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Forord
Kære læser.
Hvis du aldrig har hørt om Kliniske Mikrosystemer, så tag dig tid til at læse denne pjece.
Har du hørt om dem, så vil pjecen give dig
mere viden, særligt om danske erfaringer.
For Kliniske Mikrosystemer er både en ledelsesfilosofi og en fortløbende kvalitetsforbedringsproces, der arbejder på det kliniske niveau.
Klinisk Mikrosystem fokuserer på at omorganisere arbejdsgangene, så de giver mere
mening værdi for patienter og personale.
I 2007 udgav Danske Regioner i samarbejde
med DSI og Center for Kvalitet i Region Syddanmark en introduktionsfolder om Kliniske Mikrosystemer, baseret på bl.a. svenske
erfaringer. Den er blevet revet væk; så stor
har interessen været.
Rundt omkring i landet er startet adskillige
kliniske mikrosystemer.
Nu udkommer 2. udgave, og i denne udgave er de svenske eksempler og indlæg
erstattet af danske eksempler og erfaring.
Vi håber den må være med til at skabe lige
så megen inspiration og iværksætterlyst
som den første, for det er med initiativer
som Kliniske Mikrosystemer, at der skabes
nytænkning og fremdrift i kvalitetsudviklingen i det danske sundhedsvæsen.

Lone Christiansen
Sundheds- og socialpolitisk direktør
Danske Regioner
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Kliniske mikrosystemer
som ledelsesfilosofi
En råkold dag i april 2003 stod jeg sammen med
nogle kolleger og betragtede produktionslinjen på
Scania lastbilers motorfabrik i Södertälje. Jeg var
kommet med små forventninger, men blev desto
mere overrasket over, hvad jeg så. På et traditionelt
svensk industriforetagende forventer man ikke, at
den mand som er udviklingsansvarlig, og som skal
vise os fabrikken, er en mand i 30 års alderen med
hestehale, stort skæg med perler og T-shirt. Hvad
jeg så i produktionen var lige så overraskende. Istedet for en produktionslinje, hvor arbejderne stod
hver for sig og skruede hver sin del på den ufærdige
motor, så jeg i stedet elleve grupper arbejdere som
samarbejdede, og som havde inflydelse på hvordan
de skulle gøre. Desuden – hvilket måske var mest
tankevækkende – blev linjen stoppet en time hver
fredag eftermiddag, så arbejderne kunne diskutere
hvad de havde lært sig i den uge, som var gået. De
kunne også diskutere med ingeniørerne og dokumentere forløb i databaser, således at kollegerne
på de andre motorfabrikker i Frankrig og Brasilien
kunne dele deres viden og kundskaber. At Scania
ikke stoppede produktionen for at være søde mod
arbejderne var jeg overbevist om – selvom linjen
stod stille en time var ugeproduktionen og kvaliteten højere, end den havde været tidligere, så alle
fik gevinst ved denne måde at organisere produktionslinjen på.
Kort tid efter mødte jeg Marjorie Godfrey og Eugene Nelson fra Dartmouth Medical school, New
Hampshire, som udviklede teorierne om kliniske
mikrosystemer. Jeg indså, at det var præcis det, vi
havde gjort på vores sygehus i Eksjö, da vi skabte
enheder med eget ansvar for resultat og udvikling.
Det, vi havde gjort, var at skabe mindre funktionelle
enheder med fokus på mål, målemetoder og strategi for at nå sine mål, dvs et klinisk mikrosystem.
Man skal gøre sig det klart, at det som vi kalder
kliniske mikrosystemer, frem for alt er en ledelsesfilosofi. Det findes i dag en dyb frustration i sundhedssektorens organisatoriske ledelse, fordi man
ser, at sundhedssektoren fungerer dårligt, og man
står magtløse og frustrerede og kigger på – og så
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gør man naturligvis det, man er dygtig til, nemlig at
organisere og omorganisere. Alt for ofte med det
resultat at man slår fungerende enheder i stykker
og danner nye enheder, som tager flere år før de
fungerer. Eftersom sygehusledelsen ofte byttes ud
hver andet år, kommer der nye administratorer og
direktører hvert andet år, som gør det de er dygtige
til, nemlig at omorganisere. Jeg har i min hverdag
lært, at man skal omorganisere så lidt som muligt.
De egentlige værdier i sundhedssektoren skabes
i den direkte patientkontakt, og det er der, forandringsarbejdet frem for alt skal gøres.
De kliniske mikrosystemer henter sine værktøjer
fra andre udviklingsmetoder såsom Toyotamodellen, TQM, Lean production eller hvad man vil kalde
det. Hvor man henter redskaberne fra spiller ingen
rolle – bare de er funktionelle og hensigtsmæssige,
og at man har en vision omkring det man ønsker at
gøre. Det vigtige er, at udviklingen drives af dem,
som er i frontlinjen, og som har mulighed for at bedømme, hvad der skaber en egentlig værdi for vore
patienter. Det, som ikke skaber en egentlig værdi,
er spildt arbejde og skal ikke gøres. For at kunne
gennemføre disse forandringer er det nødvendigt,
at kigge på det som skaber egentlig nytte og mindre på traditioner og hieraki. I disse overvejelser
indgår også spørgsmål om, hvilke faggrupper gør
hvad og hvordan man får patientinddragelse.
Det er derfor, at de mennesker, som befinder sig på
gulvet i produktionen, skal udvikle virksomheden.
Disse mennesker skal have resurser og støtte til at
gøre det.
Det er mig til stor glæde, at man nu, i mit gamle
hjemland, begynder at overveje, hvorfor og hvordan man arbejder - lykke til, der er gode gevinster
i sigte, når man får virksomheden til at fungere, og
der er ikke så meget at være bange for – det kan
ikke blive så meget værre end det er nu...

Jörgen Tholstrup
November 2009

Introduktion til
Kliniske Mikrosystemer
Kliniske mikrosystemer (KMS) er en tilgang, hvor man ser på mødet mellem
patient og behandlersystem. Et klinisk mikrosystem er det sundshedsfaglige
fagpersonalet, der arbejder sammen med patienten, for at opnå den bedste
behandling med både kvalitet, sikkerhed og tilfredshed. I det kliniske mikrosystem er det dialogen og samspillet mellem patienten og fagpersonale, der
er i fokus. Netop i denne enhed synliggøres mulighederne for forandringer
og forbedringer.
Et Klinisk Mikrosystem har følgende karakteristika:
-

Veldefineret mindre enhed af personale, der arbejder med pleje og behandling af patienter
Medarbejderinvolvering (f.eks. tavlemøder, ideudvikling, samt analyser af systemer, processer og relationer med f.eks. 5P) i kvalitetsudvikling
Mål og målinger, brug af PDSA-cirklen i udviklings- og forbedringsarbejdet i relation til værdikompasset
Inddragelse af patienter og evt. pårørende (f.eks. ad hoc patient repræsentation i forbindelse
med forbedringsarbejdet og/eller patientfeedback via interviews)

Erfaringer viser, at følgende forudsætninger bør være til stede for at sikre at arbejdet med KMS
forankrer sig:
- Basalt kendskab til karakteristika for KMS
- Ledelsesmæssig opbakning
- Medarbejderinteresse for udvikling og forbedring af klinisk praksis
- Engageret og dedikeret kontaktperson
- Tilstrækkelige ressourcer, f.eks. i form af tid til at deltage i udviklingsarbejdet
- Villighed til at prioritere og opbygge et internt støttesystem (på afsnitsniveau og på
tværs af afsnit på sygehuset)
- Støttesystemer på følgende områder: IT, information, mødestrukturer og feedback
- Løbende uddannelse og kompetenceudvikling

Den historiske baggrund
I 1990´erne studerede J. Brian Quinn1 de mest succesfulde serviceorganisationer rundt om i verden.
Han fandt, at de hurtigst voksende, de mest indbringende og de mest succesfulde selskaber, som
f.eks. Wal-Mart og McDonalds i stigende grad fokuserede på fagpersonalet og de enheder i deres organisationer, hvor mødet mellem kunden og organisationen fandt sted. Quinn´s undersøgelser viste,
at disse organisationer dannede adskillige små frontlinjeenheder, som kunne skabe forbindelse mellem organisationens kerneydelse og kunderne. Han beskrev, at disse førende selskaber organiserede
sig omkring og konstant udviklede kontaktfladen, ”den mindste frontlinjeenhed”, mellem fagpersonalet og kunderne, som matchede selskabets ydelser med kundernes behov.
1

professor ved Amos Tuck School of Business Administration at Dartmouth College
DSI, CENTER FOR KVALITET OG DANSKE REGIONER 2010

5

Quinn´s erfaringer er bl.a. blevet brugt af Paul Batalden2 og Gene Nelson3, der arbejdede med samme
tilgange til at udvikle sundhedsvæsenet. Batalden og Nelson var optaget af det, de kaldte mikrosystemer (de mindste enheder på hospitalerne). De studerede hvordan fagfagpersonalet kunne designe
og udøve deres arbejde i små enheder og levere ydelser til en specifik gruppe af patienter. De overførte tankerne bag ”den mindste frontlinjeenhed” til sundhedsvæsenet og betegnede dem ”kliniske
mikrosystemer”.
Siden er metoden udviklet yderligere og er blevet udbredt til klinisk praksis flere steder i USA og til
så forskellige lande som f.eks. Norge, Frankrig, Libanon, Spanien, Sverige og England. Hovedparten af
den litteratur, der findes på området stammer dog fra USA, England og Sverige.

Det kliniske mikrosystem
Et klinisk mikrosystem er den gruppe af fagpersoner eller tværfaglige team, der i samspil med patienten
har til opgave at opnå størst mulig kvalitet i pleje og behandling af patienten. Det er i samspillet mellem
patient og fagpersonalet, at kvaliteten, resultaterne, sikkerheden, tilfredsheden og motivationen skabes. Det er her, tættest på patienten, at behovet for forandringer og forbedringer synliggøres, og det er
her, at den største mulighed for at skabe vedvarende effekt på behandlingen findes.

Hvordan gør vi dette bedre?

Figur 1: Mikrosystemets
refleksion. Medlemmerne af mikrosystemet
overvejer løbende om
arbejdsgange og processer kan forbedres,
indenfor de rammer mikrosystemet arbejder i.

