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Sessioner 11.30 - 12.45 

1. Patientinddragelse – IV antibiotika som hjemmebehandling (A5) 

2. Hvad kan hospitalsvæsenet lære af luftfarten? (Lille auditorium) 

3. Simulationstræning (A1-A2) 

4. Implementering og fastholdelse (A3-A4) 

Sessioner 14.45 - 16.00 

A. Sikkert flow, resultater, fastholdelse og videreudvikling (A5) 

B. Hvad kan hospitalsvæsenet lære af luftfarten? (Lille auditorium) 

C. Nudgingprojekt i et hospitalsmiljø (A1-A2) 

D. Implementering og fastholdelse (A3-A4) 



 

 

MÅLGRUPPE       

Konferencen retter sig mod ledere på alle niveauer, medarbejdere og politikere der arbejder 

med og/eller har interesse for patientsikkerhedsarbejdet.  

INDHOLD       

Konferencen præsenterer aktuelle og centrale emner indenfor patientsikkerhed og er en del af 

udmøntningen af de nye patientsikkerhedstiltag for Region Nordjyllands Strategi 2018 og 

Region Midtjyllands Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed 2014-2017. 

Både formiddag og eftermiddag er det muligt at vælge deltagelse i én af flere parallelle 

sessioner, der både belyser ny viden og erfaring samt præsenterer forskellige metoder og 

redskaber til forbedring af patientsikkerheden inden for specifikke områder.  

 

OPLÆGSHOLDERE      

� Sundhedsdirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland 

� Vicedirektør Jan Mainz, Psykiatrien Region Nordjylland 

� Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital 

� Vicedirektør Claus Brøckner, Sygehus Vendsyssel 

� Lektor, ph.d. i medicinsk etik Jacob Birkler 

� Luftkaptajn Christian Collin, partner ved MA&P 

� Haveriekspert Tom Zøllner, partner ved MA&P 

� Overlæge Henrik Palm, ortopædkirurgisk afd., Hvidovre Hospital 

� Lægelige leder af Nordsim Karen Lindroff-Larsen, Aalborg Universitetshospital 

� Centerleder Britta Ravn, Center for telemedicin, Region Midtjylland 

� Foredragsholder og stand-up komiker Geo 

� Innovationskonsulent og projektleder Christina Egelund Antonsen, Hospitalsenheden 

Horsens 

� Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Hospitalsenheden Horsens 

� Leder af infektionshygiejnen Jens Yde Blom, Infektionshygiejnen, Region Nordjylland 

� Hygiejnesygeplejerske Henrik Stengaard-Olesen, Infektionshygiejnen, Region 

Nordjylland 

� Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Vibeke Engell-Sørensen, 

Infektionsmedicinsk afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby 

� Patientsikkerhedskoordinator Mette Marie Sørensen, Infektionsmedicinsk afdeling Q, 

Aarhus Universitetshospital, Skejby 



 

 

 

PROGRAM       

Kl. 8.00  Ankomst med kaffe og rundstykker  

Kl. 8.30 Velkomst 

 v. kontorchef Jens Kjær-Rasmussen, Region Nordjylland 
 

Kl. 8.35 Hvad kommer de nye kvalitetsmål til at betyde for 

patientsikkerhedsområdet? 

v. Sundhedsdirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland 

 

Den danske kvalitetsmodel er gået på pension til fordel for de nye nationale 
kvalitetsmål, der er valgt i et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og staten. 
Hvad kommer de nye kvalitetsmål til at betyde for patientsikkerhedsarbejdet, og 
hvordan tænker vi de utilsigtede hændelser ind i den nye kvalitetsdagsorden? 

 

Kl. 9.15 Ledelsesmæssig forankring af patientsikkerhedsarbejdet 
v. Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, vicedirektør 
Claus Brøckner, Sygehus Vendsyssel og vicedirektør Jan Mainz, Psykiatrien 

Nordjylland 

 
Nationalt, regionalt og lokalt tales der meget om, at ledelsesopmærksomhed og 
opbakning er en forudsætning for at få fremdrift i patientsikkerhedsarbejdet – 
særligt er der primo 2016 fokus på den ledelsesmæssige forankring af arbejdet 
med de utilsigtede hændelser, da alle regioner skal lave et lokalt servicetjek af, 
om der er tilstrækkelig ledelsesmæssig forankring af arbejdet med utilsigtede 
hændelser.  
De tre lægefaglige direktører vil hver komme med et oplæg på 10 min. ud fra 
spørgsmålene: 

• Hvordan involverer I jer ledelsesmæssigt og hvordan følges op fx på 
handleplaner fra dybdegående analyser mv.? 

