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PROJEKTETS AFSÆT

“Når det offentliges kommunikation med borgerne 
fra januar 2015 skal foregå digitalt,  

har vi en unik anledning til at nytænke  
vores kommunikation med patienterne...” 

Vibeke Krøll, Sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital
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PARTNERSKAB

Problemholder. Ønsker at nytænke patientindkaldelsen: 
- større tryghed hos patienterne  
- færre aflyste operationer

Erfaring med innovationsarbejde på hospitalerne. Støtter op om 
offentlige-private innovationsprojekter, der kan skabe vækst hos 
virksomhederne via nye produkter og services.

Kommunikationsfaglig ekspertise. Målrettet formidling og erfaring 
fra samarbejdsprojekter med offentlige institutioner. Innovativ 
offentlig kommunikation er et af skolens strategiske indsatsområder.  

Design- og sostwarevirksomhed med erfaring i kreativ digital 
kommunikation på tværs af medieplatforme.  Arbejder med 
brugeren i centrum og ud fra mottoet “Rethinking digital dialogue”.
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PROCES

Branchepartnerskabet IOK

2013 
Primært fokus på  

patienten

2014 
Primært fokus på  

hospitalspersonale
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2015 
Primært fokus på  
produktudvikling



EN TOSIDET LØSNING  
PATIENTFOKUS KRÆVER 
HOSPITALSFOKUS

Man kan ikke flytte noget for patienterne, hvis ikke hospitalet 
er med på at ændre kultur, arbejdsgange eller mindset...  

1/

2/

Involver patienterne (modtageren), så løsningen skabes til 
dem, der skal bruge den 

Inddrag hospitalets personale (afsenderen), så løsningen 
fungerer for dem - vigtigt at de tager ejerskab og bliver 
ambassadører for løsningen 
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PATIENTENS  
UDFORDRINGER

•  hvor skal jeg møde op? 
•  hvad skal jeg opereres for? 
•  hvor længe skal jeg være indlagt? 
•  hvad er vigtigt, og hvad er mindre relevant for mig? 





BRUGERINVOLVERING &  
VISUELLE VÆRKTØJER

DEL 1: PATIENTFOKUS 

Fuldt fokus på patientens oplevelse af indkaldelsen. 
- Brugerinddragelse gav os viden om, hvordan patienten oplever perioden  
  fra modtagelse af indkaldelse til mødet med hospitalet 
- Brugere skabte ideer på workshop 

Visualisering som et redskab gennem hele processen
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HOSPITALETS  
UDFORDRINGER

Dagkirurgisk Afsnit oplever hver dag, at operationer må 
udsættes eller aflyses fordi en patient fx har:  

- glemt at faste eller fastet forkert
- glemt at stoppe med blodfortyndende medicin 
- stoppet med al medicin

Hospitalet kan ikke sikre patientens forberedelse 
gennem indkaldelsen. 

- arbejdet med indkaldelsen er kompliceret og 
skrøbeligt

Når en operation udsættes eller aflyses, betyder det, at 
flere personalegrupper bruger tid på at finde alternative 
løsninger – tid som ellers kunne bruges på primære 
opgaver.

Overlæge Ulf Thyge Larsen, Dagkirurgisk Afsnit, AUH



DEL 2: HOSPITALSFOKUS 

Fokus på hospitalets arbejde med patientindkaldelsen 

Inddragelse af relevant personale på flere niveauer 
- Observationer og samtaler 
- Kreativ workshop med personalet 
- Visuel programmering som et værktøj - personalet kodede selv deres nye værktøj

BRUGERINVOLVERING &  
VISUELLE VÆRKTØJER
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• Fra pakke til proces 

• Fra monolog til dialog 

• Individuel patientkommunikation (patientprofil)

ÆNDRING AF 
HOSPITALETS MINDSET
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Løsning 



FREMTIDENS  
DIGITALE 
INDKALDELSE

Redia a/s



PLATFORMEN, 
OVERBLIK  
& INDSIGT

Digital platform der møder patientens behov:  

• nærværende og personlig kommunikation 
• hjælp til at huske det vigtige 
• tilpasset den enkeltes behov 
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-   Fra pakke til proces 
     Informationerne til patienten bredes ud over tid 

-   Fra monolog til dialog.  
     Patienten involveres. Fokus på nærværende og personlig kommunikationsudveksling 

-   Individuel patientkommunikation (patientprofil).  
       Patienten får kun relevante informationer og får hjælp til at huske det aller vigtigste 

-   Fælles forberedelse 
       Nye indsigter og overblik for både hospital og patient. Patientens og hospitalet forventninger mødes. 

