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PROJEKTET ”FRA PATIENT TIL BORGER”
SLUTTER MED UDGANGEN AF ÅRET 2013. 

� I to år har medarbejdere og ledere på hospitalerne i Horsens, Randers 
og Herning eksperimenteret med, hvordan man i praksis kan tage afsæt i 
borgerens – patient eller pårørende - egen kapacitet. 

� Undervejs har fokus ændret sig til at tale om Patienten som partner 
eller Far og mor som partner. Det næste må nødvendigvis være at se 
på Personalet som partner.

�

”PERSONALET som partner” er et Vidensværksted – vi ønsker ikke blot 
at fastholde og synliggøre vores hidtidige erfaringer. Vi vil langt hellere 
være fremadskuende og anvende dem som afsæt til det videre arbejde i 
hospitalsvæsenet. 

� Dagen forløber med input fra projektet, arbejdende værksteder og et 
afsluttende oplæg v/ Nanne Mik-Meyer, professor ved CBS
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VIGTIGE INFORMATIONER FØR VI TAGER FAT PÅ DET 
RIGTIGE PROGRAM:

� Der bliver ikke skrevet et traditionelt referat, men vi bruger bloggen 
http://frapatienttilborger.wordpress.com og får hurtigt de første opsamlinger ud, 
som så kan kommenteres på bloggen af jer og andre

� I får udleveret et kort, hvor I skal svare på: I relation til dagens tema vil jeg 
gerne citeres for følgende synspunkt………

� Alles indlæg, citater, fotos og videoklip fra værkstederne lægges på bloggen

� Journalist Mette Vestergaard fra Kommunikationsafd. i Horsens fotograferer 
og nogen filmer og har ansvar for opfølgningen på bloggen

� Hold tiden – programmet er tæt!

� Nyd kreativiteten ila dagen og lad den lille film sætte dagens emne i gang
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PERSONALET SOM PARTNER –

HVILKEN ROLLE SPILLER DET 
SUNDHEDSFAGLIGE PERSONALE I ET 
SUNDHEDSVÆSEN, DER TAGER AFSÆT I 
BORGERENS EGENKAPACITET?

http://m.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8



OPSAMLING – SIKKE EN KREATIV DAG!

� Vi opnåede, hvad vi håbede på – ideer til videreudvikling af vores 
vision om patienten og personalet som hinandens partnere!

� Tak til alle indlægsholderne for inspirerende og konkrete oplæg

� Tak til projektgruppens deltagere for spændende inspiration 
undervejs, gode drøftelser og sparring, når vi blev lidt rådvilde 
gennem forløbet

� Tak til planlægningsgruppen fra alle tre hospitaler og ikke mindst 
Kirsten Engholm fra Midtlab

� http://www.youtube.com/watch?v=cke3U3T6LcU


