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Byrådet skulle eje sundhedspolitikken – på tværs 
af stående udvalg

Ny måde at skabe politik på i vores kommune

Borgerinvolvering og samskabelse

Politikerne i direkte dialoger med borgere

Tegnefilm som fælles udgangspunkt
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Indledning og baggrund



Hvad er sundhed for borgerne i Holstebro 
Kommune?  

Dialog med borgerne giver indsigt og viden

Sundhedspolitik i kommunen – berører alle

Bedre beslutningsgrundlag

Bedre realisering af politikken
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Hvorfor ville vi involvere borgerne?



To-trins raket for involvering:

Politikere vælger borgere til dialog

Eksperter i eget liv

Interessevaretagere

Embedsmænd vælger interessenter til dialog

Interessevaretagere / professionelle samarbejdsparter
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Borgerinvolvering – hvem og hvornår?



Hver politiker: én eller flere borgere

Projektleder kontakter hver politiker individuelt

Sparring om politiker-borger dialogen
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Politikere vælger borgere til dialog



Ca. 30 dialogmøder afholdt

Politikernes rolle:

Nogle gjorde alting selv              Nogle fik hjælp til alt

De førte selv dialogerne med borgerne

Projektledernes rolle:

At understøtte politikerne i at arrangere og gennemføre 
dialogerne

At finde borgerne (hvis politikeren ikke selv havde 
kontakt) 6

Borger – politiker
dialogerne



Særlig udfordring ift. udsatte

/ ressourcesvage borgere

Mød borgerne, der hvor de er

Tag afsæt i borgers subjektive perspektiv

På borgers hjemmebane

Skab tillid og kontakt – fx via en person, der kender 
borgeren godt (kommunal medarbejder, pårørende)

Muligt at minimere risiko for demokratisk 
underskud
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Hvordan fik vi borgere i tale?



Syv rådgivningsmøder: 

Ud fra dialoger med borgerne – oplæg til 
sundhedspolitik 

Rådgivning – Forstyr os, blinde vinkler, andre 
perspektiver på pointer fra borgerne?

Politikernes rolle:

Lytte til og gå i dialog med professionelle 
samarbejdsparter / interessenter

Projektlederens rolle:

At facilitere dialogerne
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Embedsmænd vælger interessenter
til rådgivningsmøder



Fælles for alle dialogerne:

Alle bidrog med ønsker, behov og ideer

Ingen ”kræve”-mentalitet

Budskabet til politikerne var bl.a. at de skulle prioritere. 
Borgerne ved godt, at vi ikke kan alt.

Samarbejdsparterne vil gerne reflektere sammen 
med os:

- Der er ikke behov for flere penge til

sundhed, men en anden

organisering og måde at arbejde

sammen med borgeren på om sundhed.

(Udtalelse fra patientforeninger)
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Borgerne vil gerne deltage



Tegnefilm på 5 min.

Fem temaer, som sundhedspolitikken skulle indeholde

Processen med involvering
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Fælles udgangspunkt

https://dreambroker.com/channel/v

5aaqlt9/u2rwm4a0

https://dreambroker.com/channel/v5aaqlt9/u2rwm4a0
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En virtuel politik - www.holstebro.dk/sundhedspolitik

http://www.holstebro.dk/sundhedspolitik


Formulér klart hvorfor du vil involvere borgere
Hvem kan du involvere i politikudviklingen?

Hvorfor vil du involvere dem?

Hvordan vil du involvere dem

Hvad har de involverede indflydelse på ift. politikken?

Hvordan vil du anvende de input, du får fra de involverede?

Hvordan kan vi undgå demokratisk underskud?

Repræsentativitet – en illusion?

Hvilken rolle har de involverede borgere?
Eksperter i eget liv

Interessevaretagere for en bestemt interessentgruppe
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Borgerinvolvering – Hvad har vi lært?
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Borgerinvolvering – Hvad har vi lært?

Eksempel: Mental sundhed – Hvad er det for noget i praksis?



Sammenhæng og helheder
Helhedssyn på mennesket

Én kontaktperson

Borgerperspektiv – Hvad har vi lært?

Sømløse overgange fra barn – ung – voksen - senior



Tillid, respekt og fleksibilitet

Borgerperspektiv – Hvad har vi lært?



Medbestemmelse og livskvalitet

Borgerperspektivet – Hvad har vi lært?



Frivillighed – netværk

Borgerperspektivet – Hvad har vi lært?