Samspil om
den bedste
behandling
Fagpersonale

Patient

Det kliniske mikrosystem beskæftiger sig grundlæggende med to ting:
1) at opnå den bedste kvalitet i behandling og
2) at skabe kvalitetsforbedringer gennem forandring af arbejdsgange.

Indflydelse og ansvar
Det at samarbejde efter principperne i kliniske mikrosystemer er en kulturforandring. I et velfungerende
klinisk mikrosystem bliver fagpersonalet bevidst om, hvad de har indflydelse på i forhold til deres arbejdsmiljø og tager ansvar for det. Sundhedsvæsnet er styret af rammer, lovgivninger og organisationens værdigrundlag, som påvirker måden, hvorpå det kliniske arbejde udføres. Fagpersonalet har dog indflydelse på
arbejdsgange, og hvordan afdelingens kerneprocesser forløber. I den kliniske praksis kan der arbejdes med
udbedring af flaskehalse, dobbeltarbejde eller forbedre samarbejdet med andre afdelinger.
Det kliniske mikrosystem gør sig sine kompetencer, opgaver og ansvarsområder bevidst. Hvilke ressourcer er til rådighed og stemmer de overens med opgaverne? Derefter arbejder fagpersonalet systematisk
2
3
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med forandringer. Dvs. de gennemgår de fire trin i PDSA-cirklen i forhold til det, som de gerne vil forbedre, og undervejs udføres målinger, for at finde ud af om forandringerne også er forbedringer.
Eksempler på spørgsmål til det kliniske arbejde:
Û Er det nødvendigt at patienten sidder op, når vi lokalbedøver, inden vi foretager
Û en broncoskopi?
Û Hvordan gør vi stuegangen hurtigere og mere effektiv?
Û Er det fornuftigt at kalde de kroniske mave/tarm-patienter ind til kontrol besøg
Û hvert halve år?
Det betyder at fagpersonalet løbende reflekterer over deres arbejdsprocesser i teamet. De arbejder systematisk med deres ideer til forbedringer, ideerne afprøves og evalueres med henblik på at forbedre
arbejdsgange, samt højne både patienttilfredshed og medarbejder tilfredshed. Det er fagpersonalet selv,
der leder forandringsarbejdet og finder frem til de områder, der skal arbejdes med. I det kliniske mikrosystem er medarbejderinvolvering alfa og omega – ledelsen er en støttefunktion til mikrosystemet.

Betydningen af tværfaglighed
Tværfaglighed er vigtigt i det kliniske mikrosystem. Det betyder at alle ansatte, der møder patienten:
Læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, portører, lægesekretærer, m.fl., er en del af mikrosystemet.
Det kliniske mikrosystem er en tværfaglig enhed med indbyrdes afhængige processer, som går på
tværs af faggrænser. Alle medlemmer spiller dermed en vigtig rolle i det kliniske mikrosystem. Dette
gælder også arbejdet med at udforske og beskrive det kliniske mikrosystem og udvælge områder til
forbedringsarbejdet. Dette skaber et bredt ejerskab – alle tager ansvar for at udvikle og forbedre
både arbejdet og arbejdsvilkårene.
Eksempler på et klinisk mikrosystem:
Û Et hjerteintensivt afsnit
Û En lægepraksis
Û Et sengeafsnit
Û Et ambulatorium
Û Et specialeteam

Involvering af medarbejdere
Sundhedsvæsenet er en medarbejderintensiv sektor. Selvom der er komplicerede og højteknologiske
løsninger, skabes kvaliteten af behandlingen i et samarbejde mellem kompetente fagpersoner og i
samspillet med patienterne. Den største og vigtigste ressource i sundhedsvæsnet er altså de ansatte.
Pleje og behandling kan kun forbedres, hvis man giver de ansatte de rette muligheder og vilkår.
I det kliniske mikrosystem involveres de ansatte i at sætte og definere de overordnede mål for forbedringsarbejdet. De lærer deres egne og kollegaernes opgaver at kende og forbinder det daglige
arbejde med de overordnede fælles mål. Arbejdsklimaet baseres på respekt, indbyrdes afhængighed,
service, læring, faglig udvikling og arbejdsglæde. Der opbygges en korpsånd blandt de ansatte i mikrosystemet med regelmæssige møder og arrangementer. De anerkendes for deres arbejde.
Arbejdsopgaver fordeles i højere grad ud fra den enkeltes kompetencer – og i mindre grad ud fra
formelle regler. Alle faggrupper, som arbejder i frontlinjen og møder patienten, inddrages. Læger,
sygeplejersker, ernæringseksperter, ergoterapeuter, sekretærer og portører er alle en del af mikrosystemet. Skillelinjer baseret på faggrupper, afdelingsskel mv. opblødes.
DSI, CENTER FOR KVALITET OG DANSKE REGIONER 2010
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Ansatte har mulighed for at videreudvikle deres kompetencer, især er der fokus på at integrere læring
i arbejdet. Det kan ske på forskellige måder så som ’on-the-job’-træning, færdighedslaboratorier og
krydstræning, hvor ansatte sættes ind i andre ansattes arbejdsopgaver (sidstnævnte kan også understøtte den fleksible arbejdsdeling). En vigtig del af kompetenceudvikling er at måle og vurdere de
ansattes arbejde og give dem feedback. De ansatte får feedback, hvad der gøres godt, og hvor der
kan skabes forbedringer.

I gang med kliniske mikrosystemer
En nefrologisk afdeling i Fredericia havde fokus på stuegang, fordi den fyldte meget i hverdagen, og
personalet var ikke tilfredse med dens form.
Efter en temadag med Jørgen Tholstrup, blev afdelingen inspireret til at gøre noget ved deres stuegang. De tog hvad de kunne bruge fra de svenske erfaringer og omsatte det til egne forhold.
De nedsatte en gruppe (en slags styregruppe), der mødtes hver fjortende dag med afdelingssygeplejersken, samt en læge og sygeplejersker. På møderne blev der hele tiden samlet op og arbejdet rettet til. Med deres egne ord kom de i gang med forbedringsarbejdet, fordi: ”vi har mast os
frem!”
Anbefalinger til styregruppen:
Û Der skal være en afdelingssygeplejerske
Û Referater fra møderne skal sendes ud i resten af afdelingen og ”opad” i systemet
til oversygeplejersken og administrerende overlæge
Û Vælg en mødeleder
Û Prioriter en time i arbejdstiden (f.eks. hver fjortende dag) til mødet
Û Tiltag til forbedringer skal integreres i det daglige arbejde – det skal ikke kører
som noget parallelt ved siden af klinikken

Patientinddragelse
En vigtig del af det kliniske mikrosystem er patientinddragelsen.
Der er overordnet to former for patientinddragelse: En repræsentativ og en individuel.
Ved den repræsentative patientinddragelse kan man f.eks. undersøge en patientgruppe ved hjælp
af spørgeskemaer eller interviews. Ved den individuelle patientinddragelse går fagpersonalet i tæt
dialog med patienten og patientens netværk, for at de sammen kan finde frem til den optimale behandling for hver enkelt patient.

Nye roller i mikrosystemet
I de kliniske mikrosystemer er de enkelte fagspecifikke kompetencer hele tiden i spil omkring og sammen med patienten. Teamet omkring patienten er en dynamisk og fleksibel enhed, der deler viden
og medlemmerne gør brug af hinandens kompetencer (se figur 2, Traditionelle roller).
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Traditionelle roller
Sygeplejersker

Ergoterapeut

Medicinere

Dietist

Læger
Kiropraktor

Sekretær

Figur 2: Traditionelle roller, viser
hvordan det traditionelt var relationen mellem læge og patient, der var
den vigtigste. Kliniske mikrosystemer
er et opgør med denne opfattelse og
lægger vægt på medinddragelse og
dialog mellem fagpersonalet og patient (tegning af J. Tholstrup).

Patient

I mikrosystemet ses patientens møde med det faglige fagpersonale, som et samspil. På denne måde
er patienten aktivt deltagende i behandlingsprocessen. Patienten spiller sammen med en lang række
personer med forskellige faglige kompetencer.

Patienten som teamets ’kunde’
Læger
Kiropraktor

Sygeplejersker

Dietist
Specialister
Sekretær

Patient

Figur 3: Patienten som teamets ”kunde”. Figuren viser hvordan patienten fungerer aktivt som en del af det kliniske mikrosystem, hvor fagpersonalet benytter sig af hinandens såvel som patientens ressourcer. Patienten anses som teamets
”kunde”. (tegning af J. Tholstrup)

Fagpersonalet udgør sammen med patienten ét system, vel vidende at patienten er en del af et andet
system, som er patientens eget netværk (se figur 4).
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Patientens ’team’
Ægtefælle
Figur 4: Patientens
”team”: Figuren viser
vigtigheden af, at det
kliniske mikrosystem
medtænker og har forståelse for patientens privatliv og personlige netværk.
Mikrosystemet opfatter
mennesket som en helhed.
(tegning af J. Tholstrup)

Sygeplejersker/ Specialister

Venner

Patient

Læger

Børn

Forældre

Andre ressourcer

Mikrosystemer i organisationen
Det kliniske mikrosystem er en del af f.eks. en afdeling, et sygehus eller en større klinik. Mikrosystemet udvikler sig hele tiden og tilpasser sig konstant både ydre og indre krav. De kliniske mikrosystemer er de grundlæggende byggesten og enheder i den større organisation. Derfor er kvaliteten i
organisationen ikke bedre end den kvalitet, der skabes i de kliniske mikrosystemer.
I figur 5 (Mikrosystemet i organisationen) vises en illustration af sundhedsvæsnet – et system, der er
indlejret i andre systemer, der igen indlejres i større systemer osv. Patienten befinder sig i midten og
er en del af det kliniske mikrosystem sammen med fagpersonalet. Det kliniske mikrosystem er en del
af et større system; mesoniveauet, som f.eks. kan være en afdeling eller et sundhedscenter. Dernæst
følger makroniveauet, som udgør den større organisation f.eks. et hospital. Alt dette er igen en del af
et endnu større system; en region, kommune o.l., som igen er en del af et samfund og et politisk og
markedsbaseret system.
Kernen udgøres af det kliniske mikrosystem.
Her foregår samarbejdet mellem patient (grå
cirkel) og personalet (rød cirkel), som tilsammen udgør mikrosystemet.
Her indarbejdes udvikling og
forbedringsarbejde i hverdagen.
Mesoniveauets væsentligste rolle er
at støtte det kliniske mikrosystem.
Det er bindeled mellem mikro- og
makroniveau. Desuden understøtter
dette niveau arbejdet på tværs af
mikrosystemerne.

