Patientambassadør Ivar Gruber Petersen

Uddannelse og erhverv

Resume af historie

Erfaringer som patientambassadør

Fremtidsvisioner

▪
▪
▪

Jeg er 57 år og har som pårørende været patientambassadør siden sommeren 2018

▪
▪

Jeg har været over 20 år i udlandet og boet i England, USA og Japan

▪
▪

Datalog med bifag i matematik fra Københavns Universitet

▪

Min søns ellers åbenlyse meningitis og sepsis blev nytårsaften og nat, 2016, ikke genkendt
af tre forskellige sundhedsfaglige personer, hvilket medførte hans behandling med
antibiotika startede 14 timer efter vi kontaktede akutberedskabet første gang

▪

Vi blev som pårørende inviteret til en analysegruppe, der skulle finde forbedringer i hele
triage og diagnose systemet så gentagelser af fejlene kunne undgås i fremtiden

▪

Dette arbejde inspirerede mig, i min søns ånd, at kæmpe for dem, der ikke kan kæmpe for
sig selv

▪

Jeg deltager på kommunikationskurser for basis læger, hvor jeg gang på gang imponeres
af den gejst og vilje der er i de nye læger

▪

Jeg inviteres ofte til arrangementer på hospitaler når emnet er patient og pårørende
inddragelse eller læringssyetmer/læringskultur

▪

Jeg deltager på patientsikekrhedskonferencer og har ved flere lejligheder givet oplæg på
worksshops

▪

Jeg deltager i politiske workshops, f.eks. omkring Sundhedsplatformen, etik eller
sundhedsreformen

▪

Sammen med de andre ambassadører arbejder vi med de emner der rører sig i samfundet

▪

Sundhedssystemet er vores fælles system. Vi skal sammen med de professionelle aktører
kæmpe for forbedringer skabt igennem et effektivt læringssystem i en sund læringskultur
baseret på gensidig tillid.

▪

Vi skal lære at acceptere den menneskelige kontrakt. Vi behandles af mennesker og må
acceptere at de begår fejl. Når det sker, skal vi identificere og erkende, og sammen gøre
hvad der skal til for at risikoen for fremtidige fejl minimeres.

Jeg er far til 17-årige Hans, der døde af meningitis efter fejl i det præhospitale system
Jeg er formand for patientforeningen ”Bekæmp Meningitis” som min hustru og jeg stiftede
på Hans’ fødselsdag 26/3/2018
Har tidligere været fitness instruktør (Les Mills BodyCombat) og amatørfotograf, men
bruger nu næsten al fritid på vores foreningsarbejde

Jeg har arbejdet med handelssystemer inden for finanssektoren i hele min karriere og
arbejder i øjeblikket som forretningsudvikler i en dansk bank

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

