
Vi bruger rigtig mange ressourcer på det 
nære sundhedsvæsen og det er vigtigt, at 
vi finder fælles løsninger, som giver 
mening for borgerne

Vi har et fælles ansvar for, at vores 
indsatser opleves sammenhængende og 
relevante – ikke mindst set fra borgernes 
og de praktiserende lægers perspektiv

De erfaringer vi tilvejebringer i 
projekter som dette skal bruges aktivt i 
arbejdet med den nye sundhedsaftale

Det er helt essentiel, at vi sikrer 
inddragelse af patientens perspektiv 
og almen praksis. Her skal vi hele 
tiden arbejde på at blive bedre 

Vi kan ikke arbejde i siloer

Borgernes hjem må ikke blive en 
banegård, hvor de ikke ved, hvilket 
tog de skal med og hvornår det 
kommer?

Læringsseminar
Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt

11. januar 2018
Et visuelt referat fra dagen



Jeg har sammen med Sarah 
fra RH Horsens været ude 
og interviewe Marianne, som 
er pårørende til Ib på 79 år. 
Ib har været patient 
Horsensklyngens gå hjem 
projekt

Se interviewet her: LINK

• Undrer sig over, at palliativt team ikke deltog i 
målsætningssamtalen, men kom alene

• Vanskelig balancegang – hvornår skal man have lov at 
bestemme selv og hvornår er det egentlig rart at det 
faglige personale tager over og tager beslutningen?

• Der er stort fokus på visiteret tid og udstyr, men det er 
vigtigt at have fokus på mennesket bag

Borgerinterview

http://region-midtjylland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=11de12b8431225ac40fe780be5389065&source=embed&photo_id=20893692


Vi får idéer og inspiration ud af de små interviews og 
opfølgninger

Vi er så forhippede på at få rammerne til at fungere 
at vi glemmer personen bag

Jeg undrer mig over, hvorfor vi ikke har egen læge 
med inde over et så kompleks forløb?

Sarah Gade Olesen
Projektsygeplejerske
RH Horsens

Det fik jeg ud af interviewet



Tillid er vigtigt og tillid skal man gøre sig fortjent til.

Det er vigtigt at have organisationerne (f.eks. PLO) med fra 
starten. Men husk, at det er den enkelte læge, som skal 
overbevises.

Man skal spørge sig selv ”hvad gjorde vi egentlig for at inddrage 
Almen Praksis?”

Praktiserende læge skal tro på kommunens tilbud og kommunen 
skal tro på lægens tilbud. Det kræver erfaring og involvering i 
tilbuddene fra begge parter.

Det tager tid – gentagelser ændre adfærd. I den forbindelse er 
det vigtigt at vi taler de lokale kommunale tilbud op. Både 
overfor borgeren og for almen praksis.

Vi behandler ikke folk ens, men ud fra det, som er den enkelte 
borgeres behov.

(Se desuden Svend Kiers slides på projektets hjemmeside)

Udvalgte pointer fra de deltagende praktiserende læger



Brugerinddragelse 
udfordres af, at der 

er mange af de 
svageste ældre, som 

er demente

Vi skal huske at 
vagtlægen ikke har 
samme kendskab og 
informationer som 

borgerens egen læge

Hvad vil vi gerne løse?
Hjælper det patienten, 

Almen Praksis eller 
sundhedsvæsenet som 

helhed? 

Vi skal spørge os selv og 
praksis – er indsatsen 

realistisk og 
meningsfuld i 
hverdagen?

Vigtigt med den rette 
kommunikation til borgere, 

som har svært ved at 
huske – evt. udarbejde en 

form for kort

Kommunerne er i rivende 
udvikling og sygehuset er 

derfor ikke altid den bedste 
løsning for borgeren. Men 

ved resten af Danmark det?