Nationalt niveau udgøres af love, regulativer, anbefalinger.
Her ligger den overordnede ressourceallokering.
Nationalt niveau udgøres af love, regulativer,
anbefalinger. Her ligger den overordnede ressourceallokering.
Makroniveau i organisationen er
overordnet struktur i makroniveauet
(f.eks. IT-systemer, økonomi, personalesituation, centrale beslutninger, sygehusledelse).

Figur 5: Mikrosystemet i organisationen. Figuren viser en måde, hvorpå man kan anskue sundhedsvæsenet, som systemer der er indlejret i hinanden og dermed indbyrdes afhængige.
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Organisationen vendt på hovedet
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Hvis forandringerne virkelig skal skabe kvalitet i sundhedsvæsnet, så er man nødt til at begynde nedefra. Sygehusledelsen kan ikke diktere forandringer oppefra og tro, at fagpersonalet automatisk
skaber forbedringer. Kvalitetsarbejdet begynder nede i det daglige kliniske arbejde. Dem der skal efterleve forandringerne må nødvendigvis også være de samme mennesker, der kommer med ideerne.
Systemet må vendes på hovedet med spørgsmålet: Hvor skabes og udvikles kvalitet for patienten?
Det gør den i den enkelte kliniske enhed (se figur 6).

Kvalitetskoordinatorer,
afdelingsledere,
konsulenter, CfK
Ledere, politikere

Figur 6: Organisationen vendt på hovedet. Figuren til venstre viser en traditionel hierarkisk opdeling af strukturen i
sundhedsvæsenet. I den højre trekant illustreres en anderledes tilgang med større fokus på det kliniske fagpersonale,
patienterne og pårørende. Her placeres mikrosystemet øverst og betragtes som den del af organisationen, hvor kvalitet, sikkerhed og tilfredshed skabes. Meso- og makroniveauets rolle bliver, at levere de bedst mulige betingelser for
mikrosystemernes arbejde og forandringsprocesser. Ydermere skal sygehusledelsen skabe sammenhæng mellem de
ydre strategier (økonomiske, politiske og organisatoriske, f.eks. Den Danske Kvalitetsmodel) og mikrosystemerne.

At ”vende organisationen på hovedet” stiller krav til både ledelse og fagpersonalet. Især ledelser på
meso- og makroniveau skal være villige til at fordele magt, ressourcer, kontrol, ansvar og beføjelser
for at omstille det traditionelle hierarki. Fra fagpersonalet kræver det forståelse og ansvarsfølelse for
den større organisation samt villighed til at påtage sig en mere aktiv rolle. Denne aktive rolle betyder
til gengæld langt mere medindflydelse på arbejdsgange og miljø.
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Jan Dalberg
Specialeansvarlig overlæge i
Medicinske lungesygdomme
Sygehus Lillebælt
Fredericia Sygehus

Kvalitetsudvikling med
patienten i centrum
I 2008 blev jeg inviteret til en temadag i Middelfart, arrangeret af Center for Kvalitet. Der var også
flere sygeplejersker med fra vores lungemedicinske sengeafdeling. Det var en dag med introduktion
til kliniske mikrosystemer. Det drejede sig om kvalitetsudvikling men denne gang med patienten i
centrum. Jeg har før været med til lignende temadage - men her var personalet ofte i centrum, og så
kunne man arbejde ud fra denne model og så inddrage patienten senere.
På medicinske afdelinger er der ofte udtalt travlhed med overbelægning og deraf manglende samlet
plan for patienterne. Jævnligt bliver der behandlet ud fra symptomer i stedet for rationel behandling
af patienterne.
På temadagen lærte jeg, at kliniske mikrosystemer er en lille samlet gruppe af personale på tværs af
alle faggrupper, som planlægger udredning og behandling af patienterne.
Vi valgte i lungemedicinsk sengeafdeling at arbejde med konstruktionen og udformningen af den
daglige stuegang.
Vores stuegang var præget af uro og forstyrrelse og af at patienten ikke var i centrum, når vedkommende skulle konfronteres med en dianose. Typisk foregik stuegangen på en 2 eller 3 sengs stue.
Vi har nu valgt at oprette et planlægningsrum hvor patienten og evt. pårørende får samtale med en
speciallæge og sygeplejerske. Her gennemgår vi samtlige undersøgelser, det være sig røntgen, blodprøver m.m. Herved får patienten og pårørende et visuelt indtryk af udredning og behandling.
Alle informationer bliver skrevet på et A4 ark, som udleveres til patienten. Når pårørende kommer
på besøg om aftenen, foreligger der skriftlig information om det planlagte forløb. Herved er det ikke
nødvendigt at tilkalde en reservelæge som evt. slet ikke kender patienten. Der bliver også samtidig
planlagt næste opfølgende møde, så patienten kan følge med i blodprøver m.m. de kan se, om det
går den rigtige eller forkerte vej. Det giver en ekstra tryghed og et løft i behandlingskvaliteten, idet
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patienterne gør opmærksom på, når planen ikke bliver overholdt. Et godt redskab i en travl hverdag,
hvor patienten også tager ansvar for sin egen behandling.
Som en nødvendig konsekvens af planlægningsmøderne har vi nu et tavlemøde hver morgen, hvor
patienterne bliver gennemgået og prioriteret i et tværfagligt team af læger og plejepersonale. Her
finder vi ud af, hvem der skal have lagt en plan og dermed skal til planlægningsmøde, og hvem der
blot skal have ”en let opfølgning”.
Det hele skulle gerne resultere i en systematisk kvalitetsudvikling dokumenteret ved statistiske metoder. De resultater vi har indtil nu, viser også at patienterne har taget metoden til sig og har stor
glæde af redskaberne.
I vores lungemedicinske ambulatorium har vi også ændret mange procedurer. Vi afslutter alle patienter med stabil kronisk sygdom til egen læge. Til gengæld har egen læge mulighed for at komme
i forbindelse med en speciallæge i ambulatoriet dagligt, og hvis der er specielle problemstillinger,
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kan patienten tilses samme dag eller senest dagen efter. På denne måde undgår vi mange akutte
indlæggelser, idet vi kan behandle patienten med det samme.
Det vil sige, at vi har et akut ambulatorium hver dag, hvor hastepatienter ses med det samme, det
gælder lungecancer, akutte eksacerbationer o.l. Dette har øget effektiviteten og antal patienter
med 50%.
Vi arbejder fortsat på at udvikle i vores kliniske mikrosystem. Nu hvor den danske kvalitetsmodel er
aktuel, ser vi tankegangen og redskaberne fra kliniske mikrosystemer som en løftestang til arbejdet
med den danske kvalitetsmodel. Begge handler om gode patientforløb, Kvalitetsmodellen er rammen, og de kliniske mikrosystemer er stedet og måden, vi arbejder med udviklingen af patientforløbene.

Fordelene ved arbejdet med
mikrosystemer i forhold til patienten:
• Informationerne gives visuelt under planlægningsmøderne, og der uddeles langt
færre kopier, når patienten har set sine data (tal for blodprøver, etc.) på skærmen
• Kommunikationen mellem patient og behandlere er blevet mere præcis
• Patienten bliver i højere grad involveret, og informationer om behandlingen opleves
som mere vedkomne. Patienten tager derfor mere ansvar
• Alle involverede i planlægningsmøderne sidder og kigger på den samme skærm,
hvilket gør alle parter mere ligeværdige (end ved den gamle stuegang)
• Større patienttilfredshed
• Tiden bruges mere effektivt til patienten
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Rikke Lønborg
Afdelingssygeplejerske
Neurologisk afsnit N108
Herlev Hospital

Brugerinddragelse
i det kliniske mikrosystem
Da jeg for længe siden blev spurgt, om mit afsnit ville deltage i et projekt der omhandlede brugerinddragelse, tænkte jeg, at det gør vi da allerede. Vi inddrager da patienter og pårørende i plejen
og behandlingen, men vi kunne nok gøre det endnu bedre. Jeg sagde derfor ja tak til at neurologisk
afsnit N38 på Glostrup hospital skulle være en del af dette projekt i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut (DSI).
Der er mange forskellige ord for og definitioner af brugerinddragelse, men i det følgende menes inddragelse af patienter og pårørende i pleje og behandling.

Forventningssamtaler
Processen er nu nået til, at vi i december og januar skal starte et pilotprojekt, hvor vi skal afholde
forventningssamtaler med patienter og pårørende. Jeg vil senere i teksten beskrive baggrunden
for, hvordan vi er nået hertil. Forventningssamtalen er en opfølgning på indlæggelsessamtalen,
hvor vi forsøger at lære patienten at kende som person. Hvad er det for en personlighed, der er
bag ved patienten? Er der vaner og rutiner, som vi skal tage højde for i vort arbejde med patien-
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ten? Hvilke erfaringer har patienten fra tidligere indlæggelser på godt og ondt? Hvordan ønskes
pårørende inddraget? Er der noget, der er specielt vigtigt for patienten og pårørende under denne
indlæggelse? Forventningssamtalen er tværfaglig, således at der udover plejekontaktpersonen deltager fysioterapeut, ergoterapeut og læge, afhængig af hvad der er relevant for patientens indlæggelse.
Neurologisk afsnit N38 på Glostrup hospital er et stationært afsnit, hvor vi hovedsageligt modtager patienter fra andre afsnit eller indkaldt fra hjemmet. På grund af vores patientklientel,
hvor mange er hjerneskadet i mere eller mindre grad, har vi valgt at have et stort fokus på pårørende.
Stort set alle vore patienter har tidligere erfaringer med indlæggelser og oplever ofte at blive
spurgt om de samme ting mange gange. En tværfaglig projektgruppe har derfor udarbejdet en
vejledning, der beskriver hvilke informationer og oplysninger, der skal være indhentet inden
forventningssamtalen afholdes (dataindsamling vedr. patienten). I vejledningen er desuden beskrevet de praktiske foranstaltninger, der skal være på plads i forbindelse med samtalen (tid,
sted, antal deltagere, inklusion og eksklusion, dokumentation, opfølgning mm). Gruppen har
også udarbejdet en spørgeguide, der kan bruges som inspiration til personalet, der skal afholde
samtalen.
Patient og pårørende får to tidspunkter at vælge imellem, og samtidig får de udleveret en lille pjece,
hvori der står praktiske oplysninger som tid, sted, deltagere mm. samt nogle spørgsmål, der hjælper
patient og pårørende med at forberede sig til samtalen.

