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Agenda 

Who am I to say?  
– MD, PhD; Ambassador and Politician 
 
 
Danish Society for Patient Safety  
– “Hello Healthcare” initiative 
 
 
Junior Doctors Association  
– “We treat human beings – not just diseases” 

 
 



I wonder if there is time for me….. 



White Coat Silence:  
1 in 4 patients have unanswered questions 

Barriers: 

Ref. ”Patients experienced barriers in communication with staff”Unit for Evaluation and Involvement, 
Copenhagen Area, Region Hovedstaden, September 2014 

Staff is to busy 

Inappropriate to question  
the staffs information 

Afraid of being af burden 

Presenter
Presentation Notes
Undersøgelse vi lavede I September 2014:Contentment with the staff ... 96 % experience respect and dignity from the staff80 % staff is too busy48 % are afraid of being a burden 44 % feel that it is inappropriate to question the staffs informationPhysical enviroment 52 % other people in the room can hear the conversation 31 % noise in the room Knowledge and tools�74 % lack of overview due to numerous examinations etc. 74 % lack of knowledge about their illness or treatment 50 % find it difficult to understand the medical jargonSo there are massive barriers for patients to overcomeTherefore, tools and information is not enoughWe have to work on patients expectations 



OUR AIM IS THAT PATIENTS AND THEIR FAMILIES INCREASE PATIENT 
SAFETY AND OBTAIN INFLUENCE ON THE DECISIONS MADE 

BY ASKING QUESTIONS 
         - USING HEALTHCARE PROFESSIONALS AS CARRIERS OF THE 

MESSAGE 

Presenter
Presentation Notes
Udover ambassadører og vidensmaterialer arbejder Hej Sv også med public awareness, partnerskaber og social mediaSå vi har ændret Hej SV så sundhedsprofessionelle som Ambassadører er afgørende – til at legitimere den kulturændring der er nødvendig for at skabe en ny norm så pt / på stiller de spørgsmål og siger hvad der er vigtigt for dem. 



To you 
From Danish Healthcare  

        - an open invitation 

Presenter
Presentation Notes
Patients have to feel welcome to asking questions, also if they are not encouraged to do so by the staff at the wardHi Healthcare is an open invitation. So that you, as a patient, always feel welcome to engage, ask questions or raise a concern Our ambition: Joining and bringing physicians, nurses and other staff together as part of the campaign, thus sending out an open invitation to patiens and families.Health care professionels are a strategic partner in this proces. The same authority and respect, that makes us silent and uncomfortable in raising our concerns, is the same authority and respect that can make patients and families act more actively.



The ASK: This matters to me 

“Thanks for asking”  
 
40% more active dialogue 
 
86% a positive outcome 
 
56% recommend for 
other 

Ref.”Study of patients experience with the health care system”,  
Danish Society for Patient Safety and Tryg Foundation, November 2012 

Presenter
Presentation Notes
Redskabet virker – undersøgelse blandt 1000 brugere viser at:Patients and relatives who have prepared questions:40 %  more active dialogue with the doctor86 % experienced a positive outcome56 % has recommended the material for people in a similar situation



Presenter
Presentation Notes
Alle der melder sig som ambassadører kommer med deres eget personlige råd, billede og ofte motivation for rådet



+ flere ”Keep asking questions until you 
understand the answers” 

”Prepare and write down your 
questions” 
 

United with a shared 
understanding 

Presenter
Presentation Notes
Friendly supporters from insideInvitation to be more active nu er der over 1100 ambassadørerOur solution: Higher the expectationsLiterature: 33 randomized trials w/ 8.244 patients* shows that encouraging asking questions produce benefit:Increase in questions askedIncrease in patients satisfactionLess anxietyLength of consultations increased slightly* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2500196/



”The patient is the reason 
we became doctors” 

JDA’s initiative  
 

Presenter
Presentation Notes
JDA’s initiative – The Good Patient JourneyYngre Lægers initiativ – Det Gode PatientforløbRevision of JDA’s policy ”The Good Hospital” 	– passing of the policy ”The Good Doctor” 2013Conference about a better approach to patient journeys 2014Passing of the policy ”We treat human beings – not just diseases” Initiative split intoA political lineA member-oriented line



Enquete among members of JDA, March 2014 
A total of 2.832 answers, ≈ 25% 

9 out of 10 think that patient contact suffers on behalf of too 
much focus on efficacy and production  

