Kan din historie hjælpe andre
patienter?
Har du eller en i din familie haft en negativ oplevelse i sundhedsvæsenet,
der kunne være undgået? Og har du overskud til at dele dine erfaringer
med andre for at forebygge gentagelser? Så har du alle forudsætninger
for at blive en god patientambassadør.
De danske patientambassadører er en del af WHOs globale netværk af
patienter og pårørende, World Alliance for Patient Safety, der bruger egne
erfaringer til at øge patientsikkerheden for andre. Vi taler patienternes
sag til gavn for en bedre behandling, og vi inviterer sundhedspersonale
til dialog og samarbejde om at forhindre nye fejl.
Patienterne er den største uudnyttede ressource i det danske sundhedsvæsen. Vi er en kilde til viden, der kan øge patientsikkerheden for alle,
hvis vi bliver bedre til at tage vare på os selv og tage aktiv del i vores
egen behandling.

Patientambassadørerne er medlem af WHO’s
globale netværk World Alliance for Patient Safety

Jeg vil med min historie invitere
ledere, læger og sygeplejersker til
at udforske jeres og mine idéer til
forbedring af patientsikkerheden
ved at nytænke kommunikations
processerne.

Jeg vil gerne i en positiv dialog med
både sundhedspersoner og ledelse
om, hvad det betyder at være åben
og ærlig over for patienter.
Eva Simonsen, Patientambassadør

Katrine Kirk, Patientambassadør

Jeg ønsker, at den viden, der er
et sted i sundhedsvæsenet, bliver
spredt til hele sundhedsvæsenet,
så vi undgår, at de samme fejl sker
igen og igen.

Vi tror på, at det er menneskeligt
at fejle, men vigtigt at lære af
sine fejl. Vores ærinde er ikke at
placere skyld, men at forebygge
gentagelser.
Martin Bak, Patientambassadør

Kira Ørbekker, Patientambassadør

Vores mission er at skabe bedre betingelser for dialog og vidensdeling i
sundhedsvæsenet. Vores ærinde er ikke at placere skyld, men at forebygge
gentagelser. Det er evnen til at lytte og lysten til at lære, der driver os,
derfor stiller vi også krav til vores med-ambassadører:
• Du eller en af dine pårørende skal have oplevet en fejl i sundhedsvæsenet
• Du skal kunne formidle din oplevelse, så den giver mening for en
fagperson
• Du skal have den første vrede eller sorg på afstand og lyst til at arbejde
for bedre patientsikkerhed
• Du skal kunne se dig selv i rollen som repræsentant for mange andre
Du kan finde os på www.patientsikkerhed.dk eller www.sikkerpatient.dk,
hvor sundhedspersonale, patienter og pårørende kan finde detaljeret
viden og læringsmateriale om patientsikkerhed. Du er også velkommen
til at kontakte os på tlf. 3632 6528.