Evaluering på flere niveauer
Som start på pilotprojektet, skal projektgruppen på kursus i kommunikationsteknik. Derefter afholdes
10 forventningssamtaler, der optages på video. Processen evalueres på en efterfølgende kursusdag.
Videoerne vil desuden kunne bruges som evalueringsmateriale i forhold til resultatet af indførelse af
forventningssamtaler.
Efter afholdelse af de 10 samtaler i pilotprojektet, evalueres og justeres der på det skriftlige materiale. Derefter starter implementeringen i resten af afsnittet, og der er det planen, at personalet på
skift sendes til kommunikationsundervisning, så de bliver ”klædt på” til disse samtaler.
Inden vi nåede hertil var der en lang proces, som startede med at DSI lavede en kvalitativ undersøgelse i afdelingen. Undersøgelsen er beskrevet i rapporten: ”At skabe muligheder for brugerinddragelse
i daglig klinisk praksis” af Charlotte Bredahl Jacobsen og Anja Petersen.

Rapporten
I DSI´s kvalitative undersøgelse interviewede de både indlagte og udskrevne patienter, pårørende og
personale. Af undersøgelsesrapporten fremgik det, at der var flere områder, der kunne forbedres. Vi
valgte i første omgang at beskæftige os med området: ”Pårørende som aktiv medspiller”.
Pårørende en vigtig medspiller i patientens behandlingsforløb – især hos neurologiske patienter. De
pårørende påtager sig mange opgaver både under indlæggelsen og i hjemmet. Desuden efterlyser de
mere systematiseret kontakt med personalet. Opmærksomheden på pårørende er allerede til stede,

DSI, CENTER FOR KVALITET OG DANSKE REGIONER 2010

17

men kontakten til de pårørende synes imidlertid at være noget ad hoc præget. F.eks skabes kontakt
når de pårørende selv henvender sig, eller når plejepersonalet har tid og får husket hinanden på lige
at se til de pårørende, som ser meget bekymrede ud.
Jeg nedsatte i samarbejde med DSI den føromtalte projektgruppe, og vi besluttede at arrangere en
tværfaglig temadag med fokus på ovenstående område.

Temadag med inddragelse af pårørende
Projektgruppen besluttede at inddrage pårørende allerede fra begyndelsen og inviterede derfor 6
pårørende til temadagen. Alle 6 var pårørende til patienter, der havde været indlagt på N38.
Der var mange overvejelser omkring inddragelse af pårørende i temadagen
 Hvordan skulle vi udvælge dem?
 Skulle de høre alt, hvad vi sagde?
 Hvordan kunne vi være sikre på, at de var i stand til at hæve sig op over den enkeltes sag?
 Skulle de forberedes på, hvad vi forventede af dem?
 Skulle vi blotte vores uvidenhed over for dem?
 Ville personalet være tilbageholdende?
Vi kunne ikke hente erfaringer fra andre lignende afdelinger i Danmark, da det ikke er normal praksis
at inddrage pårørende på denne måde.
Trods de mange overvejelser, valgte vi alligevel at invitere pårørende med til temadagen. Vi mente, at
brugerinddragelsen ville blive mere virkelighedsnær, der ville være direkte feedback på personalets
idéer, der ville være sammenhæng til DSI-rapporten og ikke mindst ville det være spændende at prøve
noget nyt.
Deltagelsen af de 6 pårørende bevirkede, at temadagen blev ret speciel, og det er en dag, som
de fleste personaler husker, og synes var lærerig. Vi sad ikke og forestillede os, hvad der var
godt for patienter og pårørende, eftersom vi kunne spørge dem til råds med det samme. Der
blev lyttet ekstra opmærksomt til alle deltagerne i temadagen, og der var ingen fagkampe, da
der for forståelsens skyld blev talt med flere ord, end i situationer, hvor der kun er fagfolk til
stede.
Temadagen resulterede i 14 forslag til emner, der kunne arbejdes videre med. Forslagene var mangeartede og mere eller mindre ressourcekrævende. Der var forslag til f.eks. strukturerede samtaler,
indlæggelsessamtaler, udskrivningssamtaler, kontaktbøger, fast telefontid, billeder af personalet på
gangen og bedre skiltning i afdelingen.
Jeg valgte, at vi skulle arbejde med forventningssamtaler, da denne form for samtale inkluderede
flest af de forslag, der var fremkommet. Næsten alt personale blev interviewet i små grupper, for at
klarlægge hvad de synes var vigtigt indgik i en sådan samtale. Disse interviews var baggrundsmateriale for vejledningen og spørgeguiden som projektgruppen udarbejdede.
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Udfordringen
Det lyder så let - forventningssamtale! Men i et system, der har fokus på handlinger, behandlinger og
information, er det faktisk ikke så ligetil. Vi er så vant til at dataindsamle alle de fakta, vi skal bruge i
vores pleje og behandling, og ligeledes er vi dygtige til at informere om behandling, undersøgelser,
rutiner og opgaver, men under udarbejdelsen af vejledningen og spørgeguiden oplevede vi, hvor
svært det var at finde de spørgsmål, der søger bag om patienten og ind til personen. Lynhurtigt glider
vi over i information om fakta, for det er vi så gode til.
Men det er ikke information, der bliver efterlyst af vores patienter og pårørende. Det er samtaler
baseret på tillid, hvor man indgår i en ligeværdig dialog, og for at det kan lade sig gøre, må man simpelthen lære mennesket bag patienten at kende.
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Betty Nørgaard
Kvalitatskoordinator
Pædiatrisk Afdeling
Kolding Sygehus

betty n. 01

Mikrosystemer
i børneafdelingen
Da vi første gang hørte om mikrosystemer tænkte vi, er det ikke bare gammel
vin på nye flasker? Dog blev vi klogere, - udover ”gammel vin” fik vi indsigt i
nye spændende værktøjer, der betød, at vi hoppede ombord.
At arbejde ud fra et mikrosystem betyder for os, at udviklingen bliver en naturlig del af hverdagen,
og at forbedringsarbejdet involverer alle. I vores mikrosystem har vi arbejdet med stuegang. Processen har været præget af personalets/forældrenes input, ideer og tanker. Ideer fødes, afprøves og
evalueres i en kontinuerlig proces, hvor arbejdsgruppen er tovholder. Processen har fulgt afdelingens
rytme med travlhed, sammenlukning af afsnit og udviklingen er sket i det tempo, som afdelingens
aktiviteter har tilladt.

Alle udvikler i det daglige arbejde
Vi blev inspireret af den overordnede hensigt med mikrosystemer:
Û
Û
Û
Û

at det er de enheder, der har kontakt til patienten, som bedst kan udvikle og forbedre.
at udviklingen skal være en integreret del af arbejdet.
at alle skal tage ansvar for og deltage i arbejdet.
at udviklingen tager udgangspunkt i og inddrager patienterne samt baseres på de ansattes
faglige kvalitetskriterier.

Børneafdelingen har arbejdet med udvikling og forskning gennem mange år. Denne udvikling har
været bundet op på protokoller med en struktureret plan for før- og eftermålinger i forhold til en
intervention. For personalet har disse udviklings- og forskningsprojekter betydet, at en given intervention var fastlagt på forhånd, og at der kunne gå en rum tid, før vi så resultaterne.
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Det at anvende mikrosystemet, som en tilgang til kvalitetsarbejdet hvor det er frontpersonalet, der er
med i udviklingsprocessen, og hvor forbedringsarbejdet foregår som en del af den almindelige hverdag, giver en ny tilgang for personalet. Udviklingsprojekter bliver nærværende, og er ikke forbeholdt
de få. I stedet er det en proces, som alle er en del af og bidrager til.

Der sker noget
”Hold da op, det har vi talt om i flere år, og i løbet af 14 dage har vi fået ryddet op, malet og lavet et
stuegangsrum”, sagde overlæge Carsten Pedersen. Dette er et eksempel på tanken bag mikrosystemet, hvor der ikke er langt fra tanke til den første handling.
Et afsnit i børneafdelingen ønskede at få reflekteret over, hvilken betydning stuegang egentlig havde
for forældre/børn og personale. Viden fra refleksionen skulle anvendes til at forbedre praksis. Begrebet stuegang blev temaet for en audit, og som model anvendte vi værktøjet ”værdikompasset”
(s.24).
Værdikompasset gav os nye øjne på stuegangen. Børneafdelingen har løbende gennemført patienttilfredshedsundersøgelser på indlagte forældre, og vi har været meget opmærksomme på at inddrage
forældre og børn i barnets pleje og behandling, hvilket svarer til Øst i værdikompasset. Vest med
personalets faglige ekspertise og det organisatoriske samarbejde er naturligt et vigtigt fokusområde
for personalet.
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Værdikompassets Nord derimod har ikke tidligere synligt haft vores bevågenhed. Da vi blev tvunget
til at tænke tanker i Nord, hvor barnets og familiens mestring efter udskrivelsen ligger, fik vi i forbindelse med audit fokus, på hvilke værdier vi gerne vil have for stuegang med barn og familie. Afdelingsledelsen nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med stuegangen med udgangspunkt i
mikrosystemer.
Arbejdsgruppen bestod af frontpersonale i afsnittet – en overlæge, en læge, en specialeansvarlig
sygeplejerske, en basis sygeplejerske samt kvalitetskoordinatoren. Siden er afdelingssygeplejersken
trådt ind i arbejdsgruppen, idet hun er gennemgående person i hverdagen.

