
          

 

Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje 

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik 

Sygeplejersker møder borgerne på biblioteket 
Horsens april 2012 

 

Over 3 lørdage i april har sygeplejersker fra Hospitalsenheden Horsens (HEH) stået på Horsens 

Bibliotek for møde borgerne og høre deres holdninger og ideer til, hvordan patienter og pårørende 

bedst kan involveres i mødet med hospitalet. Der har været stor interesse og enkelte borgere kom 

sågar kun på biblioteket, fordi de havde læst i avisen, at sygeplejerskerne ville være der. 

 

Otte sygeplejersker (Tina Pasgaard, Tina Arnbjørn, Mette Merete Misfeldt og Lone Madsen, Laila 

Påske og Kate Gram‐Hansen, Anette Bomholt og Bodil Clemensen) har sammen med Kirsten 

Engholm, MidtLab talt med godt 60 borgere i alle aldersgrupper.  

 

Nogle samtaler har været 5 minutter andre mere end ½ time og de er kommet omkring mange 

emner. 

 

Alle sygeplejersker har udtrykt stor glæde ved at være med, men også overraskelse over, hvor 

stort et udbytte, det kan give at gå ud af hospitalet og møde borgerne på deres hjemmebane. 

 

Borgerne fortalte følgende: 

 

1. I skal stille krav! 
Det var et gentaget udsagn, at det sundhedsfaglige personale skal stille flere krav og på en sådan 

måde, at man tydeligt forstår, hvad man skal og hvad man ikke skal. ”Man skal vide, hvad man 

skal, for at kunne gøre det”. Og kravene skal være realistiske, f.eks. fik en ældre mand først mad, 

da hans kone kom, fordi han fik at vide, at han selv skulle hente den og det kunne han ikke. Senere 

kom sygeplejersken dog med en rollator og ”det skulle hun bare have gjort med det samme, for så 

ville jeg da have prøvet, om jeg ikke kunne”. 

En anden fortalte, at han bare ”blev helt passiv, når der pludselig skete noget”, og derfor havde 

han særlig brug for at vide, hvad der sker og hvad han så skal gøre i den situation. 

 

2. Vi vil gerne selv 
Der var en del eksempler på borgere, som selv ville tage sig af medicin‐doseringen, når de var 

indlagt. 

Det gav en større tryghed, fordi de havde oplevet fejl eller at personalet ikke var opmærksomt 

på allerede ordineret medicin, når ny blev ordineret. 

Det er vigtigt, at bestemmelsesretten ikke bliver taget fra en, når man er indlagt, som en mand 

sagde: ”I skal da ikke bestemme, at jeg skal spise grønsager, når jeg aldrig har gjort det i hele mit 

liv”. Andre sagde: ”De skal ikke komme og diktere, man skal have lov til at få indflydelse”. 

En enkelt kvinde fortalte, at det havde haft betydning for hende, at personalet havde været i 

stand til blot at give indtrykket af, at hun var involveret, mens kun var meget svag. Det havde givet 

hende værdighed. 

 

3. Vi vil helst møde med lydhørhed og respekt – vi vil tages alvorligt! 
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En del efterspurgte større lydhørhed, en havde oplevelsen af at blive mødt med mistro og at det 

var svært at gøre sig gældende, fordi ”man er jo altid lidt underlegen overfor personalet”. 

Flere påpegede, at den måde, man bliver mødt på ved den første kontakt, har betydning for resten 

af forløbet. 

Og en anden sagde, at ”I må ikke give os billedet af, at vi er helt forkerte – for tykke, spiser forkert 

og motionerer for lidt”. 

Der blev også generelt efterspurgt større opmærksomhed på, at patienten ”bliver sig selv 

igen”, dvs. kommer så tæt på sin hverdag som muligt. Og ”Min bøn er, at I skal lytte til det, man 

siger”. ”Snak med os, hør hvad vi siger, i stedet for at have næsen i en tjekliste”. 

 

4. Vær opmærksom på mine gode og mine dårlige dage 
Der er ingen tvivl om, at alle gerne vil gøre så meget som muligt selv, men også når man er syg, er 

der gode dage og dårlige dage. ”Giv mig fred den dag, jeg har det specielt dårligt – I kan ikke 

forlange det samme af mig hele tiden.” 

En anden fortalte, at det var ”en befrielse at kunne lægge ansvaret fra sig”, da hun blev indlagt, 

fordi hun havde været syg i længere tid og havde skullet gøre det hele selv derhjemme. 

Der blev også efterspurgt muligheden for at få hjælp til hårvask og make‐up de dage, hvor man 

ikke selv kunne, fordi det har stor betydning at kunne være sig selv”, også de dage, hvor man ikke 

selv kan tage sig af den personlige pleje. En wellness‐person på hospitalet ville være en god ide. 

 

5. Involvering af de pårørende 
Alle var interesserede i, at de pårørende skulle involveres mere end de bliver i dag. Der var flere 

historier om, hvordan manglende involvering og brug af de pårørendes viden om patienten, havde 

haft fatal betydning for den syge, f.eks. når mennesker med psykiske diagnoser er indlagt med 

somatiske sygdomme. Her har de pårørende vigtig viden, som ikke kommer i spil. 

De pårørende vil gerne hjælpe med personlig pleje, mens andre oplever det som meget 

grænseoverskridende. Det samme gælder i forhold til at hjælpe til med at gøre en afdød i stand – 

fælles er ønsket om at blive spurgt og muligheden for at takke nej. 

En borger sagde, at det ikke var for at aflaste personalet, at man ville hjælpe til, men for den syge 

pårørendes skyld. Og lige såvel som patienterne har brug for klar besked om, hvad de skal, har de 

pårørende det også. Der hersker nogen usikkerhed om, hvad man må og ikke må på et hospital, og 

det skaber passivitet i stedet for det modsatte. 

