
Far og mor 
som partnere
- Børneafdelingen i Hernings 
bidrag til ”Fra patient til 
borger”



Hvad gjorde viHvad gjorde vi……



Indsigter fra feltstudierIndsigter fra feltstudier……
� Mennesker er unikke, og hvad de vil have 

varierer over tid!

� Gennemgående ønske om nærvær og 
empati.

� Brugerne vil inddrages, men også dele 
ansvaret → en balancegang

� Ved at drage forældrene ind i deres eget 
forløb, ved at tage dem med på råd, så bliver 
det også lettere at give dem nogle opgaver.



VVæærdienrdien……
� Vi har vist, at systemet måske ikke har matchet 
den mangfoldighed og variation, man står med, 
når man arbejder med mennesker – men vi har 
også vist, at det måske slet ikke handler om at 
rette til i systemet, det handler mere om at ændre 
på et mindset

→ det her er et kulturarbejde!

� Vi har arbejdet med kvalitet på en ny måde -
fokus på den patientoplevede kvalitet… vi tør 
måle på den gode historie



Brugerinddragelse

DerforDerfor……



Et eksempelEt eksempel……
� Feltstudie om forventningsafstemning og 

kommunikation på sengeafsnit for 0-15årige

� Feltstudiet viser behov for at ”give plads” til 
forældres forventninger

Mor: ”Der har været tid… de skal ikke ud af 
døren med det samme. Det er rart, at det ikke 
bare er ind og ud, så kan man også få spurgt 
om det, man har brug for. Det havde man 
nok ikke gjort, hvis de havde stået med det 
ene ben ude af døren!”



Forventningsafstemning som Forventningsafstemning som 
prprøøvehandlingvehandling……



Feltstudiernes vFeltstudiernes væærdi?rdi?
� Det interessante ved feltstudierne var ikke 

indsigterne som sådan, men hvordan vi 
brugte feltstudierne til at sætte gang i 
personalets refleksive processer/skubbe til 
kommunikation, vaner, tanker osv.

→ Feltstudier som et ”værktøj” ind i 
kulturarbejdet!



Med sygeplejerskens Med sygeplejerskens øøjnejne……

� Har det ændret noget i realiteten?

… en lille historie…


