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Indhold

Forord
Virksomhedsgrundlaget – en fælles platform og vejviser

Visionen for Aarhus Universitetshospital er at tilhøre eliten af universitets-

hospitaler. Ambitionen er at hospitalet skal være patienters og fagprofessionelles 

sikre valg.

I denne pjece præsenterer vi Aarhus Universitetshospitals virksomhedsgrundlag 

fortolket og konkretiseret til Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen. 

Det færdige resultat er blevet til gennem en proces med inddragelse af afdelin-

gens LMU, Forsknings- og Udviklingsenhed og ledergruppe.

Formålet med virksomhedsgrundlaget er at give medarbejdere og ledere en fælles 

platform til kunne at kunne træffe beslutninger, prioritere og lægge handleplaner 

for de kommende år. Det er håbet, at vi med dette virksomhedsgrundlag kan løfte 

hverdagens handlinger ind i en visionær og strategisk sammenhæng.

Ulla Skou og Helle Kruuse-Andersen. 

Terapifaglige chefer
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Vi yder den bedste behandling med
respekt for det enkelte menneske
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• Patienterne føler sig set, hørt, forstået   
 og oplever, at der tages ansvar for deres  
 forløb
• Medarbejderne gør det, der har dokumen- 
 teret effekt og betydning for patient-
 forløbet
• Medarbejderne er specialister og ar-
 bejder med udgangspunkt i ICF med krop- 
 pens funktioner, aktivitet og deltagelse

• Vi tilrettelægger behandlingen under hen-
 syntagen til den enkelte patients behov og  
 ressourcer 
• Vi anvender valide tests og målemetoder
• Behandlingen sker ud fra evidensbase-  
 rede kliniske retningslinjer, pakkeforløb,   
 og programmer
• Vi sikrer en systematisk dokumentation af  
 behandling og gentræning
• Vi sikrer klar og tydelig information af - og  
 kommunikation med patient og pårørende

• Vi har tæt sammenhæng mellem forskning  
 og klinisk praksis
• Vi understøtter det tværfaglige 
 samarbejde både internt og eksternt

• De fysiske rammer og behandlingstider 
 tilpasses patienternes behov
• Vi har en innovativ tilgang til udnyttelse af  
 de mulige ressourcer
• Alle faggrupper i afdelingen har de rele  
 vante kompetencer til at understøtte   
 patientforløbene

Omdømme og effekt

Ydelser

Organisation

Ressourcer
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Vi udfører omfattende forskning
på højt internationalt niveau 
til gavn for patienterne
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• Forskning og kvalitetsudvikling sker i 
 klinisk praksis og i hele patientforløbet
• Forskningsresultater publiceres i vel-  
 renommerede tidsskrifter
• Ny viden formidles regionalt, nationalt og  
 internationalt
• Afdelingen lever op til den danske 
 kvalitetsmodel og øvrige relevante kvali-  
 tetsmål

• Vi har en tydelig forsknings- og 
 udviklingsstrategi
• Vi udfærdiger protokoller af høj faglig   
 kvalitet
• Vi udvikler og validerer undersøgelses- 
 og behandlingsmetoder
• Vi arbejder systematisk med kvalitets-  
 sikring og kvalitetsmål
• Vi implementerer og monitorerer 
 forsknings- og udviklingsresultater

• Vi organiserer os med en tæt relation 
 mellem forskning og klinik
• Vi har forsknings- og udviklingskompe-  
 tencer der sikre vejledning og spiretænk- 
 ning 
• Vi samarbejder med andre forsknings- og  
 udviklingsnetværk internt og eksternt, 
 nationalt og internationalt
• Vi samarbejder med universiteter og 
 andre uddannelsesinstitutioner

• Højt akademisk niveau i Forsknings- og  
 Udviklingsenheden
• Økonomisk understøttelse af forskning og  
 kvalitetsudvikling 
• Alle medarbejdere er bidragende og driv- 
 kræfter i forhold til både forskning og   
 kvalitetsudvikling 
• Fysiske rammer med testlaboratorier, 
 kontor- og mødefaciliteter

