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Servicekultur, masseproduktion og organisering

Eller

‘Skræddersyet - individuelt og masseproduktion’

- kan det forenes?



Servicekultur?



Servicedesign som innovationsmetode er ofte 

blevet brugt, når private og offentlige 

organisationer udvikler serviceløsninger. 

Metoden er kendt fra virksomheder, der lever af 

at servicere mange mennesker, fx hoteller og 

lufthavne. For hospitaler herhjemme er det 

imidlertid en forholdsvis ny tilgang.



”At bruge begrebet »servicekultur« i

forbindelse med udviklingen af et

patientcentreret sundhedsvæsen

kan skære i ørerne på nogle. 

Begrebet kan lede tankerne hen på 

opvartning og servicering af patienter, 

som var de kunder i fritids- og 

oplevelsesindustrien.

Servicekultur i sundhedsvæsenet

handler dog ikke om, at sygehuse,

sundhedshuse, lægepraksisser, 

borgercentre og hjemmesygeplejen

skal formes og indrettes som 

restauranter, hoteller eller varehuse.

Det handler ganske enkelt om at sam-

mentænke de mange faktorer, der spiller 

ind i den samlede patientoplevelse.”



Indrettet på brugernes præmisser

Sundhedsydelsen som sanseoplevelse

Rækkefølgen kan spille stor rolle

Et bredt spektrum af følelser

Kunder og patienter kan ikke sidestilles

Den gode brugeroplevelse i fokus

Ikke nødvendigvis et tag selv-bord

Brugerrejsen er effektivt redskab

Bred tilgang til forbedringsarbejdet

Værktøjer skal indlejres i kulturen

Stort potentiale i fortsat nysgerrighed

Kilde: Sørensen og Ammentorp, Tidsskrift

for dansk sundhedsvæsen, september 2020



By random assignment, half the patients had a short interval added to the end of their 

procedure during which the tip of the colonoscope remained in the rectum. Pain during the 

procedure was measured with a ten point intensity scale. Memory following the procedure was 

measured using both a rating scale and a ranking task. Randomization resulted in two similar 

groups. 

As theorized, patients who underwent the extended procedure experienced the final moments 

as less painful (1.7 vs. 2.5 on a ten point intensity scale, P<0.001), rated the entire 

experience as less unpleasant (4.4 vs. 4.9 on a 10 cm visual analogue scale, P=0.006), and 

ranked the procedure as less aversive compared to seven other unpleasant experiences (4.1 vs. 

4.6 with eight as the worst, P=0.002).

Hvad forstår vi om ‘sanseoplevelser’?

Pain, 104(1)



Sundhedsydelse og ‘service’ – to sider af samme sag

Interaktion mellem patient, sundhedsprofessionel

og forskellige former for udstyr, m.m.

Kan håndteres på forskellige måder – men i

servicekulturen altid ud fra patientens 

synsvinkel.



Forskel mellem ’genstand’ og sundhedsydelse

1. Genstanden har selvstændig fysisk eksistens

• Kan anskues uafhængig af producent og bruger

2. Sundhedsydelsen ’opstår’ i/forudsætter mødet mellem 

• Patient

• Sundhedsprofessionel

• Hjælpemidler/utensiler/udstyr m.m.

’ydelsen’ har ikke selvstændig eksistens uden

mindst patient og sundhedsprofessionel:  en

’operation’ er en abstraktion uden disse to

3. Disse forskelle skaber forskellige betingelser for 

god service  



Generelle regler  - uanset branche

1. Førstehåndsindtryk

2. Vær engageret

3. Skab relationer

4. Afstem forventninger

5. Vær fagligt kompetent

6. Levér (alt) det, ‘kunden’ skal bruge

7. Ingen fejl

8. Vær konstant



Masseproduktion!?



Mange måder at anskue et sygehus på

1. En videnstung virksomhed

2. Udrednings, behandlings- og plejested

3. Stor arbejdsplads

4. Patientforløb

5. Osv..

6. MEN kunne også anskues om en 

• Produktionsvirksomhed

• m. seriel ordreproduktion

• Ikke lig med ’tingsliggørelse’ af patienter



Smag lige på udtrykket:

”seriel ordreproduktion”

Ethvert ‘patientmøde’ er en ordre – og der kommer i en løbende strøm (serielt),

op til 80% er ens fra patientmøde til patientmøde og skal være s.o.p. 