Det betyder meget for patienterne, at de pårørende kan bidrage. En kvinde fortalte f.eks., at det 

betød meget, at hendes mand kom med et glas rødvin til hende og hendes medpatient, da hun 

havde fået det lidt bedre. Det var rart og hyggeligt, at de kunne sidde og drikke et glas vin. Og en 

dreng fortalte, at det var vigtigt, at far og mor var der og at man får det mad, man er vant til at 

spise. 

 

6. Livet på stuen – med‐patienterne 
Flere borgere, som havde været indlagt fortalte om omsorg og ansvar for med‐patienter, men 

også hvordan man kunne komme i et dilemma, når man ligger på en flersengsstue, fordi man jo 

følger og er vidne til, hvad de andre gør. Men hvordan skal man stille sig, når man hører en ”nabo” 

fortælle personalet noget, man ved ikke er rigtigt? Skal man fortælle, hvad man ved, fordi det kan 
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have betydning for ”naboens” situation, eller skal man bare lade være med at blande sig? Skal 

man tage ansvar også for sine medpatienter? 

Andre talte om, at det var direkte ubehageligt og uværdigt med stuegangen på en flersengsstue 

og også, at uroen fra andre patienter var ubehagelig. Andre igen havde oplevet, at de andre 

på stuen var vigtige, fordi man kunne give hinanden støtte og sparring i forhold til sygdom. 

En enkelt talte også om de ”pylrede” patienter og at det var ærgerligt, at de skulle tage så meget 

af personalets tid, måske de havde brug for en omsorg fra andre end personalet? 

 

7. Tydelig kommunikation og forventningsafstemning 
Det nok mest diskuterede emne var kommunikation og borgernes behov for en mere klar og 

opdateret kommunikation. ”Hvis man ved, hvor længe man skal vente, kan man sagtens vente”, og 

hvis man hører personalet sige: ”vi har meget travlt i dag, men vi ved godt, at du er her og vi 

kommer tilbage så snart som muligt”, er det meget lettere at vente, for så er man ikke usikker på, 

om man er overset. 

Også kommunikation om selv behandlingen er vigtig. En fortalte om en rigtig god oplevelse, 

hvor der under hele forløbet havde været ”tydelig kommunikation om, hvad jeg skulle, så jeg 

vidste, hvad jeg skulle forholde mig til – og at der altid var en tydelig faglig prioritering, så jeg 

vidste hvad der nu var i fokus og hvad der skulle vente til senere”. En anden foreslog, at lægen 

læser op, hvad der bliver skrevet i journalen, så man ved, hvad det betyder og har mulighed for at 

stille spørgsmål. 

Kommunikation er mange ting. En dreng fortalte f.eks. om, at det var godt at blive rørt, der 

hvor det gjorde ondt (han havde brækket en knogle), og samtidig blive spurgt om det var der, i 

stedet for at skulle svare på, hvor det gjorde ondt, for det er svært. Han sagde også, at ”det er 

ikke så rart at blive stukket i hånden, men det hjælper at få at vide, at det ikke er farligt, og at det 

går over.” 

Et lidt andet eksempel: En tunghør mand fik aldrig en genoptræningsplan, fordi han ikke kunne 

høre i telefonen, da personalet ringede. Han bad om et brev, men fik det aldrig – dvs. en 

opmærksomhed på kommunikation med borgere med nedsatte funktioner af forskellig slags. 

Generelt efterspørger borgerne behandlingsplan og mere opfølgning ‐ mere struktur og 

forudsigelighed, hvis de skal kunne agere i det. Et par videregav hhv. oplevelse af at være på 

Fredericia banegård og føle sig ”som en hyldevare, der bare ligger og venter på at komme til”. De 

kan ikke få oplysninger nok, så der man skal som sundhedsfaglig ikke være bange for at 

overkommunikere. 

 

8. Digitalisering 
Mange borgere vil gerne selv levere standard oplysninger til deres journal og gerne med NemID. 

 

9. Hvem har ansvaret, når personale, patient, med‐patient og pårørende 

samarbejder? 
Der var flere der var inde på ansvar og dilemmaer omkring, hvem der har ansvar for hvad og hvor 

dan man kan vide hvem, der har ansvar – hvis der f.eks. sker noget og der ikke er noget personale 

til stede. At det er uafklaret stiller sig lidt i vejen for at involvere sig. 

 

Samtalerne gav anledning til at borgere såvel som sygeplejersker kom op med konkrete idéer: 
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Direkte ideer: 

• Hvad nu hvis man kunne bidrage med sin egen historie om sygeforløbet – f.eks. i 

uddannelsessammenhænge. Kan man f.eks. komme på en liste, når man forlader 

hospitalet? 

• Højskole på sygehus – en biblioteksstue, et sted, hvor man kan får støtte inden man skal 

hjem – taler på vegne af de enlige. Et mellemsted, hvor man kan blive tanket op socialt 

inden man skal hjem 

• Patienter kan hjælpe andre patienter – eller frivillige kan hjælpe 

• En wellness‐person på hospitalet ville være en god ide. 

• Der skulle komme sygeplejersker på Sprogcentret og fortælle om sundhed og sygdom i DK 

• Det er godt at møde borgeren på neutral grund, fordi de måske vil være mere åbne og 

direkte i deres udsagn. Det kunne være en ide at møde borgerne på denne måde med 

mellemrum, fordi vi som sygeplejersker for udbytte af det. Måske det ligefrem skulle være 

en del af uddannelsesforløbet, at de studerende skulle ud og møde borgerne, enten som 

her på biblioteket, men det kunne også være i et indkøbscenter eller andre steder, hvor 

borgere kommer i deres dagligdag 


