PATIENTENS PERSPEKTIV PÅ INDDRAGELSE!
NÅR LIVET TAGER EN DREJNING!
• Anette Ørtoft
• I 2014 tog mit liv en drejning.
• Meget aktiv kvinde som i 2014 trænede op til at cykle til Paris.
• Arbejdet 23 år i det kommunale.
• Været leder af en Børnehave de sidste 10 år.

BRUG FOR HJÆLP!
• Udskrivningssamtale men vi anede ikke, hvilke behov der ville opstå.
• Jeg kontaktede Kommunen og spurgte ind til, hvad de kunne hjælpe mig med ift. at jeg nu
var blevet handicappet.

• Men ingen hjælp at hente der i første omgang.
• Man har brug for en information om, hvad tilbud der findes. Dermed ikke sagt, at man gør
brug af alle tilbud.

BRUG FOR HJÆLP!
• Vi skreg på hjælp. For det var jo ikke kun mig der havde fået vendt op og ned på mit liv, det
var hele min familie.
• Den verden man pludselig er kommet i, er en meget ukendt verden, og man kan ikke se lyset
for enden af tunnellen.
• Vi blev inviteret til at deltage i et projekt på sygehuset, hvor afdeling 109 i Hjørring gerne ville
gøre det bedre overfor benamputerede patienter. Vi har i projektet bidraget med, hvad man
som borger har behov for, og fortalt om vores bekendtskab med Hospitalet og det
Kommunale.

Proces

BEHOV!
• Det skal lige indskydes, at jeg er af den overbevisning, at systemet har den bedste intention,
om at gøre det så godt for patienten/borgeren som muligt. Men det er desværre ikke det,
man som patient/borger oplever.

• Man kan føle, at systemet er til for systemets skyld, og det kan til tider virke ikke
imødekommende.
• Da vi blev inviteret til projektet troede vi, at det var et par møder☺.
• Men vi har virkelig arbejdet hårdt sammen for at få ændret vaner.

BEHOV!
• Et eksempel var da vi blev enige om at skabe en pjece sammen. Teamet bag projektet havde
holdt et møde uden os patienter.
• Efterfølgende blev vi inviteret.
Teamet havde lavet et forslag til en pjece –
men den lignede alle de andre man får udleveret
på et hospital.
• Vi kiggede på pjecen! Det var igen en overordnet information om amputation, og det havde vi
rigeligt af. Fastholdt at det ikke var det, man som patient/borger har brug for.

Pjece giver overblik om hvem man kan kontakte om hvad – både i kommune og patientforeninger og på Facebook.
Svar på : Hvem hjælper mig, når jeg kommer hjem?
Telefonnumre ikke bare www………………………………..

NETVÆRKET ET BEN FORAN!
• Vi har fået stablet et netværk for amputerede på ”benene”. Vi kalder os ”Et ben foran”.
• Netværk for hele Nordjylland. Pt. er der medlemmer fra Frederikshavn, Brønderslev,
Hirtshals, Aalborg og Hjørring. Vi er 32 medlemmer i Netværket.
• Det eneste vi kræver for at være medlem er, at man er medlem af Dansk Handicap Forbund,
da vi er organiseret under Amputationskredsen som er under DHF. Men vi er også under
Amputationsforeningen.

ET BEN FORAN!
• Vi bruger hinanden meget til at udveksle erfaringer. Vi har haft besøg af en
smertesygeplejerske fra Aalborg som kunne fortælle om fantomsmerter. Vi har besøgt
”Meyland Smith” som er en virksomhed som fabrikere hjælpemidler.

• Bruger rigtig meget tid i Netværket på at tale om sagsbehandlingstider på kropsbårne
hjælpemidler i Kommunen, da den lyder på 16 uger i nogle kommuner. Vi bruger også meget
tid på at tale om, hvor lang tid der går ift. genoptræning når man kommer hjem fra hospitalet
indtil man får tilbudt genoptræning. Flere fra netværket har erfaring med, at der kan gå helt
op til 4-5 uger inden man kommer i gang.
• Meget det sociale det kommer an på. Nogen af dem vi har med i netværket, kommer kun ud
når vi er samlet – ensomme.