Frontpersonalet er de vigtigste
Udviklingen ifølge mikrosystemtanken skal foregå i tæt samarbejde med personalet, og alle skal
tage ansvar og deltage i udviklingsprocessen. Vi havde god erfaring i starten med at fortælle
om værdierne, og hvordan vi i første omgang ville afprøve stuegang i vores nye samtalestue
(som stuegangsrummet blev omdøbt til). Vi inddrog personalet i, hvordan de fysiske rammer i
samtalestuen skulle udformes, hvilke stole, borde, materialer, legetøj mv. der kunne være med
til at understøtte værdierne bag stuegang. Vi indførte en logbog, hvor alle løbende kunne skrive
oplevelser fra samtalestuen samt ønsker, så alle havde mulighed for at følge processen. Desuden
mødtes læger og sygeplejersker 2 gange ugentlig for at drøfte erfaringer samt nye tiltag med
stuegangen.
Udtalelse fra en læge: ”jeg vil gerne have ”klonet” sygeplejerskerne – fordi jeg løber frem og tilbage
efter ting, som ikke er i samtalestuen – telefon, papir, blyanter, telefontavler”. Der blev straks handlet
på dette. Et eksempel på personalets involvering i processen.
I processen har der været drøftelser af andre emner, såsom hvilke børn har størst glæde af at have
stuegang i samtalestuen, organisering af stuegange i samtalestuen, før-stuegangskonference og overblik på whiteboardtavle. Rent organisatorisk er det et stort logistisk arbejde, da vi har én samtalestue
til 20 børn. Det har derfor også været drøftet, hvordan vi kan arbejde med de samme værdier for
stuegang, når stuegangen foregår på patientstuen.

Gode erfaringer hidtil
Hvad har vi af gode erfaringer med stuegang i samtalestuen? Personalet oplever, at samtalestuen er
med til at give et godt miljø, at personalet er i øjenhøjde med familien, at det er mere hyggeligt, og
der er plads til alle, hvilket også indbyder til større tværfagligt samarbejde under stuegangen. Vi har
samtale i en stue og ikke i et soveværelse”.
Familierne kan følge med i journalen, se laboratoriesvar, røgtensvar mv. på en stor fladskærm i samtalestuen. Personalet oplever, at forældrene herved får et bedre overblik, og at der signaleres større
åbenhed. I rummet sidder man desuden samlet omkring et ovalt bord, hvilket er med til at skabe
fokus hos barn og familie – og børnene er mere med og bliver hørt. Den store fladskærm er et ”hit”.
Hvad siger forældrene til, at stuegangen foregår i samtalestuen? Gør det en forskel for dem? En mor
fortalte, at hun, som mor, ikke følte sig så ”syg”, når hun var i samtalestuen, sammenlignet med når
stuegangen foregik på sengestuen.
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Vi har udarbejdet spørgsmål til vores patienttilfredshedsundersøgelse, hvor vi indfanger forældrenes
vurdering af, i hvilken grad stuegangen for dem lever op til vores definerede værdier. Herved kan vi
løbende følge forældrenes tilfredshed.

Nye ideer og tanker til processen
Lige nu arbejder vi med, hvilke kompetencer sygeplejersken skal bringe ind i stuegangen i samtalestuen. Et andet fokusområde er en spørgeskemaundersøgelse hos det tværfaglige personale, hvor
formålet er at få viden om personalets holdninger, tanker og ideer til stuegangen. Endelig ønsker vi at
sætte fokus på, hvilken betydning stuegangen i samtalestuen har for børnene.
Teknologisk skal vi have etableret en touch fladskærm i stedet for vores whiteboard. Via touchskærmen kan vi på en let måde registrere data, og samtidig kan vi have overblikket over patienter og
stuegang både i samtalestuen og på personalekontoret.
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Redskaber
Den mikrosystemiske værktøjskasse er stor. Den indeholder
instrumenter, metoder og ideer, som kan hjælpe aktører i
sundhedsvæsenet med at forbedre deres arbejde og skabe
højere kvalitet. Mange af disse instrumenter er velkendte og
taget fra andre tilgange, mens nogle er udviklet af folkene
bag den mikrosystemiske tilgang. Her vil vi blot beskrive tre af
disse redskaber, som vores interviewpersoner har fremhævet

i artiklerne. Det drejer sig om værdikompasset, de 5 P’er og
PDSA ← → SDSA. Der er henvisninger til hjemmesider med
hele den mikrosystemiske værktøjskassen, og litteratur om
både kliniske mikrosystemer og patientnærmere pleje og behandling på side 37

Det kliniske værdikompas

hvor eksempelvis en afdelings eller et ambulatoriums resultater vurderes, eller på makroniveau, hvor værdiskabelsen i hele
det regionale sundhedsvæsen resumeres.

Værdikompasset sætter fokus på ﬁre forskellige måder at
måle effekt på:
1. Klinisk status/effekt:
Her er fokus på biomedicinske resultater af pleje og behandling typisk målt med mortalitets- eller morbiditetsindikatorer.
Der er her tale om den kliniske og biomedicinske vurdering
af effekten. Det er ofte denne form for resultater sundhedsvæsenet er mest fokuseret på og skolet i.
2. Funktionel og risiko status:
Her er der fokus på patientens og pårørendes oplevelse af
sundhed, livskvalitet og funktionelle muligheder i hverdagen.
Der er her tale om, hvordan behandlingen har påvirket patientens og pårørendes fysiske og mentale status, den selvoplevede helbredsstatus og sundhedsrisiko.
3. Patienttilfredshed:
Her er der fokus på resultater i forhold til, om behandlingen har ledt til den sundhedseffekt, patienten forventede, og om patienten har oplevet leveringen af sundhedsydelser som tilfredsstillende.
4. Omkostninger og Økonomi
For at få en vurdering af værdiskabelsen skal de samlede resultater
holdes op imod omkostningerne, der
har været forbundet med at opnå resultaterne. Omkostninger kan både
være direkte omkostninger, som sundhedsvæsenet har haft til behandling
og pleje, og indirekte omkostninger
som individ og samfund har haft som
konsekvens af helbredsproblemet.
Værdikompasset visualiserer de ﬁre
aspekter af værdiskabelse. Alle ﬁre
områder er vigtige. De er samlet i
samme kompas for at hjælpe brugeren
til at orientere sig ud fra et helhedsperspektiv på kvalitet, værdiskabelse og
effekt.
Værdikompasset er en ramme eller
model for, hvordan man kan tænke
effektmåling i sundhedsvæsenet. Det
kan anvendes på både det individuelle plan som en del af den enkelte
patients journal, for en patientgruppe,
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Kompasset præciserer ikke, hvordan effekten skal måles inden for hvert af de ﬁre områder. De konkrete effektmål må
besluttes ud fra hvilket niveau, der skal måles på, og hvad der
giver mening for den patientgruppe, det drejer sig om. Kompasset er et værktøj, der henleder opmærksomheden på, at
der bør måles effekt ud fra alle ﬁre ’verdenshjørner’ – at det
ikke er nok at se på eksempelvis den kliniske effekt eller blot
den patientoplevede kvalitet. Det er desuden et værktøj, der
kan resumere alle effektmålene og give et samlet oversigtsbillede af kvaliteten.
Når kompasset bruges til den enkelte patient, kan det bidrage til at gøre mål for pleje og behandling mere skarpe, og
forbedre effekten af pleje og behandling. Det åbner for at se
på forskellige værdier af pleje og behandling på samme tid.
Mikrosystemer, som bruger værdikompasset på denne måde,
har typisk udviklet et skema, som inkluderes i patientens journal, hvor effektmål for hvert af de ﬁre områder føres ind.

Funktionel status
Fysisk formåen
Mental sundhed
Sociale egenskaber
Oplevelse af velbeﬁndende
Smerteniveau

N

Klinisk/fagligt
Dødelighed
Graden af
sygelighed
Komplikationer

V

Ø

S
Økonomiske omkostninger
De direkte økonomiske omkostninger ved pleje og behandling
De indirekte sociale og samfundsmæssige omkostninger

Patient/pårørende
tilfredshed
Patienters og pårørendes oplevelse af pleje
og behandling
Graden af tilfredshed
Vurdering af kvaliteten

Jörgen Tholstrup
overlæge ved Medicinkliniken
Höglandssjukhuset,
Eksjö, Sverige

Kultur spiser
systemer til frokost
”Man tager fejl, hvis man tror, at organisatoriske reformer kan ændre på det
egentlige arbejde. Det egentlige arbejde gøres på gulvet i det direkte møde
med patienterne, og giver man sig ikke ind i den diskussion, så når man ikke
frem,” siger overlæge Jørgen Tholstrup, der har opnået imponerende resultater med kliniske mikrosystemer på sin medicinske afdeling på Höglandssjukhuset i Eksjö.
”Sundhedsvæsenet har været hærget af omorganisering. Man tror fuldt og fast på, at man kan løse
sundhedsvæsenets problemer gennem reorganisering. Min trosbekendelse er ’culture eats systems
for lunch,” indleder Jørgen Tholstrup sin beretning om de ændringer, han har været med til at gennemføre på mave-tarm medicinsk ambulatorium på Höglandssjukhuset i Eksjö. Et reformarbejde der
skaffede afdelingen prisen ’Den gyldne skalpel’ i 2006. ”Jeg er overbevidst om, at man skal skabe
systemer, der fungerer. Det er ligesom basis,” fortsætter Jørgen Tholstrup. ”Men uden at gå i kødet på
kulturen og værdigrundlaget kommer man ingen vegne.”
Når Jørgen Tholstrup skal opsummere opskriften på den succes, afdelingen har haft, tager han udgangspunkt i tre grundsætninger – værdigrundlaget – for alle de reformer de har gennemført:
Û Vi skal være konsulenter for patienterne
Û Vores arbejde skal skabe positiv værdi for patienterne
Û Patienterne skal være trygge
Disse grundlæggende værdier for arbejdet kom frem på et medarbejderseminar, hvor alle ansatte diskuterede de kommende reformer. ”Det var svarene på spørgsmålene om, hvad det egentlig er, som
skaber værdi for patienten, og hvad det er, som skaber værdi for os som ansatte,” forklarer han.

