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Temaer i oplægget

1. Borgerinddragelse
• Hvorfor og på hvilket niveau?

2. Borgergrupper
• Pjece: 6 principper 
• Hvad har borgergrupperne bidraget med?

3. Borgerbesøg og -portrætter
• Hvad og hvordan?

Bonus-film: Hverdagslivet, og dét der er vigtigt! 
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1. Borgerinddragelse – hvorfor?



Mål og ambitioner i Midtjylland

• 9 grundprincipper for borgerinddragelse
• Vedtaget af Regionsrådet i 2019

• Digitaliseringsstrategi – www.digitalisering.rm.dk
• På borgerens og patientens præmisser

• Telemedicin til KOL: Specifikke mål for KOL-borgerens 
mestringsevne, handlekompetence og oplevelse af 
tryghed i hverdagen 



Bruger-, borger- og patientinddragelse

Organisatorisk niveau
• repræsentativ inddragelse, hvor patienter indgår i 

beslutningsprocesser vedr. sundhedsvæsenets 
organisering, udvikling og evaluering (ref. Vibis)

Individuelt niveau
• inddragelse og indflydelse på egen behandling og 

eget forløb

Partnerskab Inddragelse

Involvering Samskabelse

Feltstudier

Brugerpaneler

Fokusgrupper

Brugerworkshop



2. Hvordan har vi grebet det an? 



Fra ”plejer” til borgergrupper 

• We ”failed fast” 

• Deltagerprofiler

• Hvordan gør vi?
• Centrale principper



3. Borgerbesøg og -portrætter



Lad os starte ved begyndelsen....

Det er svært at 
få overblik

Min kalender er 
fyldt

Jeg er plaget af mange 
kroniske sygdomme



Borgerbesøg
Hvad og hvordan?



Borgerportrætter



Hvad har borgergrupperne bidraget med?

• Uddannelse af borgere 

• Evaluering af it-løsningen til borgere

• Test af selvhjælpsværktøjer  

• Inddragelse af pårørende

• Evaluering af informationsfilm         

om KOL 



TRE GODE RÅD 

1. Invitér dig selv ud i hverdagslivet, 
(istedet for at invitere ind i 
organisations-livet)

2. Det borgerinddragende mindset

3. Giv feedback og synliggør effekten af 
de input, du får 



Hverdagslivet – og dét der er vigtigt!

Se film om hverdagslivet 
med KOL på 

www.kol.rm.dk



TAK 

Læs mere på: 
www.kol.rm.dk
www.telemedicin.rm.dk 


