Vilka vinster ser du med
patientsamverkan för din
organisation?
Kvalitet och förbättringar. Ökad patientsäkerhet.
Patientsäkerhet
Förbättrad vårdmiljö. Förbättrad vårdsituation.
Bättre beslutsunderlag, närmare verkligheten”
Patientens behov i fokus
Vi fokuserar på patienternas behov inte organisationens
Kortare vårdtider. Nöjdare patienter.
Bättre kvalité
Ökad delaktighet.
Bättre hälsa för patienten pga. effektivare vård anpassad efter behov och önskemål.
Ökad delaktighet
En god och säker vård
Delaktighet
Lättare att skapa en relation och få bättre resultat
Säkrare vård
Ekonomiska Folkhälsovinster Tillit
Mer nöjda pat och även personal.
Patienterna är den kunskapskälla som vi ska bygga våra tjänster och service på.
Minska dubbelarbete/ göra rätt från början
Bättre utfall
Samsyn med patienten om vad som är viktigast
Bättre resultat
Systemtänk
Nöjdare patienter - nöjdare medarbetare
Patientsamverkan förbättrar underlag för nya och reviderade upp drag
Ökad egenvård
Alla - utan samverkan har vi inga klienter.
Tryggare och nöjdare patienter.
Mer spännande yrke Vidgade perspektiv
Patientsäkerhet.
Bättre behandlingsresultat.
Vi gör rätt saker
Nöjda patienter
Effektivare utnyttjande av resurser Nöjda patienter, nöjda medarbetare
Hälsofrämjande möten
Bättre arbetsmiljö, vi blir en attraktiv arbetsgivare. Kvalité
Färre återinläggningar
Helt avgörande för att klara framtiden
Billigare i längden
Bättre vård
Utveckling efter behov

Förbättrad hälsa, ökad följsamhet, respekt
Säkerhet
Utmaningar: få med alla på tåget Vinster: mer kostnadseffektiv vård
Större följsamhet till vårdplan
Lägga fokus på det som betyder något för patienten och inte det vi tror är viktigt
Mindre vårdtid
Patientsäkerhet Göra 'rätt saker' utifrån patienten
Patienten är experten på sitt liv
ökad delaktighet
Bättre förståelse för varandra
Att vården gör det den ska göra
Bättre hälsa
Patienterna får bättre utbyte an sin vård och behandling
Vi förbättrar för pt och personal, patientnöjdhet och personalnöjdhet
Mer värdefullt arbete!
Kvalité i bemötande som spar tid för alla
Utveckling och kvalitetshöjning
Effektivitet för båda parter
Nöjdare personal tack vare nöjdare patienter
Bättre följsamhet
Vi gör det vi ska enligt vårt uppdrag, på riktigt.
Ta del av patienters kompetens
Bättre vård. Bättre beslut om behandling. Att patienter kan känna sig mer tillfreds trots en
svår situation. Större tillfredsställelse
patientmötet, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling, ökad delaktighet, ökad vinst
Nöjdhet
Nödvändig förutsättning
Stora vinster! Problemet är när det är flera vårdgivare till en och samma pat. Vem samordnar
dessa vårdgivare? Tex en patient med smärtproblematik
Förbättrad hälsa
Ökad kvalitet på vården. Kortare vårdtider. Mindre vårdkvalitet Ökad delaktighet
Fördjupat lärande
Långsiktiga resultat Stimulerande för både patient och personal
Patientsäkert
Delaktighet i beslutet Utgår från patientens behöver och önskemål
Patienten känner sig lyssnad på
Roligare för alla
-Trygga patienter -snabbare tillfrisknande -Förkortade vårdtider -ökat välmående hos personal
Helhet
Nöjdare patient, delaktig patient
Nöjdare patienter och medarbetare
Att vi erbjuder det som verkligen gör nytta.
Trygga patienter Mer egenvård
Nöjd patient
Hitta en bra struktur
Hierarkisk struktur Tid och resurser
Veta vad vi behöver förkovra oss i. Bli bättre i.
ändringar i rollen
Respekt för individen
Patienten är del av teamet