Omdømme og effekt

Ydelser

Organisation

Ressourcer
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Vi yder den bedste 
behandling med respekt 

for det enkelte menneske
Vi udfører omfattende 

forskning på højt 
internationalt niveau til 

gavn for patienterne
Vi uddanner og udvikler 

kompetente og 
engagerede 

medarbejdere

Vi spiller en aktiv rolle i 
sundhedsvæsenets 
udvikling regionalt, 

nationalt og internationalt

Vi skaber resultater 
gennem 

samarbejde

Effekt

Omdømme

Ydelser

Organisation

Strategi
Arbejdet med 
strategi på 
Aarhus Univer-
sitetshospital 
tager udgangs-
punkt i Region 
Midtjyllands 
Ledelses- og 
Styringsmodel. 

•  Omdømme 
(hvad vi vil være 
kendt for)

•  Effekt 
(det vi kan se)

•  Ydelser 
(det vi gør)

•  Organisation 
(den måde vi 
organiserer 
os på)

•  Ressourcer 
(økonomiske, 
bygningsmæs-
sige, tekniske og 
menneskelige)

Vision
Det er Aarhus Universitetshospitals vision at tilhøre 
eliten af universitetshospitaler.
Vi skal være patienters og fagprofessionelles sikre valg.

Tydelig og kompetent ledelse
Ledelse på Aarhus Universitetshospital baserer sig på de 
fælles værdier i Region Midtjylland – dialog, dygtighed og 
dristighed – samt ordentlighed.

Værdier
Dialog
Dygtighed
Dristighed

Personalekompasset
Personalepolitikken er værdibaseret og giver et betydeligt 
lokalt råderum for at den enkelte afdeling kan leve op til mål og 
visioner for Aarhus Universitetshospital.
Den overordnede personalepolitik følges op af mere handlings-
orienterede delpolitikker, retningslinjer og vejledninger.

Mission
Aarhus Univer-
sitetshospital 
udvikler og 
varetager højt 
specialiseret 
behandling, 
forskning og 
uddannelse på 
internationalt 
niveau.

Aarhus Univer-
sitetshospital er 
til for områdets 
borgere og for 
alle patienter 
med behov for 
højt specialiseret 
behandling.

Læs mere på 
hjemmesiden om 
virksomhedsgrundlaget

Version 1
September 2012

Den største viden – den bedste behandling
Virksomhedsgrundlag for Aarhus Universitetshospital

nationalt og internationaltnationalt og internationalt

YdelserYdelser

OrganisationOrganisationOrganisation

Et attraktivt arbejds- og 
uddannelsessted

Forskning for fremtidens 
behandling

Investerer i 
samarbejde

Et godt arbejdsliv og 
uddannelse af høj kvalitet

Præger 
sundhedsvæsenet

Resultater på tværs

Høj international 
kvalitet

Patienten førstRammer for forskningArbejdsglæde og 
kompetence-udvikling er 

en del af dagligdagen

En tydelig stemme i 
sundhedsdebatten

Samarbejdende 
konkurrenter

Kompetent behandling 
til rette tidForskning er en del 

af dagligdagen

Deltagelse og 
indfl ydelse

Vi yder den bedste 
behandling med respekt Vi skaber resultater 

Vi spiller en aktiv rolle i 
sundhedsvæsenets 

Vi uddanner og udvikler 
kompetente og 

Vi udfører omfattende 
forskning på højt 

Tydelig og kompetent ledelse
Ledelse på Aarhus Universitetshospital baserer sig på de 

Tydelig og kompetent ledelse

Personalekompasset
Personalepolitikken er værdibaseret og giver et betydeligt 

Ressourcer

G
od

e 
ra

m
m

er

Klar retningKlar retningKlar retning

Stor rum
m

elighed

Stærke relationerStærke relationer
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Vi uddanner og udvikler 
kompetente og engagerede
medarbejdere
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• Afdelingen er attraktiv som arbejds- og 
 uddannelsessted, og tiltrækker kompe-
 tente ansøgere
• Der er en høj grad af medinddragelse i   
 beslutningsprocesserne. 
• Alle medarbejdere og ledere forventes at  
 tage initiativ og ansvar.
• Kompetenceudvikling sker med henblik på  
 at understøtte karrieremuligheder
• Afdelingen har en lærende kultur

