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En glad og stolt Kvalitetschef 
Dagen efter at Surveyteamet afslørede deres tilbagemelding, er 
stemningen i Kvalitetsenheden høj. Kvalitetschef Henning Voss 
sender en stor ros ud til hele huset: 
 

”Jeg synes virkelig, at hele organisationen har været oppe på tæ-
erne og ydet deres ypperste— og det gælder alle afdelinger! Der 
har været en beredvillighed over for Kvalitetsenheden, når vi har 
haft brug for noget og det har været fantastisk at mærke stem-
ningen i løbet af ugen - og især den glæde, der var i går, da indstil-
lingen blev afsløret.” 
 

Henning fortsætter:”Det har været fantastisk at være en del af. 
Stor ros til hele huset og til medarbejderne i Kvalitetsafdelingen, 
som har været dedikerede og knoklet, selvom det har været nogle lange dage med arbejde til 
sent ud på aftenen. De har haft nogle brede skuldre, når der har været frustrationer i huset. 
Men her dagen derpå har det jo været det hele værd.” 

ENDNU ENGANG TAK 
FOR INDSATSEN. 

RIGTG GOD OG VEL-
FORTJENT WEEKEND  

TIL ALLE! 

 
 

Tusinde tak!  
 

Hospitalsledelsen takker alle 
medarbejdere på Hospitals-
enheden Horsens for en fan-
tastisk uge med en stærk og 
imponerende indsats fra alle 
sider.  
 
Den faglige stolthed, der 
knytter sig til det at sikre 
kvalitet i alt, giver arbejds-
glæde ,og det har vi i særde-
leshed bevist i denne uge.  
I de tilbagemeldinger vi har 
fået, tegner der sig et billede 
af en stærk kvalitetskultur 
på Hospitalsenheden 
Horsens. 
 
Der er med tilbagemeldin-
gerne også skabt klarhed 
over, hvad vi skal tage fat 
på, og hospitalsledelsen er 
ikke i tvivl om, at vi er i stand 
til at gøre noget ved disse 
opmærksomhedspunkter. 
 
Vi vil gerne måles på resulta-
ter og vi kan bruge DDKM til 
at understøtte vores drøm 
om også fremadrettet at 
være konkurrencedygtige på 
kvaliteten. 

Hospitalsledelsen havde, for at markere den overståe-
de survey og medarbejdernes flotte indsats, inviteret 
alle medarbejdere på frokost i dag.  Fejringen foregik i hospitalets atrium-
gård, og der var udover gode bøffer på grillen også kørt en isbil fra Paradis 
ind i gården. I Brædstrup spiste medarbejderne samme menu ved Ambu-
lancehallen. Der var en stemning af stolthed og glæde, selvom man i blæ-
sten måtte holde lidt på tallerknerne, for at de ikke fløj væk.  
 
Også medarbejderne, der er på vagt  i aften og nat, bliver bespist — alle  
får en take away-pose fra køkkenet, med både forret og hovedret i  
dagens anledning. 

Velbekomme. 

Kvalitet på gaflen! 


