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INVITATION TIL VIDENSVÆRKSTED
7. NOVEMBER 2013 KL. 8.30-16.00 PÅ HORSENS KUNSTMUSEUM

PERSONALET
som partner
Hvilken rolle spiller det
sundhedsfaglige personale
i et sundhedsvæsen,
der tager afsæt i
borgerens egen kapacitet?

EN HEL DAG MED:
• Præsentation af
erfaringer med
prøvehandlinger
• Anbefalinger til ny
sundhedsfaglig adfærd
• Samt afsluttende
oplæg v/Nanna MikMeyer, CBS: ”At skabe
en professionel”
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VIDENSVÆRKSTED: PERSONALET som partner
Hvilken rolle spiller det sundhedsfaglige personale i et sundhedsvæsen, der tager
afsæt i borgerens egen kapacitet?
Videndeling og -udvikling på skuldrene af to års eksperimenter i Horsens, Randers og Herning
DATO

7. november 2013 kl. 8.30-16.00

STED

Kunstmuseet Horsens, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens

BAGGRUND ”Inddrag patienterne…”, ”…og husk lige borgerne også!”, ”frisæt borgerens egne
ressourcer”, ”sæt patienten i centrum” ”nej vent, lad patienten bestemme!”….
I disse år blæser fornyede og særligt kraftige vinde, når det drejer sig om at tænke
borgere med deres forventninger, behov og ikke mindst ressourcer ind i den daglige
praksis ude i afdelingerne.
Man møder det i medier og nye bøger, politiske debatter og ledelsesstrategier.
Men først og fremmest, så fylder det mere og mere i tanker, samtaler og praksis i de
enkelte medarbejderes hverdag. ”Hvad er det, der kræves af mig – som jeg ikke
allerede gør?”, ”Hvad betyder det for min faglighed og min autoritet?”, ”Hvem har
så ansvaret?”, ”Hvordan gør man?”, ”Hvordan udfordrer vi vores egen faglogik?”
I to år har medarbejdere og ledere på hospitalerne i Horsens, Randers og Herning
eksperimenteret med, hvordan man i praksis kan tage afsæt i borgeres – primært
patienter og pårørendes – egen kapacitet i hverdagen. Rammer, roller, dialogformer
og kommunikationsmaterialer er noget af det, der har været i spil. Men vi tror, at
der er meget mere at hente…
FORMÅL

”PERSONALET som partner” er et Vidensværksted forstået på den måde, at vi ikke
blot ønsker at fastholde og synliggøre vores hidtidige erfaringer. Vi vil langt hellere
anvende dem som ydmygt afsæt til det videre arbejde i hospitalsvæsenet. I
Horsens, Randers og Herning såvel som nye steder. Konferencen skal altså være
fremadskuende og ikke blot bagudrettet. Den skal frem for alt ikke være et
”mindesmærke” over noget afsluttet, men et afsæt til det videre arbejde.

MÅL

Vidensværkstedet vil producere konkrete anbefalinger til sundhedsfaglig adfærd og
kompetencer der understøtter at borgerens egen kapacitet forløses i mødet med
sundhedsvæsenet. Disse anbefalinger dokumenteres og formidles efterfølgende.

MÅLGRUPPE Deltagere i vidensværkstedet vil derfor både være ledere og medarbejdere, som har
arbejdet med inddragelse i projektperioden samt nøgleaktører og
ressourcepersoner fra andre steder i og udenfor sundhedsvæsenet.
TILMELDING Plan2learn: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=24165
Tilmelding lukker den 24. oktober kl. 12.00
PRAKTISK

Yderligere projektinformation: http://frapatienttilborger.wordpress.com/
Kontakt: Kirsten Engholm Jensen, MidtLab, email: kej@rm.dk
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PROGRAM: VIDENSVÆRKSTED
7. november 2013 kl. 8.30-16.00
Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, Horsens
8.30-9.00

Ankomst, registrering samt morgenbrød og kaffe

9.00–9.30

Velkommen
Præsentation af projektet der startede som ”Fra patient til borger” ved:
- Inge Pia Christensen, projektejer, chefsygeplejerske Hospitalsenheden Horsens
- Dagny Kloster, oversygeplejerske Børneafdlingen Hospitalsenheden Vest
- Bente Fogh, oversygeplejerske Medicinsk afd. Regionshospitalet Randers

9.30-10.30

Medarbejderes fortællinger fra projektet
Rapportering fra eksperimenter i Horsens, Randers og Herning

10.30- 10.45

Pause

10.45 –11.00 Fokusskift: PERSONALET som partner
11.00-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00

1. værksted: Hvordan agerer personalet som partner?
Hvordan ser det ud i hverdagen når det bliver helt praktisk?

2. værksted: Hvad kendetegner den sundhedsfaglige, der agerer som
partner?
Hvad skal vi begynde at gøre? & Hvad skal vi holde op med?

14.00-14.30

Dialog med projektets styregruppe og interessenter
Er det de nødvendige kompetencer?

14.30-14.45

Pause

14.45-15.50

At skabe en professionel - coach og partner i nutidens velfærdsarbejde
Oplæg v/ Nanna Mik-Meyer, professor og leder af
Center for Health Management, CBS
Oplægget tager afsæt i helt ny forskning om de betingelser nutidens ansatte
har i deres arbejde med borgere i danske velfærdsinstitutioner. Nanna har i en
lang årrække forsket i borgerens møde med staten med særlig interesse for
sundhedsområdet. I hendes arbejde har hun været optaget af, hvordan
populærer roller som coach og partner skaber særlige vilkår for mødet med
borgeren. Nanna er uddannet sociolog og en hyppig anvendt foredragsholder,
se også www.mik-meyer.com

16.00

Tak for i dag v/Inge Pia Christensen