• Hvilke udfordringer ser I i patientsikkerhedsarbejdet (teamsamarbejde, 
kommunikation, kultur mv.)? 

• Hvordan engagerer I jer overordnet i formidling af brist i 
patientsikkerheden og ikke mindst læringen af dem? 

 
Efter oplæggene vil der være debat og mulighed for at stille spørgsmål til 
oplægsholderne. 

 

Kl. 10.15 Etiske dilemmaer i et sundhedsvæsen under konstant og øget pres 
 v. Lektor, ph.d. i medicinsk etik Jacob Birkler 
 

På den ene side vil vi gerne involvere og inddrage patienter og pårørende - på 
den anden side opstår dilemmaer når vi f.eks.: 

� lader alvorlige samtaler finde sted på flere-sengs-stuer 
� har for travlt til at lytte til de bekymringer patienter og pårørende har 
� ikke altid kan overholde udredningstiden, eller ikke får snakket med 

patienterne om hvad de egentlig ønsker 
� ”presser” patienter hjem – næsten før de er færdigbehandlede 
� er nødt til i andres påhør at bede om CPR nr. for at være sikker på den 

rette ID 
 



 

Kl. 11.00 Pause med kaffe og forfriskninger     

  

Kl. 11.30 Sessioner - se beskrivelser på efterfølgende sider 

 

Kl. 12.45 Frokost 

 

Kl. 13.40 En patienthistorie 

 v. Foredragsholder og stand-up komiker Geo 

 
Kl. 14.30 Pause med kaffe og frugt 

 

Kl. 14.45 Sessioner - se beskrivelser på efterfølgende sider 
 

Kl. 16.00 Tak for i dag 



 

Sessioner 11.30 - 12.45     
 

1.    Patientinddragelse – IV antibiotika som hjemmebehandling 
v. Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Vibeke Engell-Sørensen og 
patientsikkerhedskoordinator Mette Marie Sørensen, Infektionsmedicinsk afdeling Q, 

Aarhus Universitetshospital, Skejby 

 

Som en del af projektet "Det Brugerinddragende Hospital" arbejder Infektionsmedicinsk 
Afdeling Q, AUH med at finde en brugerinddragende og individuel løsning for 
hjemmebehandling til patienter, der skal have langvarig iv-behandling. Der arbejdes ud 
fra metoden "Fælles beslutningstagning" med henblik på at inddrage patienten i 
beslutningen om hvem, der skal administrere medicinen efter udskrivelse fra hospitalet 
og hvor det skal foregå.  

Der arbejdes sideløbende med at etablere et telemedicinsk tilbud med henblik på 
hjemmemonitorering af patienter i hjemme iv-behandling.  

Projektet indebærer flytning af opgaver og ansvar. Hvad betyder det for 
patientsikkerheden, at vi som sundhedspersonale i højere grad skal være parate til at 
dele faglig viden og ansvar med patienten, dennes pårørende og andre 
samarbejdspartnere? Der vil blive lagt op til en diskussion af projektets betydning for 
patientsikkerheden. 

 

2.  Hvad kan hospitalsvæsenet lærer af luftfarten? 
v. Luftkaptajn Christian Collin, Haveriekspert Tom Zøllner, partnere ved MA&P og 

overlæge Henrik Palm, ortopædkirurgisk afd., Hvidovre Hospital  

 
Gennem mange år har kommerciel luftfart arbejdet med læring fra alvorlige hændelser 
og ulykker. Industrien har siden 2. Verdenskrig været bevidst om, at kun gennem 
metodiske undersøgelser og åbenhed har det været muligt kontinuerligt at forbedre 
flyvesikkerheden.  
En af konklusionerne er systemsvigt, hvor forskellige fejl bliver koblet og dermed er 
medvirkende til ulykker. Et mønster, som er gået igen gennem de sidste 100 år, hvor 
kommerciel luftfart har eksisteret:  
-Information og viden har været tilgængelig, men blev ikke tolket og forstået i tide, samt 
fejl eller afvigelser, der har været “accepteret" gennem længere tid, og blot venter på 
den rigtige kombination for at blive udløst, blev medvirkende faktorer til dødelige 
ulykker. 
Derfor har det været en nødvendighed at forstå, at fejl skal ses i en større 
sammenhæng, som en indikator på systemsvigt i stedet for udelukkende at fokusere på 
den enkelte person, der er involveret. Kommerciel luftfart arbejder nu med kontinuerligt 
at monitorere sin performance, så der kan ageres proaktivt på tendenser i systemet, 
inden ulykken finder sted. Dette sker gennem struktur, træning, systemisk forståelse og 
opfølgning.  
Denne metodik og mentalitet har Hvidovre Hospital i samarbejde med luftfartsindustrien 
forsøgt at udvikle og tilpasse hospitalssektoren og resultatet er Periodisk Standard 
Træning. Vær med i debatten om, hvorvidt hospitalsvæsnet kan lære af 
luftfartsindustrien – og hør om Hvidovre Hospitals erfaringer. 



