
PATIENTREJSEN Hvornår er patienterne i kontakt med os, og hvornår har vi mulighed for at give en god serviceoplevelse?
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HVAD SKABER GOD SERVICE?
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20 minutter: Gå sammen to og to 
Hvad gør vi godt allerede? Find eksempler på handlinger, vaner og rutiner til alle tre kontaktpunkter.
Skriv på post-its og del med gruppen.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

1. VORES KONTAKTPUNKTER

30 minutter: Gå sammen to og to 
Hvordan ser patientens rejse ud fra start til slut i vores afsnit?  
Noter jeres input på post-its og del med gruppen.

2. KONTAKTPUNKTER VI GERNE VIL ARBEJDE VIDERE MED

KONTAKTPUNKT A KONTAKTPUNKT B KONTAKTPUNKT C

30 minutter: Gruppedrøftelse  
Hvilke kontaktpunkter er vigtigst at forbedre? 
Udvælg de tre kontaktpunkter, der er vigtigst. Skriv dem i øvelse 2.

20 minutter: Gruppedrøftelse  
Marker på skalaen for hvert af de tre kontaktpunkter. 
Hvor gode er vi i dag, og hvor vi vil være om 3 måneder?

20 minutter: Gå sammen to og to  
Hvad kan vi gøre for at nå vores mål? Drøft, hvad vi kan gøre for at nå vores mål.
Skriv på post-its og del med gruppen.

INSPIRATION: 
Hvilke kontaktpunkter har vi, 

hvor vi har mulighed for at 
skabe en god serviceoplevelse 

for patienten?

INSPIRATION: 
Overvej alle kontaktpunkter, 

patienterne har med os. Både før, 
under og i afslutningen af det forløb, 

de har hos os. Lige fra vi byder 
velkommen, til vi siger farvel.

I DAG HVAD KAN VI GØRE FOR AT NÅ 
VORES MÅL?
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VORES MÅL?
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VORES MÅL?
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Hvor gode er vi i dag (1-10)
Hvor skal vi være om 3 mdr. (1-10)
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INSPIRATION:
Hvilke små handlinger, vaner 

og rutiner understøtter en god 
serviceoplevelse?

KORTLÆGNING

HVAD SKAL DER TIL, FOR AT I KAN GIVE EN GOD SERVICEOPLEVELSE?             

10
10 minutter: Gå sammen to og to.  
Hvilke ord definerer god service hos jer? Markér det ord, I mener, definerer det bedst, eller skriv nogle nye.

20 20 minutter: Gå sammen to og to.
Find et par konkrete eksempler for hvert spørgsmål. Hvert par deler 1-2 gode eksempler i plenum.

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen

Patienterne skal føle sig ventede, velkomne og godt behandlede. Derfor sætter vi fokus på god service. Øjenkontakt, en hjælpende hånd, smil 
og venlige ord. Nærvær og imødekommenhed gør en stor forskel. Når vi lytter og viser opmærksomhed skaber vi tryghed, tilfredshed og bedre 
behandlingsresultater. Men hvad er god service hos jer? Hvad kendetegner en god dialog med patienter og pårørende? Hvad kan I gøre, for at 
de føler sig velkomne og taget hånd om? Brug øvelsen til at definere, hvad god service er hos jer.

GOD SERVICE I AFSNITTET

HVORNÅR FIK DU SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

INSPIRATION:
Hvilke ord bruger I allerede?  

Mangler der nogle, kan I  
tilføje jeres egne.

SamarbejdeKlar kommunikation Sammenhæng

ForventningsafstemningAnsvar Inddragelse

Respekt

INSPIRATION:
Tænk fx over sidste gang, 
du havde en god service-
oplevelse i en butik, på en 
rejse eller en restaurant.

Imødekommenhed Nærvær

INSPIRATION: 
Fremhæv en kollega for,  

hvordan han eller hun gav en 
god serviceoplevelse til dig,  
en patient eller pårørende.

Hvorfor var det en god oplevelse? 

HVORNÅR GAV DU ELLER EN KOLLEGA SIDST EN GOD SERVICEOPLEVELSE?

Hvorfor var det en god oplevelse? 

VORES FOKUS
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Næste møde:

God service og imødekommenhed gør, at vores patienter og pårørende føler sig godt behandlede. Vores nærvær gør en forskel.  
Patienterne skal opleve, at vi tager hånd om dem – de skal føle sig ventede og velkomne. Vi vil skabe tryghed og god service ved at  
arbejde med følgende fokusområder:

DIT NÆRVÆR 
GØR EN FORSKEL

Ventet & Velkommen
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Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig? Hvad? Hvem er ansvarlig?

1 2 3

Første møde: 30 minutter. Prioriter 5-6 handlinger for hvert kontaktpunkt fra de ideer I fik i forrige øvelse “Hvad kan vi gøre for at nå vores mål” på 
Kortlægningsboardet. Flyt dem til “Hvad vil vi”. Prioriter og flyt et par handlinger I vil gå i gang med med det samme til “Hvad er vi i gang med”.  
Angiv en eller flere ansvarlige og en deadline. Aftal dato for næste gang I mødes om Vores Fokus. 

Efterfølgende møder: ca. hver 14. dag, 15-20 minutter. Start med at kig på “Hvad er vi i gang med?”. Hvad kan I afslutte?  
Bliv så enige om hvilke handlinger I vil arbejde videre med til næste gang I mødes.  
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5 VENTET & VELKOMMEN 
- dit nærvær gør en forskel

De tre øvelser er udarbejdet særligt til at understøtte en konstruktiv og løsningsorienteret dialog 
mellem dig og dine medarbejdere. Hvis det er svært at finde tre timer til én samlet seance, kan du 
vælge at dele de tre øvelser op over tre gange. 

C. VORES FOKUS
Løbende opfølgning på 
fokusområder.

B. KORTLÆGNING
Kortlægning og prioritering af 
kontaktpunkter og fokusområder.

A. GOD SERVICE 
I AFSNITTET
Drøftelse af den gode 
patientoplevelse.

De tre øvelser

Tid: 30 min. Tid: 15 - 30 min.Tid: 2 x 60 min.

A: Kort seance: 
30 minutter

B: Mellem seance: 
2,5 time

C: Fuld seance: 3 timer 
(med efterfølgende opfølgning á 15 minutter) 

15 min 15 min 15 min