9 out of 10 want more co-operation with the patients 

7 out of 10 don’t have enough time with the individual patient 

7 out of 10 think that a different organisation will improve the 
work with the patients so the patient experienced quality will 
rise – and are willing to work in another way to achieve that 

Presenter
Presentation Notes
Konferencen blev en stor succes – der var mange engagerede deltagere; deriblandt både læger, patienter og ledere i sundhedsvæsenet, og Yngre Læger havde timet konferencen med offentliggørelsen af en større undersøgelse af knapt 2900 lægers holdning til patientsamarbejde og patientforløb. Undersøgelsen viser, at: 85% ønsker mere samarbejde med patienterne69% mener, at de ikke har nok tid sammen med patienterne 9 ud af 10 mener, at for meget fokus på produktivitet går ud over patientkontakten72% mener, at arbejdet med fordel kan tilrettelægges på en anden måde for at øge kvaliteten i patientoplevelsen43% er i tvivl om, hvem der har ansvaret for patienten Undersøgelsen sendte et klart og tydeligt signal om, at yngre læger meget gerne vil styrke samarbejdet med patienterne, men at der er forhindringer på vejen. Det budskab ville vi gerne sende til befolkningen og til politikere. 



Patientforløb.dk  

Presenter
Presentation Notes
Patientforløb.dk- I kampagnekittet er der også henvisninger til sitet patientforløb.dk, hvor der bl.a. kan findes en række film, som jeg gerne give en forsmag på lige om lidt. Filmene er tænkt som oplæg til debat, man kan bruge ude på afdelingerne – til morgenmøder, til staff meetings eller hvor debatten om patienten er oplagt at tage.  (Vis evt. turnefilm, tid mv.) 



Debate films 
about time, communication, responsibility  

and co-operation and the patient view 

https://vimeo.com/113689869 

Presenter
Presentation Notes
Konferencen blev en stor succes – der var mange engagerede deltagere; deriblandt både læger, patienter og ledere i sundhedsvæsenet, og Yngre Læger havde timet konferencen med offentliggørelsen af en større undersøgelse af knapt 2900 lægers holdning til patientsamarbejde og patientforløb. Undersøgelsen viser, at: 85% ønsker mere samarbejde med patienterne69% mener, at de ikke har nok tid sammen med patienterne 9 ud af 10 mener, at for meget fokus på produktivitet går ud over patientkontakten72% mener, at arbejdet med fordel kan tilrettelægges på en anden måde for at øge kvaliteten i patientoplevelsen43% er i tvivl om, hvem der har ansvaret for patienten Undersøgelsen sendte et klart og tydeligt signal om, at yngre læger meget gerne vil styrke samarbejdet med patienterne, men at der er forhindringer på vejen. Det budskab ville vi gerne sende til befolkningen og til politikere. 

https://vimeo.com/113689869
https://vimeo.com/113689869


Debate films 
about time, communication, responsibility  

and co-operation and the patient view 

https://vimeo.com/113689869 

Written material 
 ”reminders” 
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https://vimeo.com/113689869


 
 Kampagnekit - kittelkort   

 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Rådene er ikke nogen, vi har siddet inde centralt i Yngre Læger og fornøjet os over som et slag i hovedet til alle Jer, der gør et stort arbejde for patienterne hver dag – det er gode råd og idéer fra både Jeres egne kollegaer og fra patienter, der deltog i konferencen i marts 2014. Nogle er meget små, banale ting, som vi alle sammen umiddelbart tænker over, vi gør hver dag – andre er lidt sværere at håndtere, kræver måske lidt flere år på bagen og lidt flere stjerner på skulderen. Men ikke desto mindre kan de alle være med til at skabe bedre patientforløb – både set med lægers og patienters øjne.



Debate films 
about time, communication, responsibility  

and co-operation and the patient view 

https://vimeo.com/113689869 

Written material 
 ”reminders” 
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Presenter
Presentation Notes
Den medlemsorienterede linjeI starten af december sendte vi en lille pakke ud til alle medlemmer af Yngre Læger, som væsentligst bestod af et kittelkortHer kan man finde 8 gode råd til, hvordan man som læge kan være med til at sikre bedre patientforløb. Rådene skal minde os om, hvad der er vigtigt, og hvilket fokus, der egentlig bør være derude i den kliniske virkelighed hver dag. De skal huske os på, hvorfor vi er blevet læger. 



Good initiatives that hit the target  
– but we still have work to do 

Cultural changes takes time 
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Good initiatives that hit the target  
– but we still have work to do 

Cultural changes takes time 

Thank you for listening 
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Presentation Notes
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