
 
PROGRAM TRIPLE AIM NETVÆRKSDAG 15. NOV. 2016 
 

Kl. 8.30: Ankomst, kaffe og rundstykker 

 

• Kl. 9.00-9.15: Rammesætning - Triple Aim i Region Midtjylland v. Jens Bejer Damgaard 

regional formand for fællessekretariatet 

• Kl. 9.15-9.30: Introduktion til dagen v. chefkonsulent Jacob Høj Jørgensen 

• Kl. 9.30-10.30: Triple Aim som rettesnor for udvikling og kvalitetsarbejde v. 

udviklingsdirektør Göran Henriks Qulturum Jönköping 

Jönköping Len i Sverige er kendt som et af de områder, vi kigger til, når vi skal skabe forbedringer af 

sundhedsvæsenet. Her er Triple Aim den gennemgående røde tråd i al udviklings-og kvalitetsarbejde i 

regionens arbejde inden for såvel sundhedsområdet som øvrige regionale og nationale serviceydelser. 

Göran Henriks vil fortælle om dette arbejde – herunder også dele ud af erfaringer ift. barriere og successer. 

• Kl. 10.30-10.50: Pause og networking 

• Kl. 10.50-11.20: Broen til bedre sundhed v. lægefaglig konsulent Kristine Binzer Region 

Sjælland  

Broen til Bedre Sundhed er et udviklingsprogram på tværs af region og kommuner, der går ud på at skabe 

mere sundhed og mindre ulighed. I første omgang på Lolland og Falster. Udviklingsprogrammet er et eksempel 

på, hvordan man kan arbejde systematisk med mål og evaluering baseret på IHI's Triple Aim tankegang. 

Kristine Binzer vil fortælle om arbejdet samt dele sine erfaringer. 

• Kl. 11.20-11.50: Spredningsmodellen v. kvalitetschef Henrik Bendix Hospitalsenheden 

Midt 

Ensartede løsninger på tværs af regionen samt udbredelse og spredning af virkningsfulde tværsektorielle 

indsatser er en central ambition i sundhedsaftalen 2015-2018. Men hvordan gør vi det i praksis? Henrik Bendix 

vil fortælle om formålet med spredningsmodellen, og hvordan man kan gribe arbejdet an.   

• 11:50-12.30 Frokost og mail-tid 

• Kl. 12.30-12.40: Intro til gruppearbejdet v. chefkonsulent Jacob Høj Jørgensen 

Workshops med sparring på konkrete problemstillinger af eksperterne – Göran Henriks, Kristine 

Binzer, Henrik Bendix, Jacob Høj Jørgensen 

• Kl. 12.40-13.00: Forberedelse 

• Kl. 13.00-13.20: 1. runde 

• Kl. 13.20-13.40: 2. runde 

• Kl. 13.40-14.00: 3. runde 

• Kl. 14.00-14.20: 4. runde 

• Kl. 14.20-14.40: 5. runde 

• Kl. 14.45-15.30: Opsamling og tak for i dag 

 


