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WORKSHOPPEN

1) Velkommen v/ Kurt Espersen (5 min) 

2) Oplæg ved Søren Bechmann (25 min) 

3) Respons, refleksioner og diskussion på baggrund af  
oplægget (25 min) 

4) 5) Afslutning, opsummering og take-aways (5 min)



HVAD VI HÅBER WORKSHOPPEN TILFØRER AF VÆRDI

• En klarere forståelse af hvad vi i en sundhedsmæssig 
kontekst skal lægge i begrebet servicekultur. 

• Konkrete eksempler eller cases fra virkeligheden, hvor 
servicekultur har bidraget til bedre brugeroplevelser. 

• Konkrete bud på, hvordan vi konkret fremadrettet 
inkorporerer en service-tankegang i sundhedsvæsenet



BAGGRUND

Borgerne forventer ikke blot, at den 
faglige kvalitet er i top, men også at 
mødet med sundhedsvæsenet er 
karakteriseret ved inddragelse, klar 
kommunikation og sammenhæng.

Målsætningen for sundhedsvæsenet 
bør hele tiden være at sikre høj 
tilfredshed fra patienterne med deres 
behandling, ligesom en 
borgerinddragende servicekultur 
skal være en del af kerneydelsen i 
sundhedsvæsenet. 



Hvordan arbejder du 
med at kortlægge og 
forstå?
Se afsnit 2.1 før du ser dette, hvis du vil kende baggrunden 
for det du skal i gang med

Afsnit 2.2
Udefra ind!

9. september 2021

servicedesigner og

EN PÅRØRENDE
PÅ REJSE GENNEM

SUNDHEDSSYSTEMET
Søren Bechmann

sb@servicedesigninstitute.com • www.servicedesigninstitute.com •  tlf. 4044 7828



Søren Bechmann

• Forfatter


• Foredragsholder


• Konsulent


• Partner i Service Design Institute


• Pårørende til sen-hjerneskadet

2010 2012 2014

2016 2019 2021



Jeg var på fire rejser i sundhedssystemet i løbet af 20 måneder …

16.06.17 24.04.18 14.09.1824.01.17



Overblik …eller mangel på samme



Hvad skal der ske? 
Hvad har vi ret til? 

Og hvorfor er der ikke 
nogen, der fortæller 

os det?

Overblik
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Kommunikation



Vi hører, hvad vi vil høre…

Jeg hørte lægen sige: 

Lille blødning


Nem at komme til


Vi fik det hele med

I journalen stod der: 

Stor blødning


Svær at komme til


Vi fik det hele med

Kommunikation



Tag et 
håndtryk…

Relation



De læger i USA 
der får færrest sagsanlæg 

har tre ting til fælles: 
• humor • empati • god tid

– Gladwell, 2007

Relation



På en eller anden måde fyldte 
behandling, alternativer, risici 
eller bivirkninger ikke noget 

særligt i det samlede forløb …



EKKO 

Anbefalinger …



EMPATI  
 
Empati trumfer ikke kerneydelsen 
men understøtter den. Det er 
ligegyldigt, hvor kerneydelsen starter 
og slutter: tingene smelter sammen 
for patienten og den pårørende.

EKKO

Anbefalinger …



KOMMUNIKATION  
 
Mennesker i krise har brug for 
forklaringer i et letforståeligt sprog. 
Og fagpersonen skal sikre sig, at 
budskabet modtages.

EKKO



KONSEKVENS  
 
Sørg for at den ene hånd ved, 
hvad den anden laver. Forstå også 
den pårørendes rejse! Og hvis der 
indføres interne regler, skal alle 
kende og følge dem.

EKKO



OVERBLIK  
 
Overblik – før, under, efter – 
opleves som uhyre centralt 
for det samlede forløb og den 
samlede vurdering 

EKKO



Set udefra er diskussionen overflødig, 
fordi det for patienten og den pårørende 

er én stor pærevælling. 
Patienten og den pårørende er på en 

rejse, der omfatter alle former for 
kontakt med et hospital…

ER SERVICE EN DEL AF KERNEYDELSEN I 
SUNDHEDSVÆSENET?



Kan man ikke sige 
at god service gør 
verden til et bedre 

sted at være?

– Victoria, 12 år



Hvordan arbejder du 
med at kortlægge og 
forstå?
Se afsnit 2.1 før du ser dette, hvis du vil kende baggrunden 
for det du skal i gang med

Afsnit 2.2
Udefra ind!

9. september 2021

Tak fordi I lyttede

Søren Bechmann
sb@servicedesigninstitute.com  

 www.servicedesigninstitute.com  
Tlf. 4044 7828



SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSER

• Hvad kan vi lære af den 
private sektors arbejde 
med kundeservice? 

• Hvordan kan vi se eller 
måle effekterne af 
servicekultur? 

• Hvad er ledelsesopgaven?

 
• Hvordan kan en øget fokus 

på god service konkret 
tilføre værdi på områder i 
det offentlige 
sundhedsvæsen? 

• Hvor ligger de største 
potentialer hhv. barrierer 
for udbredelsen af en 
servicekultur?


