
Dagsorden

• Kort orientere om projekter, der er eller vil gå
i gang på HvH/Regionen. 

• High lights fra V-MED d.22.2.12
• "Hvor er primadonnaerne blevet af?" ved Lars 

Vestergaard Petersen
– mandag den 27.2. kl 14-15 i Auditorierne 3 

og 4 
• ”Outlook 2010”, basale muligheder og behov 



Patientansvarlig læge 
Opgaven

• Hvordan organiserer vi os så én læge, 
som udgangspunkt, har ansvaret for at 
koordinere og skabe sammenhæng i 
det samlede patientforløb, også hvis 
forløbet involvere flere specialer

se kommissoriet på www.overlaeger.dk 



Patientansvarlig læge 
Formål

• At bedre patientsikkerheden 
• Afdække om vi skaber 1effektive og 

2sammenhængende forløb og 3reducerer 
risikoen for kontinuitetsbrud ved 
patientovergange ved indførelse af, at én 
læge entydigt har ansvaret for at koordinere 
den enkelte patients indlæggelsesforløb

• Arbejdsmiljø

se kommissoriet på www.overlaeger.dk 



Patientansvarlig læge 
Succeskriterier

• 25% reduktion i antallet af indrapporterede utilsigtede 
hændelser, som skyldes kontinuitetsbrud

• > 50 % som er indlagt i mere end 24 timer, oplever at 
én læge har et særligt ansvar

• Læger oplever større sammenhæng i patientforløb 
end tidligere (sp.sk. før og efter projektstart)

• Indlæggelsesvarighed forkortes (data fra GS)
• Større lægeoplevet effektivitet i patientforløbene 

(sp.sk. før og efter projektstart) 
• Større arbejdsglæde

se kommissoriet på www.overlaeger.dk 





















Kalender mv.

• Forskningsdagen den 20.april 12
• Dagen for uddannelsesgivere 15.juni.12

– Sundhedsministeren og Ebbe Lavendt
• HvH har fået 2 el. biler

– Transport til Regionen
– Transport for jordemødre
– ?



V-MED (22.2.12)

(virksomhedsmedarbejderudvalget)

• Orthopædkir, GlH/AH/GeH/HvH ?
• Piercinger, tatoveringer, synlighed
• Falck Helalth care -nye retningslinliner

– Arbejdsrelaterede psykologiske forhold og 
rusmiddel brugere

• Arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR) ≠
tillidsrepræsentanter (TR)



V-MED (22.2.12)

• Arbejdsmiljøpuljen (600.000 kr) fordelt på tre 
ansøgninger 
– Pæd (y.l. supervision følelsesmæssigt belastende 

situationer) 590

– Gatroenheden (supervision, supervision til bedre 
håndtering af belastede situationer) 2000

– Gyn. (fysisk træningsprogram) 890



V-MED (22.2.12)

• Brug af mobiltelefon og soc. netværk. i 
arbejdstiden 
– Politik på området, vejledning med anbefalinger 

næsten klar.

• Regnskab: Overskud for både HvH og AH i 
2010 og balance i 2012

• Udviklingsaftale
• Elektroniske personalesager



Udviklingsaftale for 
Amager og Hvidovre Hospital

Maj 2012 – December 2013



Hovedtema 1: Helhed i 
patientforløb

1.1. Behandlingsansvarlig læge
1.2. Særlige indsatser for de sårbare 

patienter med kroniske sygdomme
1.3. Udvikling af model med geriatrisk 

funktion i Akutmodtagelsen



Hovedtema 2: Effektivitet

2.1. Optimerede og sikre patientforløb
2.2. Lean og Productive Ward
2.3. Porteføljestyring
2.4. Optimeret vagtplanlægning



Hovedtema 3: Forskning og 
innovation

3.1. Telemedicin til patienter med KOL.
3.2. Samarbejde med private firmaer om 

udvikling af ny teknologi.
3.3. Sundhedsvidenskabelig forskning.



"Hvor er primadonnaerne blevet af?"

• v/ Lars Vestergaard Petersen
– Mandag den 27.2. kl 14-15 i Auditorierne 3 og 4



Outlook

• Outlook 2010
• Signatur
• Autosvar
• Kalender 



Automatisk svar



Signatur