Patienten med i teamet
”Normalt har vi betragtet behandling som en relation mellem læge og patient og alt andet som
støttefunktioner til den relation,” forklarer Jørgen Tholstrup. Han mener, at man skal se pleje og behandling som noget, der foregår i et team bestående af sygeplejerske, sygehjælper, sekretær, diætist,
læge – og med patienten som aktiv deltager. ”Det handler ikke om at sætte patienten i centrum for
de professionelles handlinger, men om at gøre ham til del af teamet, tildele ham et eget ansvar, og
udnytte hans kompetencer og ressourcer,” uddyber Jørgen Tholstrup.
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Tankegangen er efterhånden kendt, men sygehuskulturen i dag undergraver den. Allerede ved indlæggelsen overtager systemet ansvaret for patienten. ”Fra patienternes perspektiv sker der det, at
man tager deres tøj fra dem, man giver dem medicin og mad, og der kommer folk forbi en gang om
dagen og fortæller, hvordan de har det. Uanset hvilken sygdom de har, behandler vi alle ens.” På Jørgen Tholstrups afdeling har de forsøgt atændre denne ’undertrykkende’ behandling af patienten.
Et eksempel er, at formøde til stuegang, selve stuegangen og konferencer er blevet samlet til ét møde.
Med mindre patienten er for syg til at komme op af sengen, foregår mødet i et særligt møderum. En
videokanon skyder alle journalnotater og prøvesvar op på væggen, så alle har adgang til at se samme
data. Alle i teamet er til stede – læger, sygeplejerske, en sygehjælper, måske nogle studerende, og
vigtigst af alt så bliver patienten inddraget som en del af teamet. ”Hvis der er mere end 7-8 med, begynder det at blive ubehageligt for patienten,” mener Jørgen Tholstup. ”Men det er også afgørende,
hvordan vi sætter os i rummet,” forsætter han, og peger rundt i rummet for at vise, hvordan et rundt
mødebord med øjenkontakt til alle kan afhjælpe dette.
”Det er en dramatisk forandring i kommunikationen. Man får information, som man aldrig har fået
før,” beretter Jørgen Tholstrup. ”Læger siger altid, at de er så bange for, at hvis de først lader patienten
tale, så bliver de aldrig af med ham. Men det passer ikke. Hvis du opfatter samtale som en forhandling, så
skal man være enige om, hvornår samtalen er slut. Da vi før gik stuegang, bestemte jeg, hvornår den var
slut. Jeg gik bare videre. Og det er uhørt frækt!” slår han fast, ”men det øjeblik vi sidder over for hinanden
og taler sammen, er vi nødt til at være enige om, hvornår samtalen er slut. Som regel kommer det helt naturligt. Uden at være bevidste om det forhandler vi os frem til en fælles afslutning.” Det er denne aktive deltagelse fra patientens side, som for Jørgen Tholstrup er det absolut vigtigste resultat ved den nye tilgang.

Merværdi for patienterne
Man har en lang række procedurer og opgaver i sundhedsvæsenet, som ikke skaber merværdi for patienten. På Jørgen Tholstrups afdeling var planlagte kontrolbesøg en af disse. ”I sundhedsvæsenet gør
vi en hel del i at hente patienter ind,fordi vi synes, at de skal komme. Det gør de så, uden at hverken
de eller vi egentlig helt ved, hvorfor de skal komme,” fortæller Jørgen Tholstrup.
”Man kan spørge sig selv: Hvor stor er sandsynligheden for, at patienten kommer præcis på den dag,
han egentlig har brug for at snakke med os, når besøget er planlagt fem eller seks uger i forvejen?
Hvad hvis man vendte det om, og lod patienterne bestemme, hvornår de gerne ville komme?” spørger
Jørgen Tholstrup. De gjorde forsøget, og fik bemærkelsesværdige resultater. Vi foretog en individuel
bedømmelse af patienternes behov, og fandt to grupper af patienter. Den ene gruppe, vurderede vi,
skulle ses af lægen. Den anden gruppe var stabile patienter i løbende kontrol. De udgjorde cirka halvdelen af vores patienter. Dem lod vi en sygeplejerske tage sig af,” forklarer Jørgen Tholstrup. Disse
sygeplejerskekonsultationer foregår som en struktureret telefonsamtale efter forudgående kontrol
af blodprøver. Desuden indgår et kort spørgeskema om livskvalitet, som patienterne udfylder. Patienterne har ingen faste kontroller, men til gengæld kan de når som helst ringe til en sygeplejerske. Så
kan de enten få en beroligende samtale, nogle anbefalinger, eller de kan få en tid inden for 3 dage.
I starten reserverede Jørgen Tholstrup to akuttider hver dag, som sygeplejersken frit kunne disponere
over til patienter, som ringede og havde det dårligt: I dag bruger de kun to til tre af dem om ugen.
Ordningen er billig – det koster blot ¼sygeplejerskestilling. 250 årlige besøg ud af 1000 klares på
denne måde, hvilket har betydet, at ventelisten nu er væk. Ordningen har tilsyneladende også andre
fordele. Afdelingen har halveret antallet af indlæggelser, mens resten af Sverige ligger konstant. De
opererer vældig lidt, og compliance er høj – når man ser på, hvor mange patienter der henter deres
medicin på apoteket.
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Trygge patienter giver mindre arbejde
Årsagen til de positive resultater kan hænge sammen med det tredje punkt i afdelingens værdigrundlag:
At patienterne skal være trygge. ”Utrygge patienter opfører sig som røvere,” siger Jørgen Tholstrup,
”De ringer, og deres pårørende hopper og springer, og de følger ikke reglerne. Og det gør de jo ikke,
fordi de er utrygge. De er bange, og så gør de alt muligt,” uddyber han. Han vurderer, at ved at lette
tilgængeligheden, når patienterne har behov, er det lykkedes, at gøre dem mere trygge. ”Som læge
må jeg desværre sige, at patienterne ikke behøver mig særlig meget, så længe de har det godt. Jeg kan
skabe tryghed ved at være i baggrunden. De ved, at jeg informeres, når de har talt med sygeplejersken.
Vi gennemgår journalerne sammen hver uge. Det er nok for patienten,” har Jørgen Tholstrup erfaret.

Konsulenter – også for primærsektoren
Det er ikke kun patienterne som skal se hospitalets læger som konsulenter. Det gælder også lægerne i
primærsektoren, forklarer Jørgen Tholstrup. ”Nye patienter kommer næsten altid først til lægerne i primærsektoren, som så henviser til os. Hvis en læge er i tvivl, om han skal henvise en patient, kan han ringe
til vores bagvagts telefon. Så kan de diskutere, hvordan man bedst hjælper patienten. Er patienten tydeligvis syg, kan ambulatoriet tage ham samme uge. Hvis det er akut, finder vi ud af noget med det samme
frem for bare at sende patienten til skadestuen,” forklarer Jørgen Tholstrup. At det virker, er han ikke i
tvivl om. ”Vi har tal på det – halvdelen af disse samtaler ender blot med en anbefaling,” fortæller han.
På den medicinske afdeling har ordningen fungeret siden 2002, og lægerne i primærsektoren har nu
bedt om at få et lignende system indført for de kirurgiske, ortopædiske og psykiatriske klinikker.

At lede løbende forandringer
De mange forandringer er ikke kommet på en gang, og langt fra alle initiativer har været gode, fortæller Jørgen Tholstrup. Alle ansatte involveres i større nye initiativer, og de følges tæt. Udover de faste
mandagsmøder afholdes et ugentligt ’afstemningsmøde’, de første to måneder efter et større initiativ
er sat i gang. Her evaluerer de, hvordan det går, og om de får det ud af det, som de vil have. ”Det er
en nødbremse,” forklarer Jørgen Tholstrup, ”virker det, vi gør, ikke, må vi være parate til at bakke tilbage. Halvdelen af tiltagene vi har sat i gang – der har vi bakket tilbage. Og sådan må det gerne være.
Det væsentligste er, at man følger med i, hvad man gør – hele tiden,” fortsætter han.
Den mikrosystemiske værktøjskasse tilbyder en række måleinstrumenter, som giver mulighed for, at
nye initiativer kan hvile på kendskab til afdelingens 5 P’er (se side 34). Jørgen Tholstrup mener, at de
fem P’er er vigtige, fordi de visualiserer, hvad man gør – og at man ved, hvad man gør. Men han understreger også, at hvis vi kræver dybdeanalyser og ekstrem planlægning, så dør forandringerne, før
de kommer i gang. ”Derimod tror jeg i fanatisk grad på, at man skal måle på, hvad man gør, og man
skal være parat til at ændre på sin strategi,” pointerer han.

Den faglige stolthed
Han understreger, at målinger og afdækning af de fem P’er bare er et redskab. De skaber ikke værdien i sig selv. Det gør personalet på gulvet. Derfor er det over for dem, at den primære indsats skal
lægges. Grundtanken i mikrosystemet er den vigtige. ”Man skal lade folk tage ansvar for deres eget
arbejde, og være stolte ved det de gør. Det viser resultater, når de får friheden til at udvikle. Det er
det, som er nøglen til mikrosystemet,” mener Jørgen Tholstrup. Det kræver et særligt arbejdsmiljø. En
gensidig anerkendelse og plads til at sekretæren kan bidrage med sine ideer på linje med overlægen.
Og det kræver, at lederen lytter til folks visioner, og at han får dem til at tænke.
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Hanne Lyager
Kvalitets- og udviklingssygeplejerske, MPQM,
Sygehus Sønderjylland

