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Sikkert Patientflow på Kolding 
Sygehus

v/Lonnie Sander Terkildsen, Projektleder Sikkert Patientflow



Baggrund:
Projekt Sikkert Patientflow
• Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden er 

initiativtager bag projektet
• Projektet løber fra januar 2014 frem til udgangen af 2015
• 12 Sygehuse deltager fra alle fem regioner
• Vi deltager i læringsseminarer 2 gange årligt, og får 

herudover besøg af fakultet 2 gange om året



MÅL

Patienten oplever 
rettidig 
diagnostik, pleje 
og behandling

Den rigtige patient, i 
den rigtige 
seng, på det 
rigtige 
tidspunkt.

Forudsigeligt sikkert 
patientflow

Patienten ses 
rettidigt af læge

Kapacitetskonference

Sekundære driverePrimære drivere

Patienten bliver set af 
læge indenfor 30 min.

Tavlemøder på afdelinger

Gennemførelse af 
”spildrunder”

I patientens fodspor på 
alle afdelinger

Data til forudsigelse af 
kapacitet

Patienten får lagt en plan 
indenfor 4 timer

Identifikation af 
spild/
flaskehalse

Inddragelse af 
patient-
perspektivet

Happy or not standere

Værdistrømsanalyser

Tavlemøder

Optimering af 
flow ved at 
forudsige behov 
og kapacitet



Lidt om flow - Nøgle principper

• Fokuser på processer, der skaber værdi for patienten
• Eliminer spild
• Frem flow ved at:

– Tilpasse udbuddet til efterspørgslen
– Reducer variation
– Skab klare signaler og overdragelser
– Identificere flaskehalse/eliminere kø



Real Time Demand Capacity Management 
(RTDC)

Brug data til at forudsige indlæggelser og udskrivelser og udnyt 
kapaciteten optimalt

• Lang sigt: Tilpasning af bemanding
– Hvornår på dagen kommer patienter?
– Hvornår på året? Særlige dage og events?

• Kort sigt: Daglige tavlemøder på afdelingsniveau og 
kapacitetsmøder på sygehusniveau, hvor vi indgår aftaler for 
det kommende døgn



Hvaler
• Noget med en tyk krop og en mere affladet hale.

Tidspunkt for start af s-kontakter
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Tidspunkt for start af s-kontakter
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Tidspunkt for start af s-kontakter







Kapacitetskonferencer – på sygehus niveau

• Deltagere:
– Alle sengeafsnit (% børneafdeling)
– (Røntgen)

• Alle hverdage 9.30-9.40
• Test: Sengestatus i weekenden for akutafd., medicinskafd. 

Og organkir.



Kapacitetskonferencer
Hver afdeling medbringer data:
• Antal indlagte patienter kl. 9.00
• Antal forventede overflytninger til andre afdelinger – og 

hvor til 
• Antal forventede overflytninger fra andre 

afdelinger/sygehuse
• Antal forventede udskrivelser (Før 12, Mellem 12 og 

15, Efter 15)
• Antal faktiske udskrivelser fra dagen før (Før 12, Mellem 

12 og 15, Efter 15)

• Der indgås aftaler for det kommende døgn



Tavlemøde på sengeafdelinger

Korte møde mellem flere faggrupper – hvor afdelingens 
patienter gennemgås

• Overblik

• Prioritering af patienter

• Plan og fremdrift i udredning og behandling 

• Forventet udskrivningsdato



Udskrivningsdato på alle patienter ved 
indlæggelse…

Hvis vi ikke har ”gættet” 
rigtigt er der nok meget 
vi kan lære af og blive 

bedre til.
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Eksempel på tiltag – Samarbejde med 
Kolding Kommune

- Fremskudt visitation

- Klinisk udskrivningskoordinator



Afprøvning af nye tiltag
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