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A
fdeling X er en stærk ambassadør for OUH’s patientpyramide og Medarbejderskab. 

Patienten først, høj faglighed og medarbejdernes trivsel er til stede i alt, hvad vi 

siger og gør. Derudover er vi bannerfører for Region Syddanmarks bæredygtig-

hedsstrategi for 2020-2023, ”Fremtidens Syddanmark”. Vi prioriterer ressource- 

effektive og grønne løsninger, ligesom social og økonomisk fremsynethed er integreret i alle 

fire strategispor:

  

	 Kultur	og	kommunikation

	 Forskning	og	uddannelse

	 Patienter	og	pårørende	

	 Tværfaglighed	og	partnerskaber

De fire spor afspejler det strategiske grundlag, vi historisk har stået på, og som har skabt 

Afdeling X’s særlige profil og resultater. De vil derfor også profilere os fremover og definere 

de initiativer, som vi tror på vil skabe fremtidens resultater. Du kan læse mere om vores fire 

strategispor på de følgende sider.

Ditte Therkildsen

Oversygeplejerske

Hanne Vestergaard

Ledende overlæge



A
fdeling X har skabt en sund kultur, hvor vores personale former et bæredygtigt 

fællesskab. Det viser nøgletallene: Vores sygefravær er lavt, og vores produktion 

er høj; vi tiltrækker ambitiøse medarbejdere, og vi fastholder dem, vi har. Kernen 

i vores kultur er klar kommunikation. Vi lytter til dem med størst viden, og vi gør 

en dyd ud af at dele vores faglige viden på temadage, konferencer og i medierne. Vi har en 

stærk fagpolitisk stemme i sundhedsfaglige debatter, hvor vi ikke er bange for at stille kriti-

ske spørgsmål og udfordre vanetænkning. Vi afprøver hele tiden nye medier og metoder for 

vores kommunikation med personale, patienter, pårørende og partnere. De syv kommuni-

kationsveje, patientens bog, værdibogen, nyhedsbrev og LinkedIn-profil er eksempler på de 

seneste års mange initiativer.

De kommende år bygger Afdeling X videre på vores klare kultur- og kommunikationsprofil 

med fire strategiske initiativer:

	 Vi	implementerer	dialogværktøjet	PRO		

	 (Patient	reported	outcome)
	

	 Vi	eksperimenterer	med	podcast	som	medie	for	intern		

	 og	ekstern	videndeling
	

	 Vi	udvikler	nye	metoder	for	systematisk	feedback
	

	 Vi	udvikler	beslutningsstøtteværktøjer,	der	kan	hjælpe		

	 vores	patienter	med	at	vælge	den	rigtige	behandling



A
fdeling X har et vedholdende fokus på at knytte klinik og forskning tæt sammen. 

Vi følger og præger strømningerne inden for kræftområdet, hvor vi er i front 

med forskningspublikationer, kliniske behandlingsprotokoller, nye behandlinger 

og multidisciplinære forskningscentre. Vi har gjort uddannelse til en del af hver-

dagen gennem strukturerede introduktionsforløb for nyansatte og studerende, og vi skaber 

mulighed for, at vores personale kan opsøge specialiseret viden, der sikrer den højeste klini-

ske standard.

De kommende år bygger Afdeling X videre på vores stærke forsknings- og uddannelsesprofil 

med fire strategiske initiativer:

	 Vi	opretter	sygeplejeambulatorier	med	klinisk	og		

	 forskningsmæssigt	fokus	på	senfølger
	

	 Vi	uddanner	personalet	til	JACIE-akkreditering
	

	 Vi	uddanner	personalet	til	at	kunne	foretage	

	 allogen	stamcelletransplantation,	CAR-T-behandling	

	 og	fase	1-studier
	

	 Vi	uddanner	kliniske	sygeplejespecialister,	der	er	

	 koblet	til	sammenhængende	patientforløb



A
fdeling X arbejder målrettet for at optimere vores tilbud og skabe trygge rammer 

for patienter og pårørende. Vi inddrager patienter og pårørende i alle vigtige be-

slutninger og lægger vægt på at imødekomme deres individuelle behov og ønsker i 

forhold til behandlingsniveau og behandlingsform. Vi har velfungerende patient- 

og pårørenderåd koblet på forskningen, der sikrer systematisk feedback på forskningsinitiati-

ver. Vi arbejder aktivt for at inddrage de pårørende, og har blandt andet udarbejdet en bog til 

pårørende og skabt en pårørendetypologi til vores personale for at styrke samarbejdet med 

de pårørende.

De kommende år bygger Afdeling X videre på indsatsen for vores patienter og pårørende 

med fire strategiske initiativer:

	 Vi	styrker	brugen	af	videokonsultation	som	bæredygtig		

	 og	fleksibel	kommunikationskanal

	 Vi	udvider	konceptet	for	hjemmebehandling	

	 Vi	inviterer	patienter	og	pårørende	med	til		

	 ansættelsessamtaler

	 Vi	inddrager	patienter	og	pårørende	i	de	tværfaglige		

	 arbejdsgrupper



A
fdeling X’s kliniske praksis og tankegang hviler på princippet om, at den bed-

ste pleje og behandling bygger på et stærkt tværfagligt samarbejde. Vi har et 

tværfagligt værdigrundlag, tværfaglige arbejdsgrupper og ugentlige, systematisk 

styrede tværfaglige konferencer, der sikrer, at vores behandling altid har et holi-

stisk blik på patienten. Også udadtil er vi optaget af at skabe partnerskaber på tværs. Både 

i forhold til behandling, forskning og uddannelse er vi bredt repræsenteret i nationale og 

internationale råd, fagpolitiske udvalg og forskningsgrupper.     

De kommende år udbygger Afdeling X vores tværfaglige indsatser og partnerskaber med fire 

strategiske initiativer:

	 Vi	etablerer	et	advisory	board,	der	kan	give	inspiration	

	 til	innovative	tiltag

	 Vi	opsøger	nye	partnerskaber	med	fokus	på	bæredygtig		

	 sundhedsøkonomi

	 Vi	opdyrker	nationale	og	internationale	netværk,		

	 der	kan	stimulere	nytænkning

	 Vi	søsætter	kulturskabende	initiativer,	der	skaber		

	 sammenhold	og	samarbejde	på	nyt	OUH
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