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Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje 

En nytænkende bevægelse i mødet mellem hospitalslogik og borgerlogik 

Lad os få dialogen i gang, så vi kan få 
det bedste sundhedsvæsen!  
Sådan lød den ambitiøse velkomst til et dialogmøde på 
biblioteket i Horsens – et møde, der med udgangspunkt 

i projektet ”Fra patient til borger”, bød på masser af 

spørgsmål, nye perspektiver og uenighed  
 
Af Dorte Hangst 
 
Kan man overhovedet forvente at syge mennesker kan være samarbejdspartnere? 

Hvad med den 82-årige med mange diagnoser og en tiltagende demens?  Og hvad 
med ellers super-velfungerende mennesker: bliver de ikke også reduceret til 
nervøse og magtesløse skygger af sig selv af at være ramt af sygdom? Og skulle vi i 
øvrigt ikke råbe et højt hurra over, at vi har fået magtesløsheden tilbage?  

 

Lidt skarpt skåret, men nogenlunde sådan lød indledningen til aftenen.  For den 

stod Ann Dahy, tidligere oversygeplejerske på Onkologisk Afdeling på Vejle 
Sygehus, nuværende kredschef i DSR, Midtjylland og Preben Kok, sygehuspræst på 

Vejle Sygehus. Og som spørgsmålene ovenfor viser, så bød de to på en gedigen 

udfordring til projektets grundtanke om at invitere patienter til at være 

samarbejdspartnere (Herunder kan du se links til redigerede versioner af hhv. 

Preben Kok’s og Ann Dahy’s oplæg) . Cirka 50 fremmødte – heraf godt halvdelen 
fra Regionshospitalet Horsens og nysgerrige borgere – var med til at diskutere og 

sætte flere nuancer på.    

 

Så man må altså godt være syg?  
- Vi skal have en dialog – ikke en diskussion. I aften er der ikke nogen, der skal 

overtale nogen om noget, mindede konsulent Kirsten Engholm om, inden debatten 

gik i gang rundt om ved bordene.  Projektleder John Fredensborg Lassen satte 
også lidt flere ord på målet med projektet: 
- Vi skal være gode til det, vi leverer – og patienterne skal have et godt liv. De to 

ting skal mødes. Vi vil have begge ben at stå på. 
- Det du siger nu, får hele projektet til vende op og ned for mig. Jeg har tænkt, at 
man måske ikke må være syg længere. Nu hører jeg noget helt andet. At vi herinde 
på sygehuset også vil bidrage til at give patienterne et godt liv, lød reaktionen fra 
Ann Dahy.  
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Tid og tillid  
Og selvom det for Ann Dahy kunne lyde som en god nyhed, så var der ikke udelt 
enighed rundt ved bordene om, hvor stort et ansvar man som ansat i væsenet skal 
tage for patienterne:  

- Jeg får præstationsangst, hvis jeg skal sørge for at øge patientens livskvalitet. 
Måske er de ikke interesserede i, at jeg blander mig i det. Jeg bliver provokeret af 
det – har vi magt over andres livskvalitet? lød det ét sted.  
Også forskellige perspektiver på den altid knappe ressource, tid, blev bragt til 

torvs:  
- Vi har brug for at borgerne er med til at finde ud af, hvad de har 
brug for. For få år siden havde vi en uge til det. Nu har vi måske 
kun otte timer eller et døgn. Det skal være en invitation, der 

hedder ”Hjælp os til at hjælpe dig”, mente én – og blev bakket op 
af en kollega:  
- Man har travlt, har sin egen dagsorden – finder ikke ud af, hvad 
der foregår i patienten. Vi skal blive bedre til at stille spørgsmål i 

stedet for at drage konklusioner.  

Preben Kok indvendte, at projektets kerneønske om, at møde 

den indlagte i øjenhøjde automatisk vil betyde et øget 
tidsforbrug: 

- Hvis du vil vide ret meget mere om mennesket, skal du sætte 

dobbelt så meget tid af. Hvor vil I finde den tid henne?    

- Vi skal lave kommunikation, så vi rammer rigtigt, lød svaret fra Ann Dahy. 

- Lad os spørge patienterne: ”hvad ønsker du, hvad kan du magte?” Så kan vi 
måske komme videre! lød den kontante opfordring fra samme bord.  

 

Hvad gør vi når hospitalerne bliver større og færre?  
Tro mod aftenens koncept, blev der ikke konkluderet eller sat rigtig eller forkert 

ved de mange meninger og perspektiver, som nu indgår i det videre arbejde i 

projektet. Og det er i øvrigt snart igen møde på biblioteket i Horsens. Nemlig d. 30. 
oktober, kl.19.00 – 21.30. Emnet for mødet er det faktum, at fremtidens hospitaler 

bliver færre og større end i dag. Cheflæge Jørgen Schøler, Regionshospitalet 

Horsens, sætter i et oplæg fokus på, hvordan det kræver et ny og anderledes 

samarbejde mellem borgere og sundhedsfaglige såvel på hospitalet som i 
kommunen. Og at det kræver en debat om, hvordan ansvaret skal fordeles. 
Hvordan kan de sundhedsfagliges professionelle ansvar for behandlingen spille 
sammen med borgernes ansvar for eget liv? spørger han.  
 
Links til oplæg: 
Sygehuspræst Preben Kok: Godt at vi har fået magtesløsheden tilbage! 
http://vimeo.com/midtlab/review/51672638/46120a9150 
 
Ann Dahy: patienten som samarbejdspartner – et smukt ønske, men er det muligt? 
http://vimeo.com/midtlab/review/51898290/b1428d6beb 

”Det er 

medmennesker vi 

har med at gøre. 

Ikke hverken 

patienter eller 

borgere!”  
 

Sagt under debatten 

 


