
Psykiatri 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Brugerinddragelse på ledelsesgangen 
 
Patientrepræsentant Yael Schade  &  Sekretariatschef  Mads Ellegaard Christensen  

 
 

 

Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen 

1 



Psykiatri 

Patientrepræsentant 
Yael Schade 
 
• Patientrepræsentant i Forum 

for Patientbehandling – 
udpeget af direktionen i 
Region Hovedstadens 
Psykiatri 
 

• Patient i Region 
Hovedstadens Psykiatri 
 

• Aktiv som træner og 
bestyrelsesmedlem i 
Helsingør Bordtennisklub 

 
• Uddannet fysiurgisk massør 



Psykiatri 

Sekretariatschef Mads 
Ellegaard Christensen 
 
• Medlem af Forum for 

Recovery, Patientsikkerhed og 
Tvang  
 

• Ansvarlig for 
implementeringen af 
hospitalets Strategi for 
brugerinddragelse 
 



Psykiatri 

Det handler om: 



Navn (Sidehoved/fod) 

Vores strategi for 
brugerinddragelse 
og samarbejde 
 
 
Hvad er 
brugerdeltagelse? 
 
”Reelt og ligeværdigt 
samarbejde mellem 
sundhedsprofessionel og 
bruger” 
 
 
 



Navn (Sidehoved/fod) 

Vores strategi 



Vores strategi 





Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Psykiatri 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Psykiatri 

Hvorfor nye mødefora?  
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Ønske om mere og bredere involvering af bl.a. 
centerledelser og medarbejdere i den overordnede 
udvikling af hospitalet 

Fokus og forenkling – mere enkle processer, ny måde 
at arbejde på, parallelt med regionens nye struktur 

Styrke vores evne til at skabe forbedringer for- og 
inddrage patienter og pårørende 



Forberedelse: 
 

Navn (Sidehoved/fod) 

 
 
 

• Ingen erfaringer at læne sig op  
       ad – vi går nye veje 

 
• Tæt samarbejde med  
       Psykiatriforeningernes  
       fællesråd og danske patienter 
 
• Bred rekruttering 

 
• Én patientrepræsentant og én 

pårørenderepræsentant i hvert 
mødefora (12  i alt) 

 
• Introduktion og netværk  
       for brugere 

 



Formuleret 

sammen med 

psykiatriforeninger

nes Fællesråd 51 ansøgere 

Direktionen foretog 

og godkendte den 

endelige 

udpegning 

Sekretariatschef, 

Projektleder, 

Formand for 

fællesrådet 



Implementering af strategi: 

Navn (Sidehoved/fod) 

• Mødefora starters op februar 2015  

• Fælles intro i alle fora (½ dag) – alle er ”nye” 

• Den første tid går med at ”komme ind i stoffet” = indkøring  

 

 

 



Navn (Sidehoved/fod) 



Navn (Sidehoved/fod) 



Navn (Sidehoved/fod) 



Navn (Sidehoved/fod) 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Psykiatri 

Mini-evaluering af mødefora – med særligt 
fokus på brugerdeltagelsen 
 
 

18 

 

 

• Alle medlemmer i de seks tværgående fora har fået et 

spørgeskema (februar 2016) 

• Besvarelsesprocent 82,4 % 

• 87 % mener, at det er et passende antal møder 

• 95 % oplever, at de har mulighed for at komme til orde 

• 84 % mener, at det er et passende antal deltagere 

• 97 % oplever, at det er relevante emner 

• 94 % er tilfredse med dagsorden 

• 98% er tilfredse med referaterne 

• Alt i alt er det gået rigtig godt! 

 

 

 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Psykiatri 

Citater fra mini-evalueringen 

19 

”Det er vigtigt, nødvendigt 

og relevant med 

brugerrepræsentanter på 

møderne. De holder os 

skarpe på ‘værdi for 

patienten’ ” 

”Brugerrepræsentanterne 

bringer nye eller andre 

perspektiver ind, som jeg ikke 

nødvendigvis selv har øje for” 

”Det er vigtigt at huske at 

brugerrepræsentanterne ikke 

nødvendigvis er et repræsentativt 

udtryk for alle brugernes 

holdninger og synspunkter” 

”Brugerrepræsentanterne kan 

fylde meget, men deres 

bidrag giver stof til eftertanke” 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Psykiatri 

Mini-evaluering af mødefora 
 
 

20 

 

 

Særligt om brugerrepræsentanter: 

 

•75 % mener, at brugerrepræsentanter bidrager 

med nye og andre perspektiver på møderne 

•De holder fokus på ‘værdi for patienten’ 

•De kommer med gode input og forslag 

•Personlige historier kan fylde for meget 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Psykiatri 

Den videre proces 
 
 

21 

 

 

 

• Fokusgruppeinterviews med patient- og 

pårørenderepræsentanter (VIBIS afrapporterer) 

• Resultater drøftes i alle mødefora mhp læring/justering 

• Samlet mini-evaluering drøftes i hospitalsledelsen og  

direktionen   

 



Navn (Sidehoved/fod) 



Psykiatri 

Tak for ordet! 