Kliniske mikrosystemer kan
forbedre stuegangen
På Medicinsk Afdeling på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg har stuegangen en central rolle. Imidlertid vurderes tidsforbruget ikke som rimeligt i forhold til udbyttet, og patienterne indtager ikke en særlig aktiv rolle i beslutningsprocessen. Der var derfor et ledelsesmæssigt ønske om at effektivisere
stuegangen og samtidig udvikle en kultur, hvor medarbejderne i højere grad
imødekommer patienternes stigende forventninger om information og medinddragelse. Kliniske Mikrosystemer blev anset som egnede hertil.
Interessen for Kliniske Mikrosystemer (KMS)
Stuegangen på Medicinsk Afdeling foregår traditionelt ved at læger og sygeplejersker hver dag konsulterer patienterne på sengestuerne. I takt med at dele af journaler er blevet elektronisk, opleves
der en stigende tendens til, at stuegangen flytter væk fra patientstuen og ind på kontoret. Dermed er
der risiko for, at patienterne i ringere grad involveres i beslutninger vedrørende egen behandling, og
samtidig inddrages patientens viden om egen situation ikke systematisk i beslutningsgrundlaget.
Tidsforbruget har været støt stigende og medført at sygeplejerskerne hyppigt har overarbejde.
I 2008 fik den ledende oversygeplejerske og udviklingssygeplejersken kendskab til KMS-tænkningen.
Særligt Jörgen Tholstrups erfaringer fra gastroenterologisk afdeling i Eksjö vakte stor interesse, da
der sås mange sammenfald med de problemstillinger, som blev oplevet i dagligdagen i Sønderborg.
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Derfor besluttede vi i starten af 2009, at arbejde med at integrere KMS-tænkningen i Medicinsk Afdeling, først på lungemedicinsk og nyremedicinsk afsnit. I marts 2009 afholdtes en temadag for samtlige
ledere og alt personale fra pilotafdelingerne.
Før og efter introduktionen til KMS-konceptet blev i begge afsnit udført observationsstudier af stuegangen og interview af læger og sygeplejersker1. Patientperspektivet er søgt indhentet ved en skriftlig
patienttilfredshedsundersøgelse og ved interview af enkelte patienter. Indhentning af patienternes
oplevelse af stuegangsformen er et kommende indsatsområde i afdelingen.

Observationer og interview før KMS viste at:


det var mest almindeligt med daglig stuegang hos alle patienter og at denne oftest foregik i
overværelse af medpatienter



patienterne indtog en passiv rolle, da mange beslutninger var truffet på kontoret inden lægen havde tilset patienten



der var megen spildtid for særligt sygeplejerskerne, langsommelige IT-systemer gav ventetid i
arbejdet og der forekom dobbeltarbejde og dobbeltdokumentation



planlægningen generelt ikke synes særlig systematisk:

”sygeplejerskerne ikke altid var tilstrækkeligt forberedte til stuegang” (læge)
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der ikke var kontinuitet i lægekontakten:

”Vi kan se, at patienten bliver stresset, når der hver dag kommer en ny læge
ind” (sygeplejerske)


og at særligt yngre læger brugte meget tid på at orientere sig i journalerne forud for patientkontakten



lægens erfaring og kompetencer havde overordentlig stor betydning for, hvordan stuegangen
forløb:

”stuegangen er en flaskehals.. der skal være en overlæge tilstede før det kører
effektivt” (sygeplejerske)
Personalet oplevede, at:

”det er frustrerende arbejdsvilkår med lange ineffektive stuegange og konstant
følelse af, ikke at gøre arbejdet færdigt” (sygeplejerske)
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Hvad er der iværksat af forandringer i afsnittene?
Efter den fælles temadag, udvalgtes nøglepersoner, kaldet ”mikroagenter”, som sammen med afdelingssygeplejersken og en overlæge skulle være tovholdere for KMS-arbejdet. I hvert afsnit har mikroagenterne – med varierende intensitet - arbejdet videre med forbedringsområder relateret til stuegangen.
Nyremedicinsk afsnit skulle halveres og lægges sammen med et ambulatorium. Grundet disse fysiske
og organisatoriske omvæltninger, valgte man hen over sommeren 2009, at sætte arbejdet med KMS
i bero i en periode. Den nye afdeling er dog etableret, så det harmonerer med KMS-tænkningen.
Således er der indrettet et stuegangslokale med storskærm og de ambulante konsultationsrum er
udstyret med runde mødeborde for at bidrage til mere ligeværdig samtale. Personalet skal arbejde
på tværs af sengestuer og ambulatorium, så kontaktpersonerne følger patienterne, uanset om de er
indlagte eller møder ambulant. Dette vil understøtte KMS-tænkningen om at samle få personer om
patienterne. I efteråret er arbejdet med forbedring af stuegang genoptaget.
På lungemedicinsk afsnit er 5P anvendt til kortlægning af stuegangens ”tilstand” og metoden var med
til at danne baggrund for beslutninger om konkrete ændringer i måden tavlekonference og selve
stuegangen skulle afholdes på.

Forbedringer efter introduktion til KMS-tænkningen
Teamorganisering har bevirket, at plejepersonalet oplever mindre stress og mere tid til patienterne

…”vi har mere fokus på egne patienter, og vi arbejder mere sammen i teamet”…”en
lettelse, tid til at sætte sig på sengekanten, det er blevet meget mere overskueligt”
(sygeplejerske)
Tavlekonferencen har fået en væsentlig rolle for planlægning og der gås ikke længere daglig stuegang hos alle patienter.

”Nu, hvor vi er et mikrosystem, sørger vi for, at der er plan for hver patient og aftaler med
patienterne, hvornår de skal tilses igen” (læge)
Der sker en mere langsigtet planlægning, så der først afholdes stuegang, når der er kommet svar på
undersøgelser, eller hvis patientens tilstand kræver det. Dermed undgås møder, hvor beslutningsgrundlagt ikke er til stede. Sygeplejerskerne fremstår langt mere velforberedte og bidrager aktivt til
tavlekonference.

Stuegangen
Der er indrettet stuegangsrum med storskærm, hvor patienterne kan se med på røntgenbilleder,
blodprøvesvar mm. Erfaringerne hermed er foreløbig positive:

”der er mere ro og det er nemmere at overholde tavshedspligten”(sygeplejerske)
”Det signalerer, at det her er et samtalerum… lidt mere ligeværdigt… mere samtale”
(sygeplejerske)
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Personalet oplever, at patienterne har glæde af den nye stuegangsform og brug af storskærmen

”- de er helt begejstrede” (sygeplejerske)
Dette bekræftes af de adspurgte patienter:

”Jeg har prøvet at være indlagt mange gange, så jeg kender både den gamle stuegang og den nye. Jeg synes klart, den nye form for stuegang er den bedste, for
den er mere privat. I den nye stuegang taler lægen mere i øjenhøjde med patienten. Det gør det nemmere at forstå, hvad der bliver sagt, når man sidder i fred og
ro. I det hele taget synes jeg, patientbehandlingen er blevet meget bedre i dag”
(patient)
En anden patient udtaler:

”Jeg synes det er rart, at man kommer ind i et lukket rum uden tilhørere på. Og så gør
det mig ikke noget, at den daglige stuegang er aflyst. Jeg kan jo stadig få information,
hvis jeg har brug for det” (patient)
Det videre arbejde med udviklingen af KMS
KMS-konceptet er stadigt i sin vorden på Medicinsk Afdeling, men det tyder på, at de forandringer der er iværksat, opleves positivt af patienter og personale. Udfordringen bliver nu at fastholde forbedringerne og implementere KMS-konceptet yderligere, så det integreres i afdelingens
kultur. Dette forudsætter, at alle faggrupper er villige til at tage andel heri, patienterne får en
mere aktiv rolle, støtte fra meso- og makroniveau samt at der i højere grad monitoreres, om de
iværksatte forandringer medfører forbedringer. Mikroagenterne bliver i udgangen af 2009 introduceret yderligere til Det Kliniske Værdikompas og hermed forventes der, at der kan præsteres
målbare forbedringer.
Omdrejningspunktet har hidtil har været forbedring af stuegangen. Det bliver nu væsentligt at brede
indsatsområderne ud til at omfatte kontinuerlig kvalitetsudvikling generelt i afdelingen, med det
formål at skabe høj faglig kvalitet, værdi for patienterne og bedst mulige organisering af patientforløbene. I forbindelse med oprettelse af et nyt geriatrisk sengeafsnit, vil organiseringen tage afsæt
i KMS-konceptet og i takt med at der indhentes erfaringer, vil KMS-konceptet skulle udrulles til de
øvrige medicinske afsnit.

Referencer
Observationer og interview af personale er baseret på følgende kilde:
1
Lyager Birkedal H, Dabelsten D, Hvestendahl M . Kliniske mikrosystemer – en farbar vej til kvalitetsudvikling”.
MPQM-speciale, 2009. Syddansk Universitet, Odense.
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Kliniske mikrosystemer om

information og måling
Feed forward:
Patienter har som regel en masse viden om
egen tilstand og viden om de ressourcer,
som de kan mobilisere. Denne viden er ofte
ikke gjort tilgængelig, når beslutninger skal
træffes. ‘Feed forward’-mekanismer er aktiviteter, der synliggør viden og ’føder’ den
ind i beslutningsprocessen. Det kan eksempelvis være et helt simpelt skema om funktionsniveau, som patienten skal udfylde før
en konsultation. Lægen får dermed nogle
systematiske informationer om patienten,
og kan starte et par skridt længere fremme.
Patienten har allerede inden konsultationen
gjort sig nogle overvejelser, og vil dermed
være bedre forberedt til samtalen med lægen.

Forandringstiltag skal bygges på viden. Det handler
om at vide, hvor der er behov for handling, og om
at vide hvad der sker, når man handler. Det stiller
to krav: krav om målinger og krav om systemer der
sikrer, at viden er til stede, der hvor der handles.
•

•

•

Målinger:
Når man i et klinisk mikrosystem beslutter
at måle på noget, skal det være for systemets egen skyld, og ikke fordi man er blevet
pålagt det oppe fra. Målinger skal hænge
sammen med kvalitets- og udviklingsarbejdet i det kliniske mikrosystem. De ansatte på
eksempelvis en hospitalsafdeling skal selv
være med til at bestemme, hvordan der skal
måles, og hvad der skal måles. De kan bruge
balanced score cards, værdikompas (se side
33) eller lignende redskaber. Det centrale er,
at de måler på en måde, der hjælper dem til
at få et helhedsbillede af tiltagets effekter.
Man skal måle ofte i lille skala og måle over
tid. Og så skal man lære at agere ud fra den
viden, målingerne giver løbende.
Et ’informationsrigt miljø’:
Det gælder om at organisere arbejdet ud fra
viden om patienters ønsker og behov, viden
om de kliniske mål, og viden om medarbejdernes trivsel og behov. Derfor lægger det
mikrosystemiske perspektiv op til, at man
skal opbygge systemer, der kan opsamle den
rette viden og gøre den anvendelig for de
mennesker, som er i mikrosystemet.
Udveksling af information:
Udveksling af information er bindeleddet
mellem patienter og ansatte; mellem ansatte indbyrdes i mikrosystemet; mellem mikrosystemet og andre mikrosystemer og mellem
mikrosystemet og makrosystemet. Det
gælder derfor om at undersøge, om den
rigtige information er til stede på det rigtige
tidspunkt – der hvor beslutninger skal
træffes.