 

 

3.  Simulationstræning 

v. Lægelig leder af Nordsim Karen Lindroff-Larsen, Aalborg Universitetshospital 

 
Sundhedsfaglig simulationstræning handler om effektiv læring, og også om 
patientsikkerhed hvor læringskurven flyttes væk fra patienten og hen til det simulerede 
miljø. Mangelfuld kommunikation og dårligt fungerende teamsamarbejde ligger bag 
mindst halvdelen af fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Teamsamarbejde 
kan perfektioneres i simulation samtidigt med at farlige og måske sjældent 
forekommende situationer kan trænes igen og igen uden risiko for patienten. Læringen 
kan indrettes efter aktuelle behov i organisationen, for eksempel ved en ophobning af 
utilsigtede hændelser, ved ibrugtagning af nyt udstyr eller faciliteter eller indførelse af 
nye rutiner. Der er en overvældende evidens for effekten af færdighedstræning. Området 
er i rivende udvikling.  

 
4.     Implementering og fastholdelse 

v. Centerleder Britta Ravn, center for Telemedicin, Region Midtjylland 

 
Vellykket implementering og fastholdelse af ny praksis kræver både en systematisk 
tilgang og et tæt samarbejde mellem de involverede parter. Forskning har identificeret 
en række faktorer, der kan fremme eller hæmme fremdriften i implementeringsprocesser 
og har betydning for organisationers evne til at fastholde forandringerne.  

 
På workshoppen ser vi nærmere på de udfordringer, der i særlig høj grad opleves som 
vanskelige at håndtere. Du får indsigt i, hvilke faktorer, der har vist sig særligt 
væsentlige for en succesfuld implementering i stor skala. Du præsenteres for nogle 
redskaber, der er lette at bruge og får desuden mulighed for at bringe dine egne 
implementeringserfaringer i spil, når vi går i dialog om vejen til en vellykket 
implementering. 
 



 

Sessioner 14.45 - 16.00     

A.     Sikkert flow, resultater, fastholdelse og videreudvikling 

v. innovationskonsulent og projektleder Christina Egelund Antonsen og sygeplejefaglig 

direktør Inge Pia Christensen, Hospitalsenheden Horsens 

 
Hospitalsenheden Horsens har gennem de sidste år indgået i et nationalt projekt ’Sikkert 
Patientflow’ i samarbejde med 11 øvrige akuthospitaler i Danmark og Danske Selskab for 
Patientsikkerhed, hvis fokus er at implementere nye metoder, der skal sikre 
patientsikkerhed og kvalitet hver gang – også ved overbelægning.  
Det nationale projekter er afsluttet ultimo 2015 men på Hospitalsenheden Horsens har 
man valgt at forsætte med at forbedre indsatsen og bringe nye initiativer i spil i 2016. 
 
På sessionen vil du blive præsenteret for de metoder, der er implementeret og de 
opnåede resultater men ligeledes hvordan Hospitalsenheden Horsens sikrer fastholdelse 
af de opnåede resultater. Dernæst vil du også blive præsenteret for nye 
elementer/initiativer, som Hospitalsenheden Horsens vil implementere i 2016 for at sikre 
et godt og sikkert patientforløb. 

 
B.     Hvad kan hospitalsvæsenet lære af luftfarten? 

v. Luftkaptajn Christian Collin og Haveriekspert, Tom Zøllner, partnere ved MA&P og 

