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AUH GRUNDFORTÆLLING

HELE LIVET I DE
BEDSTE HÆNDER

På AUH sætter vi patientens behov først
og ser det hele menneske.
Vi skaber resultater gennem samarbejde i dialog
med patienten, pårørende og kolleger.
Vi har den højeste faglighed, og vi stræber efter fortsat udvikling.
Vi uddanner, udvikler og støtter hinanden med fokus på forbedring
og på at lære i praksis.
Vi har modet til at gå forrest og til at sprænge rammer.
Sådan gør vi det svære muligt.
På AUH er hele livet i de bedste hænder.
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ORDENTLIGHED

VI MØDER HELE MENNESKET

På AUH møder vi mennesker med respekt,
uanset deres baggrund og position.
Tillid, værdighed, faglighed, nærvær, ordentlighed og omsorg
er ord, som patienter og pårørende sætter på vores arbejde,
uanset faggruppe.
Hos os er man ventet og velkommen, og det gælder både for
nye patienter såvel som nye medarbejdere.
Vi helbreder, lindrer og trøster, og vi stræber efter at gøre det,
der giver den største værdi for patienten og de pårørende.
Vi involverer gennem dialog for at skabe endnu bedre behandling.
Hele mennesket i de bedste hænder.
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DYGTIGHED

VI HAR DEN HØJESTE FAGLIGHED

På AUH er patienten i de bedste hænder.
Vores høje og brede faglighed gør, at patienterne får netop
den behandling, de har brug for – fra det almindelige til det
mest specialiserede.
Den største viden giver den bedste behandling, og forskning
og uddannelse på højeste niveau baner vejen for bedre undersøgelser, behandlinger og pleje. Vi stræber efter det bedste og giver
plads til udvikling og nye idéer, og vi deler vores viden nationalt
og internationalt.
Vi tager fagligt livtag med det svære for at kunne give mennesker
et bedre liv. Derfor nyder AUH gang på gang faglig anerkendelse.
Vi uddanner og oplærer kommende kolleger, vi arbejder evidensbaseret, og vi lærer i praksis - også af vores fejl.
Hele behandlingen i de bedste hænder.
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DIALOG

VI SKABER RESULTATER
GENNEM SAMARBEJDE

På AUH hjælper og udvikler vi hinanden.
Vi er fælles om at mestre både de almindelige, de komplicerede
og de sjældne opgaver.
Vi sikrer fremdrift, udvikler nye metoder og skaber bæredygtige
løsninger ved at søge samarbejdet på tværs af fagområder og
forskelligheder. Vi er ansvarlige for, at vi hver for sig og sammen
leverer den bedste behandling.
Vi går sammen om at løse opgaverne. Vi ser udover os selv –
både internt på AUH og uden for matriklen.
Vi strækker os for at hjælpe – både patienten og den kollega,
som har brug for en hånd.
Hele forløbet i de bedste hænder.
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DRISTIGHED

VI VIL OG VI TØR

På AUH kommer patientens behov altid først.
Vi viser det, når vi finder nye veje og sætter mennesker
over vaner.
Vi gør os umage og insisterer på at gøre en forskel for menneskers
liv – også når det er svært og kræver en ekstra indsats.
Vi er nysgerrige, dristige, går forrest og sprænger rammer.
Sådan gør vi det svære muligt.
Det svære i de bedste hænder.
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