Feed back:
Patienter kan også være gode informationskilder efter behandlingen er overstået. De
har erfaringer med, hvordan det kliniske
mikrosystem har virket, og hvordan behandlingen har påvirket dem. Det gælder om at
opbygge systemer, som ikke kun opsamler denne viden, men også sørger for at de
ansatte får ’feed back’-information løbende
og uden lange forsinkelser. Dermed kan den
viden, tidligere patienter har opbygget, aktiveres og bruges som inspiration til forbedringsarbejde
•

IT:
IT-systemer kan med fordel benyttes til at
opsamle viden og gøre den tilgængelig, der
hvor der er brug for den. Flere af de nævnte
eksempler kan understøttes af gode IT-systemer. Men det er vigtigt, at komplicerede
IT-løsninger ikke bliver en barriere for at indføre nye tiltag. Lavteknologiske papirløsninger kan også aktivere ny viden og information på det rigtige tidspunkt.
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Tina Harbo
Sygeplejerske
Nyreambulatoriet
Fredericia Sygehus

Nyreambulatoriet,
Fredericia
Erfaringer fra etableringen af et nyt mikrosystem
Vi er blevet meget inspireret af at høre om, hvad andre har fået ud af arbejdet med kliniske mikrosystemer, f.eks. har vi haft stor glæde af at høre foredrag af Jan Dalberg, overlæge på lungemedicinsk
afdeling, om de succeser, som er opnået igennem deres arbejde.
Derfor tænker vi, at denne måde at arbejde med kvalitetsudvikling på, er noget vi kan bruge her i
nyreambulatoriet til at tage fat på vores forbedringsområder.
Den første forandring, man gennemgår som et mikrosystem, er en forandring, som ingen kan se,
fordi det er en bevidstgørelse – en kulturforandring. I første omgang begynder vi at tale om at gøre
tingene anderledes.
Vi italesætter dette koncept – kliniske mikrosystemer – og ganske langsomt begynder medarbejderne
i afdelingen at tænke på denne måde. Dette er en utrolig vigtig proces, og den tager tid – det sker
ikke lige fra den ene dag til den anden.
Vi har i noget tid haft omstrukturering på dagsordnen til personalemøderne. Dette er en måde at få
kliniske mikrosystemer ind i snakken på. For at få kollegaerne til at forholde sig til det og reflektere
over, hvad de ser som potentielle udviklingsområder.
Det kan være svært at introducere noget nyt i en afdeling. De fleste har en sund skepsis overfor nye
tiltag, fordi der hele tiden sker noget nyt. Sundhedssektoren er hele tiden under omstrukturering, og
som personale må vi hele tiden forholde os til forandringer. Ind i mellem kan man godt tænke om et
nyt tiltag: Betyder dette mere arbejde for mig?
Heldigvis er vi nogle stykker, som brænder for dette arbejde, som hele tiden holder fast og skubber
på, så det ikke bare drukner i hverdagen. Mikrosystemer handler nemlig ikke om at arbejde mere,
men at arbejde smartere og mere effektivt f.eks. ved at analysere sine kerneprocesser i afdelingen og
optimere arbejdsgange. Jeg tror det gælder om at reformere lidt ad gangen.
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Hvis man virkelig vil udvikling, så må man også prioritere det! Man kan ikke bare fortsætte med at
have den produktion man plejer at have i afdelingen og så tro, at udviklingen nok sker af sig selv ved
siden af - det gør den ikke! Man er nødt til at ville den og prioritere den - også fra afdelingsledelsens
side. Det vil sige, at man sætter rammerne for at udviklingsarbejdet kan ske, f.eks. ved at afsætte tid
til møder i mikrosystemet. Det ville være aller bedst, hvis vi kunne bruge 10% ud af vores tid til udviklingsarbejdet, men det er ikke altid muligt i en travl hverdag. Nogle gange må vi nøjes med 5% og så
have 95% af tiden til patienterne.
Som nylig etableret mikrosystem er vi ved at skabe et statusbillede af vores nuværende situation.
Dvs.: Hvad kendetegner vores personalegruppe, ambulatorium og hvordan oplever vores patienter
den behandling, de får her hos os?
På den baggrund gennemførte vi en omfattende spørgeskemaundersøgelse for både personalet og
de to patientgrupper, vi har.
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at indsamle data, der kunne give os et billede af den
nuværende situation, patienternes oplevelse af behandlingen og personalets ønsker til forbedringer.
På baggrund af disse data vil vi lave en temadag for hele ambulatoriet, der skal give os et fælles værdisæt og retning.
Spørgeskemaundersøgelsen viste, at vores patienter i høj grad var glade for den behandling, de fik,
når de kom ind ad døren. De havde ikke mange forslag til forbedringer. Personalet derimod var meget grundige og kreative, da de skulle svare på, hvor de så forbedringsmuligheder.
Da vi så på besvarelserne fra personalet, opdagede vi følgende emner, hvor personalet påpegede
forbedringsmuligheder:
Û Arbejdsgange
Û Tværfagligt samarbejde & kommunikation
Û Tid til faglig udvikling
Û At vi har samme mål
Disse emner vil vi tage udgangspunkt i til temadagen: Hvad vil vi som afdeling – hvad er vores fælles
værdier? På temadagen vil vi samle medarbejdernes forslag og ideer til et fælles værdigrundlag og
udvikle en vision for, hvad det er vi vil med vores nyreambulatorie. På temadagen har vi stor fokus på
at engagere alle faggrupper omkring kvalitetsarbejdet og samtidig få ledelsen til at forpligte sig til at
støtte arbejdet på flere niveauer.
Derefter samler vi alle forslag til forbedringsområder og laver en prioriteret liste over, hvad vi vil gå i
gang med først. I første omgang er det dog vigtigt at samle ambulatoriet under det samme flag, så vi
er enige om, i hvilken retning vi skal gå.
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KMS og andre tiltag
Gennembrudsmetoden vs. kliniske mikrosystemer
Gennembrudsmetoden er ligesom kliniske mikrosystemer udviklet i miljøet omkring Institute for
Health Improvement i Boston. Det er et struktureret og praksisorienteret arbejdsredskab, som kan
bruges til at implementere kendte forbedringer i sundhedsvæsenets arbejde. Den praktiske implementeringsmetode, der benyttes, er den samme som anbefales i kliniske mikrosystemer: PDSA ← →
SDSA (se side 35). I gennembrudsmetoden er der fokus på udveksling af viden og erfaringer mellem
forskellige organisationer, der arbejder med de samme problemstillinger. Derfor kan et gennembrudsprojekt ikke gennemføres i lille målestok med få deltagere. Det kræver, at der etableres et større netværkssamarbejde med mange deltagende team. Kliniske mikrosystemer er en bredere filosofi med
ideer om patientsyn, medarbejderroller og ledelsesformer. I kliniske mikrosystemer lægges der op
til at arbejde med kvalitetsforbedringer på alle niveauer. Det er altså både muligt og ønskværdigt at
arbejde med forbedring i det små. Men det udelukker ikke større projekter eller netværkssamarbejde
ud fra gennembrudsmetodn – tværtimod kan begge tilgange til forbedringsarbejde berige hinanden.
(Læs mere om gennembrudsmetoden på www.patient-relationer.dk).

Lean vs. kliniske mikrosystemer
Der er mange ligheder mellem Lean og kliniske mikrosystemer. Blandt andet deler de to tilgange et
fokus på at definere formål, på kundens behov og på ansvar til de ansatte på gulvet. En af de større
forskelle er udgangspunktet. Lean har sin oprindelse i industriproduktion – Toyotas bilfabrikker for
at være helt præcis. Kliniske mikrosystemer har sit praktiske udgangspunkt i studier af Best Practice
inden for sundhedsvæsenet. En anden forskel er, at Lean ofte er meget fokuseret på effektivisering
og eliminering af spild. I kliniske mikrosystemer er fokus i højere grad på forbedring af kvalitet og
højere værdiskabelse.

Den Danske Kvalitetsmodel vs. kliniske mikrosystemer
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et fælles kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem for hele
det danske sundhedsvæsen, der baseres på et fælles sæt af standarder og indikatorer. Formålet er for
det første at udvikle et evalueringsgrundlag i form af standarder med tilhørende indikatorer. For det
andet at fremme kontinuerlig klinisk, faglig og organisatorisk kvalitetsforbedring af patientforløbene.
For det tredje at gennemføre en ekstern vurdering og akkreditering af de involverede institutioner,
og endelig – for det fjerde – at understøtte gennemsigtighed og gennemskuelighed af kvaliteten i
sundhedsvæsenet.
Som det fremgår, er der altså et fokus på implementering af centralt udviklede standarder, på kvalitetsmåling som kan bruges til ekstern information, og på akkreditering der kan sikre overholdelse af
de fælles standarder. Det er alle elementer, som i det enkelte kliniske mikrosystem kan opleves som
krav ude fra og oppe fra, men som alle har til hensigt at udbrede den bedste praksis og øge den fælles
viden om kvalitet. Samtidig er det et formål i DDKM at fremme udvikling og forbedring af kvaliteten i
pleje og behandling. Det kræver aktiv involvering af de kliniske mikrosystemer for at kunne lykkes.
DDKM er udviklet med stærk inspiration fra procestankegangen i PDSA-cyklus. Det er denne procestankegang, som er kernen i den mikrosystemiske tilgang. De standarder, som er udviklet i DDKM,
beskriver kravene til udvalgte processer i sundhedsvæsenet. Kravene er udviklet som en eller flere indikatorer for fire trin, hvor hvert trin relaterer sig til et element i PDSA-cyklus: Plan – Do– Study – Act.
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