
 

 

 

 

Sygeplejersken 

spurgte borgerne 
 

Det sagde de… 

Hospitalsenheden Horsens er optaget af fremtidens 

sundhedsvæsen. Bl.a. undersøger vi, hvordan man 

fremover kan involvere borgerne på nye måder – både 

som patient og som pårørende. Vi kalder det ”Fra patient 

til borger – og fremtidens sygepleje”. 

 

 

DIALOGMØDER I EFTERÅRET 2012 

I efteråret 2012 arrangerer Hospitalsenheden Horsens sammen med 

Horsens Bibliotek en række dialogmøder for borgere og sundhedsfaglige.  

 

Tema:  

Ansvar - Hvad vil det sige at tage ansvar for sit eget liv? 

 …og for sin egen sundhed og sygdom?  

 

Kontakt:  

Oversygeplejerske Tina Pasgaard, tel  7842 6403 /  

tinpas@rm.dk 

 

Projektleder John Lassen, tel 2120 9084 / johnlass@rm.dk 

 

 

” I skal stille flere 

krav til os – 

opfordre os til at 

gøre mere selv og 

gøre det legalt, så 

vi ved, at det sådan 

det er” 

”Jeg bliver simpelthen passiv, når der 

pludselig sker noget – vigtigt at jeg 

ved, hvad der sker og hvad jeg skal” 

 
”Jeg oplevede at blive mødt med 

mistro – og man er jo lidt 

underlegen overfor personalet” 

 

”Vigtigt at få information 

om, hvem jeg skulle 

kontakte, hvis min 

situation ændrede sig, det 

er et stort system, man 

pludselig befinder sig i” 

”Man vil nødig være til 

besvær og være et 

brokkehoved, fordi man er 

nødt til at ringe” 

“…man skal have lov til at få 

indflydelse, de skal ikke bare 

komme og diktere – det er 

derfor man bliver 

patientliggjort, så snart man 

er inde på hospitalet”  

“Det er værre at være 

alene, når man er syg – hav 

blik for, hvad det betyder 

for min egen kapacitet at 

jeg er alene”  

“…en befrielse at kunne 

lægge ansvaret fra sig, når 

man bliver indlagt – hvis 

man har været syg i længere 

tid og har skullet gøre meget 

selv derhjemme…” 

“Giv mig fred den 

dag, jeg har det 

specielt dårligt – 

kan ikke være lige 

aktiv – ens 

overskud kører jo 

op og ned, og I 

kan ikke forlange 

det samme af mig 

hele tiden…” 
“Snak med os – hør hvad vi siger – i 

stedet for at have næsen i en tjekliste” 

Læs mere og kommentér - se bl.a. ”Borgernes 9 bud” 

http://frapatienttilborger.wordpress.com/ 

 

 

 

 

I samarbejde med: 

 

 


