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Denne politik dækker
sygehus- og
praksissektoren i
Region Sjælland,
men retter sig samtidig
mod hele det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Brugerne i centrum
Region Sjælland har et ønske om at
skabe forbedringer i sundhedsvæsenet.
De skabes bedst, hvis man tager
udgangspunkt i brugernes behov.
Brugerne har nemlig en værdifuld viden
om deres samlede forløb.
Brugerne skal inddrages aktivt i egne
forløb og i udviklingen af ydelserne i
sundhedsvæsenet.
Med brugere forstås både patient,
borger, pårørende eller anden relevant
bruger.

Oplevet kvalitet
Region Sjælland har en overordnet
politik om at inddrage brugerne.
Vi sætter fokus på den kvalitet
brugerne oplever og på at brugernes
perspektiv bliver inddraget struktureret
og systematisk i det daglige. Brugernes
perspektiv skal også med ind, når det

Brugerne er eksperter i egne
oplevelser, behov og interesser.
De besidder dermed en vigtig
viden i forhold til at udvikle
fremtidens sundhedsvæsen, som
skal tage udgangspunkt i det,
der giver værdi for brugerne.

handler om udviklingen af regionens
tilbud til borgere og brugere.
Brugerinddragelse foregår gennem
samarbejde og dialog med den enkelte
bruger, med repræsentanter for brugerne og med brugernes foreninger.
Det betyder, at Region Sjælland og
regionens personale lader brugerne
komme til orde. På den måde skabes
der viden om, hvilke forhold brugerne
tillægger værdi.
Region Sjælland ønsker at regionens
sundhedsvæsen, så vidt det er muligt,
imødekommer og indfrier de forventninger, som brugerne har til regionens
virksomhed.
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Mål med brugerinddragelse

Den enkelte borger

Det overordnede mål med brugerinddragelse er at højne kvaliteten af Region
Sjællands ydelser.

Det er dokumenteret, at brugere, der
aktivt inddrages i deres behandlingsforløb, opnår bedre resultater. Det
sparer tid og ressourcer, når bruger og
professionel har en fælles klar forståelse
af, hvad der skal ske. Brugerinddragelse
i eget forløb foregår dagligt i kontakten
mellem bruger og professionel.

Derudover vil Region Sjælland:
• S
 ikre størst mulig opbakning og tillid
til regionens ydelser gennem åbenhed
og dialog
• Sikre rammer for løbende dialog og
systematisk inddragelse af brugernes
perspektiv
• Sikre at der er lokale brugerpolitikker
• Understøtte de initiativer og handleplaner, der allerede findes
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Region Sjælland har vedtaget et kodeks
for god patientkommunikation, hvis
fem budskaber er:
•
•
•
•
•

God forberedelse
Klar tale
Respekt
Tydelige forventninger
Sammenhæng

Sådan gør vi i Region Sjælland
Med udgangspunkt i den gode brugerkommunikation vil Region Sjælland:
• Inddrage

brugere mest muligt i eget
forløb - med respekt for den enkeltes
ønsker, behov og ressourcer
• Inddrage de pårørende som aktive
ressourcepersoner. De pårørende kan
bidrage med vigtig viden og erfaring
• Hjælpe brugerne til at kunne deltage
aktivt og tage ansvar for eget forløb.
• Give god information og relevant
patientuddannelse

• H
 jælpe brugerne til at være selv
hjulpne og blandt andet bruge telemedicin som giver nye muligheder for
kontakt med lægen
• Forsøge at nå hinanden via samtaler
i stedet for klager

Brugeren er
den naturlige ekspert
og den, der oplever
hele forløbet.
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Brugerorganisationer
Region Sjælland vil løbende og systematisk inddrage brugerperspektivet i
hverdagen via patientforeninger og via
brugerrepræsentanter. Det skal ske,
både når det handler om udvikling og
om evaluering af sundhedsvæsenets
ydelser.
Inddragelsen kan ske på flere måder
gennem:
• K
 ontaktforum med repræsentanter
fra blandt andet Danske Patienter og
Danske Handicaporganisationer  
• Samarbejdsfora under Sundhedsaftalen. Brugere inviteres en til to gange
årligt
• Systematisk opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelser. Her kan
eksempelvis nævnes Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientople-
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•

•
•
•
•

velser (LUP), hvor der årligt udpeges
såvel lokale som regionale indsatsområder
Periodevise lokale vurderinger af brugertilfredsheden for eksempel i form
af spørgeskemaundersøgelser
Kvalitative interviews med brugere
Dialog ved klagesager
Systematisk læring af klage- og erstatningssager
Brug af sociale medier

Udmøntning
af den overordnede politik
Når man skal udvikle en kultur, der er
orienteret mod brugerne kan det medføre nye roller og samarbejdsformer, en

ny organisering af arbejdsgange og nye
måder at møde brugerne på.
På baggrund af eksisterende initiativer på området skal der arbejdes med
den konkrete udmøntning af politikken
og der skal tilrettelægges en praksis for
løbende opfølgning af arbejdet.

Værktøjskasse
Region Sjælland har udviklet en værktøjskasse, der kan understøtte brugerinddragelsen ved at give personalet
ideer til nogle af de forskellige metoder,
der kan anvendes.
Region Sjælland understøtter udviklingen i form af støtte til pilotprojekter,
der kan danne baggrund for udbredelse
af gode ideer.

Evaluering og vidensdeling
En overordnet politik for
brugerinddragelse kan
ikke stå alene, det kræver
konkrete handlinger og
tiltag, der kan skabe rum
for en forpligtende
inddragelse af brugere
på alle niveauer
i organisationen.

Region Sjælland vil løbende sikre
vidensdeling og evaluering af de
konkrete indsatser blandt andet
via driftsaftaler.
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