyder, at sundhedsvæsenet
i Region Sjælland flytter sig mod at
sundhed i højere grad skal leveres på
borgernes præmisser. Kulturen skal
understøtte en oplevelse af, at det er
sundhedsvæsenet, der med sin
faglighed, på et tidspunkt kommer
ind som gæst i borgerens liv
og hjælper borgeren og eventuelle
pårørende med at tage den beslutning,
der er bedst for netop ham eller hende
ud fra vedkommendes livssituation.
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Det betyder at:
Vi ser borgere, pårørende og frivillige som
aktive partnere, når det gælder den enkeltes
sundhed og sygdom – og når det handler om
at udvikle sundhedsvæsenet.

Eksempler:
•	Alle sygehuse sætter sig
mål for gode partnerskaber
med patienter, pårørende
og frivillige.
•	Alle planlægningsopgaver
og evalueringer
af patientrettede
indsatser indeholder et
patientperspektiv.

Vi ser patientinddragelse som en integreret
del af fagligheden – ikke et alternativ til
faglighed.

Eksempler:
•	Vi sætter fokus på at formidle
gode erfaringer, og at lære af
hinanden.
•	Viden om partnerskaber indgår
i uddannelsestilbud til alle
medarbejdergrupper.

7

a

Vi har fokus på hele patienten og patientens
samlede forløb, oplevelse og behov.

Eksempler:
•	Vi arbejder målrettet med
patientstøtteværktøjer
som fx helbredsprofilen og
patientuddannelser.
•	Vi sikrer, at der ved
sektorovergange sker
videndeling, så høj kvalitet
sikres, og tid anvendes
bedst muligt.
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Vi vil sikre, at forløb er tilrettelagt for og
styret af den enkelte patient, på basis af
tydelige rammer for god sundhedsfaglig
kvalitet. Vi vil sikre, at borgeren har
mulighed for at have overblik over sit
samledede forløb.
Vi ved, at tiden til dialog er godt givet ud,
fordi den resulterer i bedre behandling – og
samtidigt giver et bedre arbejdsmiljø.
Eksempler:
•	Vi tilbyder forløbskoordination,
som giver mening og skaber
sammenhæng for den enkelte
patient.
•	Vi tilbyder en bred vifte af
tilbud fra tæt personlig kontakt
til patientstyret selvbetjening
og telemedicinske løsninger
med udgangspunkt i patientens
behov.

Eksempler:
•	Vi anerkender medarbejderne som de
vigtigste ambassadører for visionens
implementering. Visionens omsætning
til lokale løsninger, der giver mening på
sygehusniveau, på afdelingsniveau og hos den
enkelte medarbejder, er altafgørende.
•	Vi udvikler den ekspertise, som
medarbejdere stiller til rådighed for patient
og borger. Udviklingen skal hjælpes på vej
af brugerinddragelse gennem råd, paneler,
workshops og et decideret udvalg til at
inddrage patienterne.
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Kommunikation – 01496 – 01.15

Januar 2015
kvalitetudvikling@regionsjaelland.dk

