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Uddannelse: BSc Folkesundhedsvidenskab



Jeg lever med type 1 diabetes, og er derfor i et livslangt samarbejde med sundhedsvæsenet. Min
historie inkluderer en række eksempler på manglende eller uhensigtsmæssig kommunikation om
min sygdom med udgangspunkt i mine oplevelser og erfaringer. Den er også et eksempel på de
voldsomme konsekvenser, dette manglende perspektiv kan have. Og den er et eksempel på, hvordan
sektorer, der ikke arbejder på tværs, risikerer at blive den største byrde for patienten.



Min historie viser også, hvad der skulle til for at jeg kunne navigere i samarbejdet med
sundhedsvæsenet om min sygdom, - og at mine oplevelser langt fra er enestående. Mit langvarige
engagement i patientnetværk og foreninger både i Danmark og på tværs af Europa har vist, at vi
fortsat kan forbedre både en kulturel og en systematisk tilgang til et godt samarbejde med patienter.



Mine ambitioner er, at Patientambassadørerne bidrager til at videreudvikle rammer, roller og
opgaver som partnere i udvikling af sundhedsvæsenet. Det gør vi ved at udvikle konkrete oplæg til,
hvordan vi indgår i samarbejde med andre.



Jeg vil arbejde for at ændre en feedback kultur til en feedforward kultur, hvor patienter er med i idègenerering og udvikling af projekter. Det gør vi ved at sikre tidlig patientinvolvering.



Jeg vil arbejde for at ændre en case-story tilgang til en perspektiv tilgang. Det gør vi ved at skabe et
fælles fokus, der indeholder både patienters og sundhedspersoners perspektiver, gennem løbende
dialog med alle involverede.
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Konsulent og projektleder for patientinvolvering i offentlig og privat udvikling
Underviser på kurser om organisatorisk samarbejde med patienter
Medlem af Rådet for Lægemiddelovervågning
Rådgiver hos det Europæiske Lægemiddelagentur

Erfaringer som
patientambassadør

Fremtidsvisioner

Kontakt patientambassadørerne: Dansk Selskab for Patientsikkerhed, tlf.: 82 82 82 46
Att. Birgitte Holmark, tlf.: 20 26 12 50, birgitte.holmark@patientsikkerhed.dk

