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Kommunikation – hvem, 
hvad, hvor…

Erfaringer i forbindelse med bl.a. Patientsikkert Sygehus

Stine Rønsholdt – kvalitetskonsulent, kvalitet og sundheds-it
Hospitalsenheden Horsens
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Indhold for præsentationen
� Rammer – hvordan vi var organiseret
� Kommunikation på flere fronter

� Ekstern kommunikation
� Intern kommunikation

� En masse eksempler
� Fejringer
� Tavler på afdelinger
� TOKS event
� Sitevisits
� Konference 
� Tryksårsdag og karavane
� PSS markering 
� Fra PSS til DDKM
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Rammerne – organisering

2010         Patientsikkert Sygehus, projektteam           2012

Søren, 
projektleder ½ tid

½ tid kollega 
fra regionen

Kirsten, 
Med-projektleder

Søren, 
På barsel

Camilla, kliniker

Søren, 
projektleder 

Dan, 
Data-person

Kirsten, 
Med-projektleder

Camilla, kliniker

Stine, 
Data/ blæksprutte

Kvalitetsorganisationen 
på Hospitalsenheden Horsens

Søren, 
projektleder ½ tid

Det etablerede 
projektteam

Organiseringen 
havde betydning for 
kommunikationen, 

ift. vi havde 
ressourcer og var 

involveret.
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Kommunikation på flere fronter

I implementeringsfasen
var der stor fokus 

på at sprede viden 
og succeser, samt 
at skabe ejerskab lokalt

Nøgleord:
•Kliniknært
•Bred kommunikation 
(lokalt og husniveau)

•Flere kanaler

Der er lavet 
overordnet 
intro til PSS
(i dag tænker, 

det skulle være gjort noget før)

Eksisterende 
medarbejdere

Nye medarbejdere

Kommunikation var reaktiv.
Vi brugte PSS resultater, 

som svar på kritik i pressen. Eksternt
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Kommunikationsplan - PSS

Planen blev udarbejdet 
af projektlederen og 

kommunikationsansvarlig

Planen blev dog kun
delvis anvendt
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Kommunikation - Sikker Flow

Ud over det 
vi allerede gjorde..
� Facebook

� Den generelle
� Twitter

� Den professionelle 
� Fagblad

� Den fagspecifikke

OBS! internationale / 
nationale mærkedage.
… og se logbog 
http://www.patientsikkertsygehus.dk/logbog.aspx

Kommunikationsrådgiveren har en 
vigtig rolle hele vejen rundt, ikke 
kun ift. pressen.
(eks. deltage på seminarer for at kunne være 
på forkant med at spotte historierne, sikre at 
præsentationer etc. giver det rigtige budskab)
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… eksempler på
fejringer/ markeringer
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Diplom til fejring/ markering
(overrakt af hospitalsledelsen)
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Et væddemål som motivation

(hospitalsledelse, afdelingsledelse, afsnitsledelse og projektledelse er 
med til fejringen, som foregår i afsnittets frokoststue)
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Fejring – P7 på vej i mål, april 2013
(hospitalsledelse, afdelingsledelse og afsnitsledelse er med til
fejringen, som foregår i afsnittets frokoststue)

� Nyhed på intra
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”Go naked”

� 1 måned efter start 
på pakke � data på
tavlen

Her var også en 
kommunikationsrolle

Hvilken historie fortæller 
data? og til hvem? … vi 
lavede bla. et opslag til 
tavlerne.
(det var grænseoverskridende 
at skulle ’udstille’ egne data, 
der hvor alle kunne se dem �
Go naked)
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TOKS event
Implementeringsunderstøttelse. 
Vi konstaterede at retningslinjen 
ikke var implementeret og 
lommekort var ikke udbredt nok / 
anvendt. 

Der blev lavet kort med 
’patienter’ som blev brugt til 
TOKS event, hvor projekt team + 
kliniker, gik rundt på afdelingerne 
og havde gode dialoger.
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Sitevisit, august 2012



14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Konference i London, april 2013

� Opdaterede nyheder fra konferencen.
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Tryksårsdag og karavane
Dec. 2012

Nov. 2013

•Selskabet – diplomer

•Nyhedsbrev

•Event i forhallen 
(nøglepersoner)

•Event v/kantine 

•Tværfaglig fokus

•Event – rundt 
på afdelingerne

•Opslag til afd.

•Nyhed på intra

Nov. 2012
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PSS-markering, juni 2013

Her havde vi lokal 
presse med + Midtnyt
og bla. Bent Hansen 
holdt tale
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Opsummering af PSS-rejsen

Visualisering af 
projektperioden.
(tidkrævende at 
lave, men en sjov 
måde at vise 
milepæle og andet) 
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De gode erfaringer føres videre  
ind i en anden kontekst.

Nye metoder tilføjes

Planen var dynamisk og udført 
i samarbejde med afdelinger. 

Fra uge 43 til 
uge 15

•Tipskupon

•Opslag 

•Rundt i huset

•Nyhedsbrev

•Stafet

•’Julefrokost’

•Akkr.frokost
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’Værkstedet’
a.k.a banegården

(her er det klargøring 
til ’julefrokost’ i kantinen, 

hvor HL udleverer 
nyhedsbreve og siger god jul)

Logo og layout 

inspireret af 

strategi-hæftet
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… og… Ledelsen er en vigtig del

Akkrediteringsfrokost
•Lykkehjul
•Spørgsmål + svar til HL
•Musik af vores egen komponist ☺
•Opslag/ poster 
•Bolcher
•Frokost

Hospitalsledelse og 
Afdelingsledelse – vigtige aktører