INDDRAGELSE/SAMSKABELSE
• Jeg er meget stolt af at være Patientens stemme ind i den hvide verden☺.
• Jeg har fået meget ud af at sidde med i et ”Peerboard”.
• Med det mener jeg, at jeg har fået brugt mig selv konstruktivt igennem min egen
sygeperiode, og det har virkelig været godt for mig.
• Pludselig følte jeg, at der var nogen der kunne bruge mig igen.

INDDRAGELSE/SAMSKABELSE
• Mit selvværd begyndte langsomt at vokse, og jeg helede mere og mere igennem projektet,
og min egen personlighed og faglighed kom mere og mere frem.
• Jeg sidder med i Styregruppen for Benamputerede, og jeg føler virkelig, at de meget gerne
vil høre på, hvis vi f.eks. har noget der fylder meget i vores Netværksgruppe, eller hvis jeg
har noget at byde ind med ellers.
• Den 7. maj 2018 blev jeg ansat som Patientrepræsentant under Klinik Hoved – Orto Aalborg
Universitets Hospital☺. Det er jeg meget glad for og stolt af.
• Jeg er stolt af, at have været med til at få etableret et Netværk for Benamputerede i
Nordjylland igennem projektet.

INDDRAGELSE/SAMSKABELSE
• Jeg vil arbejde meget for, at fremtidige patienter modtager den information, som vi manglede
da jeg kom hjem fra Hospitalet – meget mere kommunikation og patienten i fokus.
• Et fremtidig ønske til stuegang er, at der kun bliver gået stuegang, når det er en kendt læge
der går stuegang. Hvis det er en læge der ikke ved noget om en, så kan det være lige meget
med stuegang. Jeg vil som patient gerne tilhøre et team, så der kun var en lille gruppe læger,
sygeplejersker og andet fagpersonale omkring mig som patient.
• Kommunikation er af største vigtighed for patienten både nonverbal og verbal
kommunikation. Kropssproget sender mange signaler til patienten. Det er af største
vigtighed, at der bliver kommunikeret på et forståeligt sprog, og man bliver talt med og ikke til
eller om.

INDDRAGELSE/SAMSKABELSE
• Hvordan vil jeg gerne inddrages som patient.
• Samskabelse = Inddragelse. Vi skaber noget sammen ligeværdige. Man samarbejder på lige
fod omkring en problemstilling.
• Samskabelse for mig er, at man bliver mødt med åbne arme. Dermed mener jeg, at der bliver
givet plads og lyttet til mig som patient.

• Jeg har indtil videre mødt en meget positiv verden, og jeg har følt, at man virkelig gerne vil
lytte til patienten. De mennesker jeg har arbejdet sammen med, har været gode til at skabe
tillid og tryghed for mig som er meget vigtige elementer, hvis jeg skal deltage og bidrage
samt være medvirkende til samskabelse.

INDDRAGELSE/SAMSKABELSE
• Jeg vil gerne være med fra start til slut i processen. Her er pjecen et godt eksempel på, at det
er vigtigt patienten er inddraget hele vejen.
• Jeg kan i en samskabelsesproces bidrage med mine erfaringer som patient. Derfor er det
vigtigt, at man er klar til at erkende sin egen verden som fagperson, for patienten har jo kun
sine egne oplevede erfaringer at fortælle om.

• Det er vigtigt for mig, at dem jeg skal lave samskabelse med, er parate til måske at ændre
vaner/rutiner.

INDDRAGELSE/SAMSKABELSE

• Min vigtigste opgave er at være en værdifuld partner og bidrage til at gøre en forskel for
andre patienter og altid have patientens briller på.
• Jeg skal huske den ”Hvide verden” på, at hvis ikke det havde været for patienten, ja så
havde der ingen arbejde været.

SÅ PATIENTEN ER DEN VIGTIGSTE!

Anette Ørtoft
Patientrepræsentant
Aalborg Universitets Hospital
Klinik Hoved-orto
Ortopædkirurgisk afdeling, Hjørring
+45 42 36 91 42
a.oertoft@rn.dk