• Vi arbejder med metoder til sparring og   
 klinisk ræsonnering
• Vi arbejder strategisk med kompetence-
 udvikling
• Vi arbejder med kompetenceniveauer med  
 afsæt i MUS/GRUS/individuelle uddannel- 
 sesplaner 
• Vi arbejder målrettet med at sikre et godt  
 fysisk og psykisk arbejdsmiljø

• Vi indgår i og udvikler på teamorgani-
 seringer i de kliniske afdelinger
• Vi anvender stabsfunktioner til at under-
 støtte patientbehandling, forskning, 
 udvikling og kompetenceudvikling
• Alle medarbejdere bidrager til gennem-
 førelse af den kliniske del af grund-
 uddannelse for ergoterapeuter og 
 fysioterapeuter
• Vi har en beskrevet stillings- og funktions- 
 struktur der tydeliggør karriereveje

• Anvender interne og eksterne uddannel-
 sestilbud 
• Etablerer egne uddannelsestilbud
• Vi prioriterer, at der i alle grupper er med 
 arbejdere med akademiske kompetencer

Omdømme og effekt

Ydelser

Organisation

Ressourcer
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Vi spiller en aktiv rolle i 
sundhedsvæsenets udvikling 
regionalt, nationalt og 
internationalt
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• Medarbejderne er særligt gode til at sikre  
 overgange mellem sektorer
• Som afdeling er vi attraktive bidragydere  
 i tværsektorielle, regionale, nationale og  
 internationale arbejdsgrupper
• Faglig viden deles på baggrund af vores   
 forpligtelse som universitetshospital i   
 Region Midt 

• Vi er opsøgende, nysgerrige og forholder  
 os til, hvad der sker af udviklingstiltag   
 regionalt, nationalt og internationalt 
• Vi udarbejder høringssvar af høj kvalitet
• Vi sikrer implementering af nye love og   
 retningslinjer
• Vi har et tværsektorielt perspektiv og ind 
 drager det i klinik, forskning og uddan-  
 nelse

• Vi understøtter opgaveløsningen ved tæt  
 samarbejde mellem kliniske medarbej-  
 dere, ledere og Forsknings- og Udviklings- 
 enhedens ansatte
• Vi arbejder strategisk med afdelingens   
 position, rolle og opgave

• Vi sikrer kompetencer til at indgå i 
 relevante fora og opgaver 
• Vi har ledelsesmæssig bevågenhed og   
 tager initiativer

Omdømme og effekt

Ydelser

Organisation

Ressourcer
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Vi skaber resultater 
gennem samarbejde
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• Patienten oplever sammenhæng i hele   
 patientforløbet
• Vi bidrager til gode udskrivelser og dermed  
 færre genindlæggelser
• Som samarbejdspartner er vi ansvarlig og  
 efterspurgt 
• Medarbejderne er åbne, imødekommende  
 og fagligt bevidste
• Vi skaber relationer og resultater gennem  
 netværk lokalt, regionalt, nationalt og   
 internationalt 

• Vi bidrager med vores kernefaglighed ind i  
 det tværfaglige samarbejde
• Vi samarbejder tværfagligt, og med 
 patienten, om målsætning og forløbs-  
 planlægning 
• Vi vurderer behov for, og udarbejder 
 genoptræningsplaner
• Vi deltager i ledelses- og samarbejdsfora  
 i de kliniske afdelinger samt i overordnede  
 styre- og arbejdsgrupper på AUH

• Vi har tydelig ledelse med fokus på 
 samarbejdsrelationer 
• Vi har en fleksibel organisering og 
 tilpasser os rammevilkår
• Vi er åbne overfor at afprøve nye 
 organisationsformer

• Høje samarbejdskompetencer hos alle   
 medarbejdere i afdelingen
• Velfungerende samarbejdesrelationer  
 med de kliniske afdelinger

Omdømme og effekt

Ydelser

Organisation

Ressourcer



Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Aarhus  N

Tlf. 7845 5566
www.auh.dk
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