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Kultur og klinik. 

Hvordan møder vi bedst brugernes forventninger om et 

servicemindet sundhedsvæsen?



Servicekultur er en klar målsætning 

for regionerne

Borgerne forventer ikke blot, at den faglige kvalitet er i top, men også 

at mødet med sundhedsvæsenet er karakteriseret ved inddragelse, 

klar kommunikation og en tydelig servicekultur. 

Målsætningen er større tilfredshed fra patienterne med deres 

behandling, ligesom en borgerinddragende servicekultur skal være en 

del af kerneydelsen i sundhedsvæsnet. 



 Sundhedsvæsenets mange 

historier og fortællinger

 Hvad er det, der betyder mest for 

sundhedsvæsenets brugere?

 Relationelle forhold og ”bløde 

værdier”

De mange personlige fortællinger



 Stigende forventninger fra 

borger til system

 Det hele menneske

 Servicekultur

Stigende forventninger





God service under Covid-19

 Fintmasket net af over 600 teststationer

 Vaccinecentre fordelt over hele landet 

og mobile enheder

 Digitale værktøjer, der har gjort det 

lettere for befolkningen



Alle er ambassadører for servicekulturen

 3-meter-reglen

 Alle er direktører for deres 3 

meter

 Hvad jeg går forbi, 

accepterer jeg



 Gode patientforløb er 
forankrede i den ånd, de 
værdier og det mindset, der 
præger sundhedsvæsenet

 Gode patientoplevelser 
bygger på kultur og 
kompetencer

 Det hele menneske

En grundlæggende kultur



Empati

 Patienters oplevelse af tillid, respekt, tryghed og opmuntring kan 

aktivere placebolignende virkninger, der kan supplere – og måske 

endda erstatte – medicinsk behandling

Finset and Mjaaland 2008, Neumann et al 2010

 I flere større studier er der påvist en sammenhæng mellem 

patienters oplevelse af empati og det helbredsmæssige udbytte

Neumann et al 2012, Derkson et al 2013,Hojat et al 2011, Del Canale et al 2012



 Sprogbrug, som patienter og 

pårørende forstår

 Nærhed er en oplevelse 

snarere end et spørgsmål om 

geografi 

 Vi skal tale det samme sprog

Kommunikation



 Hvordan former vi fremtidens 
servicemindede sundheds-
væsen?

 Struktur skal give plads til kultur

 Differentierede løsninger og 
større fleksibilitet

 Sundhedsløsninger, der tager 
afsæt i borgerens situation

En service-understøttende struktur



TAK!