-   Fra personbåret viden til eksplicit viden  
     Processen på hospitalet gøres mindre skrøbelig

FREMTIDENS 
PATIENTINDKALDELSE
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FRA PAKKE  
TIL PROCESS 



  

FRA PAKKE 
TIL PROCES 
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•  hvor skal jeg møde op? 
•  hvad skal jeg opereres for? 
•  hvor længe skal jeg være indlagt? 
•  hvad er vigtigt, og hvad er mindre relevant for mig? 



VISUEL PROGRAMMERING

- Dialog tænkes ind i processen, fx får personalet 
en notifikation, hvis patient ikke tjekker af, at 
pausering af blodfortyndende medicin er startet

- Indkaldelsens elementer  
  fordeles over tid
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- Indkaldelsens indhold og forløb    
  påvirkes af en patientprofil

VISUEL PROGRAMMERING
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UDFOLDET SOM APP
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Kilde: http://www.indsaeturlher.dk eller navn på fotograf/illustrator/kunstner mm.



PERSONALETS  
FÆLLES OVERBLIK
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PATIENT OG PERSONALES  
FÆLLES FORBEREDELSE
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Produktet/Platformen 



– undertitel
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KAPACITET

53 Offentlige 
sygehuse 

Private 
hospitaler 

Tandlæge. 
klinikker 

Praktiserende 
læger 

Fysioterapeuter

142
1997
2023
1339



– undertitel



DIGITAL PATIENTINDKALDELSE
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PRODUKT OG 
INTEGRATIONSOVERSIGT
STANDARD

OPTIONAL

Spørgeskema 
(Fx SurveyXact, Ambuflex)

Persondata 
(CPR-register)

Booking 
(Fx BookPlan)

PAS, PDM 
(Patientadministration)

Tvær-sektor 
(Fx Care4You)

Diagostik 
(Fx RIS, PACS, Labka)

Klinisk logistik 
(Fx Cetrea)

EPJ 
(Fx Columna, Epic, CS)

Telemedicin 
(Fx mHealth, PRO)

BI 
(Business Intelligence)

FMK 
(Fælles Medicin Kort)

2nd level1st level 3rd level







www.memento.info 

http://www.memento.info


Partnerskaber 
– fordele og faldgruber 



EN KOMPLEKS UDFORDRING 
Aarhus Universitetshospital ønskede med projektet at 
nytænke patientindkaldelsen gennem en kreativ tilgang til 
formidling.  

Udfordringen er kompleks. Løsningen skal både omfatte en  
ny digital formidlings-platform og en bevægelse mod mere 
involverende og levende kommunikation.  

Samtidig skal indholdet balancere mellem patientbehov og 
sundhedsfaglig viden. Derfor kan opgaven ikke forstås eller 
løses fagspecifikt. 

TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER 

• viden om kreativ digital kommunikation,  
• målrettet formidling  
• sundhedsfaglig ekspertise.  

Plus viden om og erfaring med at gennemføre kreative 
processer og innovationsprojekter.  

PARTNERSKABET  
SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
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FRA PROJEKT TIL KLYNGE

Innovativ offentlig  

kommunikation

Primært fokus på  
patienten

Primært fokus på  
hospitalspersonale
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2013 20152014

Primært fokus på  
produktudvikling

Klyngen IOK



netværkpartnerskaber

KLYNGEN IOK

arbejder for:  

ny kultur omkring offentlig kommunikation og  
nyt marked for kreative virksomheder
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formidling



SERVICEDESIGN PÅ DAGKIRURGISK

“der kommer 
nogen udefra og 

giver os helt 
andre input, end 

vi ellers ville 
have stødt på”



VIL DU VÆRE MED?

• deltag i netværksarrangementer (hackathon, seminar) 

• følg med i projekter (facebook “Fremtidens offentlige kommunikation”, 
webside på vej) 

• søg mikrofunding til projekter 



BALASUTHAS SUNDARARAJAH 
CEO, Redia A/S 

T:  +45 51 27 44 14 
M:   suthas@redia.dk

TAK 
FOR JERES TID
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KAREN TAMBO 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

T:  +45 21 72 52 35 
M:  kt@dmjx.dk 
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