Når der er noget nyt vi 
gerne vil have inddraget 
Almen Praksis i, så har vi 

bedt om adgang til 
frokostpausen i de enkelte 

klinikker

Det opleves, at Almen 
Praksis ikke altid ser 

hjemmesygeplejen, som 
en samarbejdspartner

Vi har gode erfaringer 
med, at have pårørende 

med i projektets 
ekspertgruppe

Vi skal være nysgerrige 
på patientens ønske om 

indlæggelse, men 
samtidig være tro mod 

egen faglighed KLU og 
Praksiskonsulent
erne er vigtige 

partnere



Vi har det med at omtale borgerforløbene lineært, men for borgeren ser det faktisk sådan her ud



Jeg har samlet et hæfte 
med nogle gode værktøjer 
til hvordan I kan arbejde 

struktureret med 
borgerinddragelse i 

projekterne. De ligger på 
bordene og projektets 

hjemmeside

Metoder til borgerinddragelse



Arbejde klyngerne
- Se flip-overs på hjemmesiden



Fremtidens stemmer
- To studerende: Sygeplejerske og Statskundskab

På sygeplejerskestudiet lærer vi  
primært om sygeplejerskers rolle og 
ikke så meget om den større helhed. 

Først på sidste studieår er jeg ved at 
finde ud af, hvor stor en organisation 

jeg uddannes ind i. 

Forskellige fagligheder, som skal se det 
som en fordel, at man kan udfolde sin 
faglighed ved at involvere borgeren og 

andre faggrupper

Det lyder til at der er noget i forhold 
til at få formaliseret 

kommunikationsvejene. Det skal være 
relevant at involvere og der skal 

afsættes tid.

Jeg tror at faggrupperne bliver mere 
flydende i fremtiden. En sygeplejerske 
skal f.eks. kunne mere i dag end for 20 

år siden. 

Charlotte Nørgaard
Sygeplejestuderende 
på 6. semester



Vi har fået et live billede af virkeligheden og 
den disruption der sker i en familie.

Har vi egentlig lyttet nok til Almen Praksis og 
har vi involveret dem nok? Det tyder på, at der 
er rum til forbedringer, men også vilje til det.

”Hvem har ansvaret for at koordinere det 
rigtige tilbud?” – et centralt spørgsmål, som vi 
helt sikkert kommer til at bakse videre med –

ikke kun i dette projekt.

Projektet er en god test af, hvordan vi får 
borgernes perspektiv med ind, når vi i den 

næste Sundhedsaftale skal arbejde med de 
svageste ældre.

Borgerinddragelse 
forudsætter 

forskelsbehandling fordi 
borgerne er forskellige.

Sygehusets og kommunens 
roller er ændret markant – men 

ved borgerne det og hvordan 
får vi budskabet godt ud?

Vores barrierer handler i høj 
grad om kommunikation. Både i 
vores samarbejde, men også ud 
til befolkningen om den rivende 
udvikling, som sker i det nære 

sundhedsvæsen

Formandskabets opsamling på dagen
Hvad har formandskabet særligt bidt mærke i og hvilke spørgsmål rejser sig?



Og hvad så nu?
• De enkelte klyngeprojekter har ansvaret for, at der følges op og arbejdes 

videre med inddragelse af borgerperspektivet og styrket samarbejde med 
Almen Praksis

• Der følges op på de løbende møder i Den Tværgående Projektgruppe –
f.eks. Hvordan går det med intentionerne og dagens forslag til justeringer

• Sammen med Defactum, Region Midtjylland, er der hjemsøgt midler til 
følgeforskning målrettet den brugeroplevede kvalitet. Der er tale om et 
antropologisk studie, hvor der tages afsæt i cases fra de enkelte 
klyngeprojekter.

• Den fælles projektledelse og Den Tværgående Projektgruppe danner 
bro mellem forsknings- og satspuljeprojekt

• Der afholdes et læringsseminar, som led i dette forskningsprojekt i 
samarbejde mellem satspuljeprojekt og forskningsprojekt 


