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Hvordan gør man 
brugerinddragelse til en 
del af organisationens 
DNA?



ViBIS



Hvem er Danske Patienter?
Danske Patienter er paraplyorganisation for patient- og 
pårørendeforeninger i Danmark. Vi taler patienternes og de pårørendes 
sag over for beslutningstagere og offentlighed.

Repræsenterer 103 patient- og pårørendeforeninger ud af i alt 199



Hvor er vi ift brugerinddragelse i Danmark

For 5-10 år siden:
• Hvad er brugerinddragelse?
• Hvorfor inddrage brugerne?

I dag:
• Hvordan inddrage brugerne?
• Fælles Beslutningstagning, Brugerstyret behandling
• Patientinddragelse i forskning
• Digital brugerinddragelse
• Implementering



Projekt: Bæredygtig Brugerinddragelse

Fem hospitaler og ViBIS, 2018-
2020
1. Ålborg Universitetshospital, 

Psykiatri
2. Århus universitetshospital
3. Esbjerg Sygehus
4. Nykøbing-Falster Sygehus
5. Bispebjerg-Frederiksberg 
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Formål med ‘Bæredygtig Brugerinddragelse’

• At brugerinddragelse bliver et integreret og praksisnært element af de fem 
hospitalers kvalitetsudvikling og kultur.

• Hvad har betydning for at brugerinddragelse bliver en del af 
organisationens DNA?



Inddragelse af brugere i udvikling af 
indsatserne

Brugere med i udvikling af indsatser:

•Brugerrepræsentanter med i overordnet styregruppen

•Brugere med i de lokale projektgrupper



Erfaringsopsamling

Hvornår:
Indledningsvis, undervejs – og ved projektets afslutning

Hvem:
Direktion, Afdelingsledelsen, afsnitsledelsen, klinikere, 
brugerrepræsentanter

Hvordan
Interviews- overvejende gruppeinterviews



Hvad lærte vi?



Kom godt fra start

ØLedelsen skal ‘committe’ sig
ØFind en ‘brændende platform’ at arbejde ud fra
ØNedsæt en tværfaglig projektgruppe der er kompetent i 

brugerinddragelse
ØGør det enkelt



Gør brugerinddragelse forståeligt og 
vedkommende
ØOmsæt brugerinddragelse fra strategi til noget konkret
ØInddrag brugerne i udvikling af indsatsen - tidligt- og hele vejen 
ØFormålet med at inddrage brugerne skal være tydeligt – både for 

patienterne (brugerne) og de sundhedsprofessionelle, og forbered 
dem på opgaven.

ØSkab fælles forståelse af begrebet brugerinddragelse



Gør det til en del af kulturen

ØAlle bør udforske virkeligheden
ØSæt gang i storytelling
ØVær systematisk og metodestringent
ØUnderstøt indsatsen med data og evidens



Tak for opmærksomheden

ViBIS: https://danskepatienter.dk/vibis
Kontakt: Annemette Lundmark Jensen alj@vibis.dk

https://danskepatienter.dk/vibis
mailto:alj@vibis.dk

