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Dagens to hovedtemaer: 

 
���� Brugeroplevet kvalitet – brugerinddragelse vs brugercentrering 
���� Videndeling og identifikation af kerneelementer i projekterne, som ud fra projekternes faglige perspektiv vurderes at have 

særligt spredningspotentiale 
 

Hvad hørte vi? 
 

���� De to cases var genkendelige og gode afsæt for en snak om de elementer, der ligger i den borgercentrerede og 
borgerinddragende indsats.  

 



 

 
 

���� Der blev snakket udfordringer og konkrete løsninger – fx  
1. kunne man overveje en fokuseret kort målsamtale hvor man aftaler det vigtigste først og derefter kan tage patienten ud 

og fortsætter den sundhedsfaglige koordinering?  
2. kunne man give plads til først at få "luftet synspunkter i stort og småt" så patienten kan komme af med det der fylder 

mest eller skaber utryghed?  
3. kunne sygeplejerskerne inden selve målsamtalen / udskrivningssamtalen have dannet sig en fornemmelse af, hvad der i 

hvert fald skal håndteres på mødet, uanset om det er sundhedsfagligt eller personligt?  
 

���� Vi nåede frem til at udpege tre overordnede temaer for første runde: 
1. Banegårdproblematikken 
2. Det tværsektorielle samarbejde  
3. Patientinddragelse. 

 
���� Vi oplevede, at vi, i drøftelserne, nemt kom til at hoppe over i fagligheden og de strukturelle rammer og havde svært 

ved at holde fokus på det borgercentrerede og borgerinvolverende 
 
���� Vi blev stillet i udsigt, at vi fremover skal arbejde sammen inden for en lidt anden strukturel ramme (statsministerens 

pressemøde) 
 
���� Vi arbejdede med at udpege delelementer i de fem indsatser som med fordel kunne udbredes.  

 
���� Vi fik bekræftet, at der er gang i mange, mange interessante indsatser, som kører parallelt med hinanden. 

 
���� Vi oplevede, at man begyndte at binde indsatserne sammen på kryds og tværs, bruge noget fra ét delprojekt og sætte 

det på et andet delprojekt (fx videomøder fra Vestklyngen som supplement til den udveksling, der er mellem akutteam og 
hospitalsvisitationssygeplejersker i Aarhusklyngen).  Eller opfandt egne løsninger – fx forslag om ens screeningsredskab i 
region og kommune. 

 
���� Vi hørte i den afsluttende rundkreds-dialog forslag om:  

1. Udveksling mellem hospitalsvisitation og akutteams – som styrker relationsdannelse, kontakt, kendskab (to dages eller 
længere periode) 

2. Videomøder – som styrket koordinering, kendskab til hinanden samt opfølgning 
 
���� Der var en afsluttende debat: 

1. Hvordan får man omsat ideer til virkelighed?  



 

 
 

i. Der er brug for ildsjæle og velvilje til at holde det i kog.  
ii. Der skal være rammer og ledelsesopbakning samt små prøvehandlinger og turde lære af hinanden.  
iii. Man må gøre én ting ad gangen, så man ikke drukner i indsatser.  

 
2. Hvordan synliggør man gevinsterne, uden at det bliver tidskrævende og man kommer til at tænke for meget på den tid 

det tager? 
 

i. Tænke i omfordeling i stedet for ressourcetræk 
 

3. Hvordan får vi borgerens stemme ind? 
4. Hvordan arbejder man med kulturen internt? 
5. Hvordan kan vi arbejde for / påvirke det, der foregår hos egen læge, som jo er en selvstændig virksomhed. Og 
6. Hvordan kan vi påvirke borgerens (forventnings)kultur og samfundskulturen – det generelt syn på sundhedsvæsenet? 
7. Alle vil borgere / patienter det bedste men vi støder på systemer og udefrakommende ting der gør det vanskeligt at agere 

i. 
 

���� Projektets videre forløb: 
• Opfølgning på de løbende møder i den tværgående projektgruppe. Forslag til emner, der bør drøftes videre modtages 

gerne via klyngens projektledere.  
 
• Refleksionerne fra læringsseminaret vil indgå i årlig status til Sundhedsstyrelsen. 
 
• Erfaringerne fra dagen og fra projekterne i det hele taget, bringes i spil i relaterede samarbejdsfora.  

 
• Tredje læringsseminar bliver resultatorienteret og for en bredere målgruppe. Den får mere karakter af en afsluttende 

afrapportering. Vi inviterer bl.a. også de strategiske ledelsesniveau. Læringsseminaret forventes at blive understøttet af et 
kompendium, der samler indsatser, viden og barrierer samt anbefalinger/overvejelser om at overgå til almindelig drift.   
 
Den afsluttende afrapportering vil også omfatte konklusionerne fra Defactums forskningsprojekt og 
organisationsanalysen af arbejdet med fælles, koordineret visitation (Midt- og Randersklyngen). 