(standard operating procedure)

- Og ja:  hver patient er unik! – men har ofte fællestræk med andre unikke patienter 



“Vejen gennem FAM skal være en kæde af handlinger, som skaber 

værdi for patienten (værdikæden) ... Et … helt centralt element i … 

værdikæde(n) er at sikre sammenhæng og fremdrift i patientforløbene i 

FAM. 

Målet er, at ingen patient venter unødigt i FAM. Undersøgelser og 

faglige behandlingstiltag iværksættes efter fastlagte tidsstyrede 

standardiserede patientforløb, som sikrer fremdrift og forhindrer 

passiv venten. 

Ventetid kan kun begrundes af faglige hensyn. … Patienter skal … 

først afgives fra FAM til næste led, når der er videregivet 

tilstrækkeligt med informationer til udredning, behandling og pleje, så 

patienten efter FAM er sikret et sammenhængende patientforløb”

FAM-logistik – Region Syddanmark



Pakkeforløb:  Logistisk tænkning
Kraftplan II definerer patientforløb organiseret i pakker som 

“patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids-

og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der 

følger et på forhånd booket forløb”.

Sundhedsstyrelsen understreger bl.a., at der skal anvendes principper 

for organisering, der sikrer en samlet forløbsplanlægning, herunder at 

patienterne gennemgår forløbet uden unødig ventetid. 

Organisering af pakkeforløb indebærer, at det sikres, at de nødvendige 
direkte og afledte ydelser hele tiden kan leveres i takt med, at 
patienterne bevæger sig gennem pakkeforløbet. 

I tilrettelæggelsen skal der tages stilling til forhold som pakkeforløbets 
samlede patientkapacitet, herunder håndtering af udsving i 
patienttilgangen, det normerede tidsforløb, afledt kapacitet til 
understøttende funktioner, sengedage mv. og den nærmere 
tilrettelæggelse af logistikken omkring patientforløbet.

”mekanikken”

MEN 

hvordan 

eksekveres det,

hvordan 

‘leveres’ det

- Det er her

servicekulturen

kommer i spil



Hvad er nogle af forudsætningerne 
for gode/bedre/optimale 
patientforløb/oplevelser?

1. At nogen har blik for helheden

• ’specialisering er segmentering’

• Behøver segmentering af føre til manglende sammenhæng?

2. Logistik-tænkning/supply chain-tænkning

3. Samarbejds- og respektkultur

4. Disciplin

4.   (elektronisk) kommunikation (om det rigtige til rigtig tid)

5.   Booking-systemer (MRP-systemer) på tværs af afd./sektorer



1. Overblik kan være centralt for det samlede forløb og den samlede

vurdering. Ikke mindst derfor skal overblik prioriteres og formidles.

2. Sørg for at den ene hånd ved hvad en anden laver. Hvis der

indføres interne regler, skal alle kende til dem og følge dem.

3. Mennesker i krise har brug for, at man forklarer sig ofte og i et letforståeligt

sprog. Fagpersonen skal sikre sig, at budskabet modtages

som det er forventet.

4. Empati og en stærk relation trumfer ikke kerneydelsen. Men den

understøtter den. Det er ligegyldigt, hvor kerneydelsen starter

og slutter. For patienten og den pårørende smelter tingene sammen

i en samlet oplevelse. Søren Bechmann

Pårørende til patient med hjerneblødning.

adm. Direktør i Service Design Institute.
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Gode råd fra en pårørende



Bedre forløb kræver

Koordination

- Internt og eksternt



Koordinering 

Kernen i alle typer af patientforløb er koordinering – koordinering 

af ydelser, af personale, af tider osv. 

Spørgsmålet er derfor, hvordan man opnår koordinering

– såvel internt på en afdeling som mellem afdelinger og evt. 

sygehuse.

Koordination har som forudsætning ‘afhængighed’ eller 

‘sammenhæng’, altså at man på én eller anden måde er afhængig af 

andre (organisationsenheder, personer). For eksempel

er sengeafdelinger ‘afhængige’ af klinisk kemi, patologi og 

billeddiagnostik 



Koordination består i at organisere ydelser og personer rettet mod et 

fælles mål i en organisation. 

Koordination er overordnet en ledelsesopgave, men kræver i praksis 

indøvede rutiner af alle involverede. 

Faste og kendte rutiner er en af de centrale koordinationsmekanismer.

Karakteren af koordinering varierer, da tid, personale, behandling og 

formål (en operation, et udredningsforløb eller koordinering af en 

udskrivning til hjemmet) kan variere

Mere om koordination 


