
 

TRIPLE AIM NETVÆRKSDAG 15. NOV. 2016 
 

Kom og få inspiration til arbejdet med Triple Aim og kvalitetsforbedringer. 

Netværksdagen holdes som opfølgning på sidste års Triple Aim seminar og vil omhandle: 
• Erfaringer med at udbrede Triple Aim i egen organisation i klyngerne?  

o Hvad er lykkes? Hvor er det svært? 
• Hvordan overkommer vi barriererne? Næste skridt? 
• Spredning af de gode løsninger. 

 
Til at give os inspiration og indsigt til vores fremadrettede arbejde, får vi international inspiration fra 
Sverige, da Göran Henriks, som er udviklingsdirektør i Qulturum i Jönköping er hos os hele dagen og 
fortæller om deres erfaringer. Endvidere fortæller lægefaglig konsulent Kristine Binzer om Region 
Sjællands Triple Aim erfaringer fra Broen til bedre sundhed. Og kvalitetschef Henrik Bendix fra 
Hospitalsenheden Midt vil introducere spredningsmodellen ift. hvordan vi griber opgaven an, når vi skal 
gå fra lille skala til stor skala og skal sprede virkningsfulde tværsektorielle indsatser. Derudover vil 
konsulent Jacob Høj Jørgensen give inspiration til, hvordan man arbejder i netværk. 
 
Udover oplæg i plenum vil eksperterne ligeledes give sparring til Jer i de enkelte netværk. 
 
Målgruppe: 
Arrangementet henvender sig til medlemmerne af de etablerede klynge Triple Aim netværk – dvs. 
ledere og medarbejdere der arbejder med triple aim og kvalitetsforbedringer.  
 
Lokation: 
BDO Lounge Tingvej 2 8800 Viborg 
 
Pris:  
800 kr. 
 
Tilmeldingsfrist  
3. november 2016. 
http://www.tilmeldmignu.dk/RegionMidt/Tilmeldinger/TripleAimNetv%C3%A6rksdag15112016.aspx 
 
Kontaktperson 
Sussi Islin Sørensen 
Tel. +45 7841 2102 
Mail sussi.soerensen@stab.rm.dk



 
 

Side 2 

PROGRAM 

 

 

Kl. 8.30: Ankomst, kaffe og rundstykker 

 
Formiddag  

• Rammesætning - Triple Aim i Region Midtjylland v. formandskabet for fællessekretariatet 

• Introduktion til dagen v. Jacob Høj Jørgensen 

• 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. 

• Pause og networking 

• 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. 

• 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.   

 

12:00 Frokost og mail-tid 

 
Eftermiddag 

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

Binzer, Henrik Bendix, Jacob Høj Jørgensen 

• Gensidig inspiration mellem netværkene 
 
15:30 Tak for i dag 


