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Så er det tid til 2. nyhedsbrev til alle Jer, der er tilmeldt eHealth City Svendborg 

 

Kære alle. 

I er nu 38 modige borgere, der har tilmeldt Jer projektet. Det er flot! Og det er modigt, eftersom vi ikke præcist kan 

fortælle Jer, hvad der skal ske. Det er det, vi skal finde ud af sammen med Jer. 

Tak fordi I har delt jeres oplevelser! 
Galina og Linda har nu været rundt og interviewe mange af Jer. Vi er meget glade for, at I deler Jeres ønsker, drømme 

og behov for et bedre sundhedsvæsen med os. Da det er Jer, der er brugere af sundhedsvæsenet, er I også de bedste til 

at forbedre det.  

Vi lærer af Jer  
Vi har nu gennemgået alle interviews og kan se, at der er mange af Jer, der oplever behov for:  

• Bedre sammenhæng i kommunikationen mellem forskellige instanser inden for sundhedsområdet. F.eks. oplever 

flere, at der er plads til forbedringer både i mundtlig og skriftlig kommunikation, IT systemer der ikke taler 

sammen, eller at man som indlagt skal udfylde de samme oplysninger gentagne gange. 

• Bedre kommunikation og det at blive bedre inddraget i mødet med sundhedsvæsenet – det vil sige at blive oplyst 

på et grundlag, der giver bedre muligheder for at kunne træffe beslutninger om egen sundhed og 

handlemuligheder. Det er et ønske I har både som brugere og som pårørende. 

• Mange af Jer oplever, at Jeres sundhed i høj grad også afhænger af sociale faktorer, og der er flere af Jer, der gerne 

vil skabe mere fællesskab.   

Vi har opsummeret input fra Jer i 13 hovedindsigter, som vi har trykt i en lille folder, der kan læses her. Indsigterne er 

en sammenkogning af Jeres udsagn, og danner grundlag for de aktiviteter der kommer til at ske i projektet 

fremadrettet. 

Hvad bliver næste skridt?   
Vi vil kontakte de af Jer, der har udtrykt interesse for mere fællesskab på vejene, og vil sammen med Jer finde frem til, 

hvordan det kan organiseres og udvikles. Du er velkommen til at kontakte os, hvis det er noget, du gerne vil deltage i 

eller er interesseret i at høre mere om. Udover fællesskaber begynder vi også at arbejde på nogle af de andre 

problematikker, som I har lagt vægt på i interviews og spørgeskemaundersøgelsen.   

Vi har været ude og fortælle om Svendborgs modige borgere…  
Den 25. januar deltog vi i Velfærdens Innovationsdag, som er Danmarks største konference inden for velfærds-

innovation. Vi har over for ledere og udviklere fra offentlige institutioner og virksomheder fra hele Danmark holdt 

oplæg om eHealth City Svendborg for at inspirere andre til at involvere brugere af sundhedsvæsenet på en fornyende 

måde. Vi fortalte dem, hvordan Svendborgs borgere skaber fornyelse ved at deltage i dette projekt. I er med til at gøre 

en forskel – tak for tilliden! 

                                                                                                                                               

                                                                                                                    

                            

Velfærdens Innovationsdag 2018 

De bedste hilsner,  

Linda, Stinne og Linda  

Og husk at I altid er velkomne til at kontakte os ☺                       

(se kontaktoplysninger på: www.ehealthcity.dk) 

Jeres udsagn bearbejdes og koges ned til 13 

hovedindsigter 

https://indd.adobe.com/view/9d0eaabd-6900-4f1b-b3cc-5aa8ceac1f92
http://www.ehealthcity.dk/

