
          

 

Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje 

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik 

En lille beretning om en oplevelse om mødet  

med borgeren på ny måde 
 
Af Tina Pasgaard, oversygeplejerske Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 

 
Lørdag d. 14. april drog jeg i byen sammen med tre sygeplejersker fra Kvindeafdelingen – Mette, 
Lone og Tina. 
 
Vi var lidt spændte, for det var første gang et arrangement af denne art skulle finde sted, så vi vidste 
ikke helt, hvad vi kunne forvente. Ville folk tale med os, havde de noget på hjerte, som de ville dele 
med os, og hvordan ville reaktionen i det hele tage være på vores tilstedeværelse? 
 
Planen var, at vi ville være til stede i åbningstiden fra kl. 10-13, og vi gjorde følgende pudsige 
iagttagelse – det første og det sidste kvarter af en åbningstid sådan en lørdag formiddag er et 
bibliotek besøgt af målbevidste mennesker, der har planlagt deres dag og kun kommer forbi for at 
aflevere bøger. Så til en start var det svært at få gang i en dialog.  
 
Men så skete der noget, idet resten af åbningstiden er folk også ude for at hygge sig og er åbne for, 
hvad de møder på deres vej. 
 
Så vi havde en fantastisk formiddag. Vi blev mødt med stor interesse – lige fra ”Hvad laver I her” 
til folk, der havde læst om arrangementet og opsøgte biblioteket med det formål at tale med os – en 
enkelt borger ringede sågar for at høre til, hvor længe vi ville være til stede. Herligt! 
 
Vores oplevelse var en meget stor interesse for at dele politiske holdninger, personlige oplevelser 
og synspunkter med os, og folk øste ud med svar til os, når vi spurgte om alt dét, som vi havde på 
hjerte. Og vi mødte udsagn som – ”Hvor er det dejligt, at I selv er her i stedet for bare at sende en 
konsulent ud for at spørge os”. 
 
Vi har mange ting med os hjem – noget vidste vi godt, noget kommer bag på os og noget er meget 
interessant og værd at reflektere mere over. Fælles for hele oplevelsen er, at vores borgere er meget 
interesserede, de er engagerede og de vil gerne inddrages. Så vi drog alle fire glade, lidt 
overvældede og fyldte af indtryk hjem og er enige om, at det har været en meget udbytterig og sjov 
formiddag - og vi har lidt svært ved at få armene ned igen. 


