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UDVIKLING AF PATIENTFORLØB  
 

EN VISUEL GUIDE TIL UDVIKLING AF NYE PATIENTFORLØB 
 

Udvikling af Patientforløb er en visuel guide, der er bygget op over en serie grafiske arbejdsplan-
cher. Guiden gør det muligt for danske hospitaler at bede egne medarbejdere om at udvikle pati-
entforløb på en systematisk og effektiv måde. Konceptet er blevet standard på Glostrup Hospital. 
Erfaringerne i denne bog stammer fra 29 forskellige udviklingsprojekter, som vi har gennemført 
siden efteråret 2012. Projekterne ses i listen til højre.  

I bogen vil jeg forsøge at være så konkret som muligt. Jeg forklarer skridt for skridt, hvordan du og 
dine kollegaer kan arbejde med at udvikle patientforløb. Som læser får du en kort indføring i de 
bagvedliggende tankesæt i udviklingskonceptet, men bogens særlige fokus er at give dig den præ-
cise opskrift på, hvordan I kan få succes med at udvikle patientforløb hos jer.  

Bogen er målrettet de ledere, som sætter rammerne for patientforløbsarbejdet, de tovholdere 
som forbereder og koordinerer dette arbejde, og de facilitatorer der afholder workshops for per-
sonalet. Kapitel 1 og 2 bør alle involverede læse. Ledere bør desuden læse kapitel 3: ”Ledelsernes 
rolle”. Tovholdere bør læse kapitel 4: ”Tovholders rolle”. Facilitatorer bør læse kapitel 5: 
”Facilitators rolle”.   

Kernen i udviklingsarbejdet finder sted på 3 workshops. På disse workshops deltager klinikere på 
tværs af fagligheder og organisatoriske skel, hvor de udfylder en serie arbejdsplancher om pati-
entforløbet. Plancherne bruges som udgangspunkt for præsentationer og fælles drøftelser med 
henblik på at styrke patientforløbet. Jeg gennemgår hver enkelt planche i kapitel 5. 

Gennem dialoger og erfaringsudvekslinger på de tre workshops lægger jeres medarbejdere selv 
grundstenene til et stærkere fællesskab og et tættere samarbejde. Hermed skaber I både udgangs-
punkt for en succesfuld implementering og en stærk udviklingskultur på jeres hospital. 

På sidste workshop nedsætter vi implementeringsgrupper, som efter workshops arbejder med at 
virkeliggøre forbedringsforslag, der er blevet drøftet på workshops.  
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Erfaringer fra Udvikling af Patientforløb på Glostrup Hospital  

 

Udvikling af Patientforløb 2012  

 
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme  - Relationel koordinering på operationsgangen.  

 

 

Udvikling af Patientforløb 2013  

 
Medicinsk Afdeling    - Specifikke medicinske infektioner herunder sepsis. 

  

Neurologisk Afdeling     - Patienter med epilepsi. 

 

Anæstesiologisk Afdeling/RCØ   - Start af invasiv hjemmerespiratorbehandling med hjælperop-  
         læring - børn og voksne. 

 

Øjenafdelingen       - Fusion af patientforløb på 3 matrikler i team katarakt.  

      - Akutpatienter. 

      - Neuropatienter. 

      - Uveitpatienter. 

 

Klinisk Neurofysiologisk Afdeling   - Polysomnografi (PSG) under indlæggelse med/uden video med 

   efterfølgende multipel søvn latens test (MSLT) og 

  lumbalpunktur.  

 

Udvikling af Patientforløb 2014  
 

Klinisk Neurofysiologisk Afdeling   - Assistentudførte undersøgelser.  

 

Medicinsk Afdeling    - Gastro-leverforløbet. 

      - Hjerteforløbet. 

      - Generisk forløb i akutklinikken. 

       - Diabetes. 

      - Hjerteinsufficiens. 

      - KOL. 

      - M-AMB - gastroforløbet. 

 

Neurologisk Afdeling    - Trombolyseforløbet.  

      - Primær hjernekræft. 

      - ALS. 

      - Medicinoverforbrugshovedpine. 

      - Apopleksiforløbet. 

 

Anæstesiologisk Afdeling    - Patienter med simple non-maligne kroniske smerter.  

 

Øjenafdelingen     - Katarakt revitaliseret. 

      - Åbenvinklet glaucom. 

      - Cornea patienter. 

      - Externa. 

      - Kongenit katarakt. 

      - Refraktiv kirurgi. 
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FORHISTORIEN 

Arbejdet med patientforløb på Glostrup Hospital 

Da jeg i efteråret 2012 blev ansat som Lean-konsulent i HR & Kvalitet på Glostrup Hospital, havde 
hospitalet et ønske om at sætte patientforløbsarbejdet i system. Vi havde ca. 200 forskellige pati-
entforløb, vi skulle optimere, og med 1½ medarbejder ansat i Lean-funktionen var det klart, at vi 
måtte gøre noget ekstraordinært for at leve op til forventningerne.  

Samtidig var der flere forskellige ønsker fra hospitalets afdelinger til arbejdet med patientforløb. 
En ny metode skulle rumme forløb, der gik på tværs af afdelinger og endda hospitaler og sektorer. 
Den skulle også kunne optimere effektivitet og produktivitet på hospitalet, styrke patienternes op-
levelse, højne den kliniske kvalitet samt skabe bedre samarbejde og arbejdsmiljø. På grund af det 
høje antal patientforløb skulle vi desuden være i stand til at arbejde hurtigt.  

Efter at have gennemført to vellykkede projekter, et på hospitalets rygoperationsgang og et i Øjen-
afdelingen, besluttede vi i HR & Kvalitet at beskrive det udviklingskoncept, vi havde benyttet. For-
målet var at igangsætte et train-the-facilitator forløb, der skulle sætte afdelingerne i stand til selv 
at udvikle egne patientforløb på en ensartet måde. Konceptbeskrivelsen skulle være så tydelig og 
handlingsanvisende, at afdelingernes egne facilitatorer kunne gennemføre udviklingsworkshops 
for eget personale. Nu 18 måneder senere har konceptet været benyttet i ganske mange udvik-
lingsprojekter; projekter som alle er forløbet tilfredsstillende og begynder at vise resultater.  

Med denne bog ønsker jeg at give andre hospitaler den samme mulighed for at benytte Glostrup- 
konceptet, som vi kalder ”Udvikling af Patientforløb”. Vi har udviklet en metode, der fungerer godt 
i praksis, uanset om patientforløbet er simpelt eller komplekst. I en tid med fusioner på dagsorde-
nen er det værd at hæfte sig ved, at metoden også har vist sig at fungere godt til at fusionere pati-
entforløb fra forskellige afdelinger eller matrikler.  

Konceptet i denne bog trækker på viden og erfaringer fra et bredt felt af fagkompetencer i HR & 
Kvalitet. Jeg vil hermed takke mine mange dygtige kollegaer i afdelingen for vigtig input, spænden-
de diskussioner og omfattende sparring. Samtidig vil jeg takke HR-chef Mikael Buhl for at give mig 
frie rammer til at udvikle og beskrive konceptet, så det kan gøre gavn på Glostrup Hospital og for-
håbentlig også på andre danske hospitaler. 
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