overlæge Henrik Palm, ortopædkirurgisk afd., Hvidovre Hospital  

 
Gennem mange år har kommerciel luftfart arbejdet med læring fra alvorlige hændelser 
og ulykker. Industrien har siden 2. Verdenskrig været bevidst om, at kun gennem 
metodiske undersøgelser og åbenhed har det været muligt kontinuerligt at forbedre 
flyvesikkerheden.  
En af konklusionerne er systemsvigt, hvor forskellige fejl bliver koblet og dermed er 
medvirkende til ulykker. Et mønster, som er gået igen gennem de sidste 100 år, hvor 
kommerciel luftfart har eksisteret:  
-Information og viden har været tilgængelig, men blev ikke tolket og forstået i tide, samt 
fejl eller afvigelser, der har været “accepteret" gennem længere tid, og blot venter på 
den rigtige kombination for at blive udløst, blev medvirkende faktorer til dødelige 
ulykker. 
Derfor har det været en nødvendighed at forstå, at fejl skal ses i en større 
sammenhæng, som en indikator på systemsvigt i stedet for udelukkende at fokusere på 
den enkelte person, der er involveret. Kommerciel luftfart arbejder nu med kontinuerligt 
at monitorere sin performance, så der kan ageres proaktivt på tendenser i systemet, 
inden ulykken finder sted. Dette sker gennem struktur, træning, systemisk forståelse og 
opfølgning.  
Denne metodik og mentalitet har Hvidovre Hospital i samarbejde med luftfartsindustrien 
forsøgt at udvikle og tilpasse hospitalssektoren og resultatet er Periodisk Standard 
Træning. Vær med i debatten om, hvorvidt hospitalsvæsnet kan lære af 
luftfartsindustrien – og hør om Hvidovre Hospitals erfaringer. 

   

 



 

 
C.     Implementering og fastholdelse 

v. Centerleder Britta Ravn, center for telemedicin 

 
Vellykket implementering og fastholdelse af ny praksis kræver både en systematisk 
tilgang og et tæt samarbejde mellem de involverede parter. Forskning har identificeret 
en række faktorer, der kan fremme eller hæmme fremdriften i implementeringsprocesser 
og har betydning for organisationers evne til at fastholde forandringerne.  

 
På workshoppen ser vi nærmere på de udfordringer, der i særlig høj grad opleves som 
vanskelige at håndtere. Du får indsigt i, hvilke faktorer, der har vist sig særligt 
væsentlige for en succesfuld implementering i stor skala. Du præsenteres for nogle 
redskaber, der er lette at bruge og får desuden mulighed for at bringe dine egne 
implementeringserfaringer i spil, når vi går i dialog om vejen til en vellykket 
implementering. 

 

 

D.     Nudging i et hospitalsmiljø 
v. hygiejnesygeplejerske Henrik Stengaard-Olesen, leder af Infektionshygiejnen Jens Yde 

Blom, Infektionshygiejnen, Region Midtjylland 

 
Nudging kan oversættes som et lille kærligt skub til at gøre det ”rigtige”. Præmissen er 
velkendt, nemlig at vi ikke altid handler rationelt og derfor kan have brug for et kærligt 
skub i den rigtige retning, til frivilligt at gøre, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Nudging 
kan være med til at påvirke os i den retning, som vi gerne vil have, nemlig øget 
compliance for korrekt udført håndhygiejne. Det er, hvad der i teorien, ikke burde have 
nogen betydning, men som i praksis gør en forskel. 
Men kan det lade sig gøre, og hvordan implementerer vi nudges i et sygehus miljø? 
Sessionen handler om: 
Hvad er et nudging?  
Mange har en mening om det, men ved vi, hvad det er?  
Afsættet vi starter med har betydning for, hvilket resultat vi får. Hvordan udviklinger man 
og bruger nudging, hvorledes kan det påvirke den infektionshygiejniske kultur på din 
afdeling og forbedrer håndhygiejnen. Vi vil inddrage relevante erfaringer fra et 
pilotprojekt i Region Nordjylland, som blev udført i løbet af 2015 samt internationale 
erfaringer med nudging i et hospitalsmiljø. Derudover vil der være mulighed for at stifte 
bekendtskab med vores specialfremstillede hygiejnevogn- som er et læringsredskab til at 
starte dialogen om hvordan vi forbedrer håndhygiejnen. 

 

 



 

MODERATOR          

Kontorchef Jens Kjær-Rasmussen, Region Nordjylland 

 

KURSUSLEDELSEN      

Regional risikomanager Tilde Jensen  Region Nordjylland 

Risikomanager Louise Stadil Pinstrup Region Nordjylland 

Regional risikomanager Heidi Aagaard Region Midtjylland  

Risikomanager Inge Selchau Jørgensen Region Midtjylland 

Kvalitetskonsulent Anna Marie Fink Region Midtjylland 

A/C Fuldmægtig Elin Lyngsø       Region Midtjylland  

Risikomanager Vivi Pedersen Region Nordjylland  

 
 


