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BORGERDESIGN
- et eksperiment ejet af parterne i det tværsektorielle 
sundhedssamarbejde i Region Midtjylland

/ Region Midtjylland - hospitaler, psykiatri og 
praktiserende læger / Skive Kommune / Silkeborg 
Kommune / Viborg Kommune / Aarhus Kommune / 

Se mere på www.borgerdesign.dk



2016-17
Borgerdesign realiserer 
Sundhedsaftalens 
ambition om at inddrage 
borgerne:

”Når vi på det 
organisatoriske niveau 
videreudvikler eller 
nytænker indsatser på 
sundhedsområdet”
(Sundhedsaftalen, politisk aftale side 12)

Sundhedsaftalen.rm.dk



/  Derfor eksperimenterer vi 
med at bruge borgerperspektivet 
som driver for fælles strategisk 
ledelse på tværs af sektorer

/  Borgere bevæger sig på 
tværs af de grænser, systemet 
har skabt



Borgerdesign kobler de 
mange perspektiver

⁄ En konstant bevægelse mellem 
borgerperspektiver og de fagprofessionelles 
perspektiver

⁄ Fordi det er her, mekanismerne findes

⁄ Og det er dem, er skal være afsættet for nye 
handlinger

IKKE KUN BORGER-
PERSPEKTIVET



METODEN 
‘AT BORGEDESIGNE’

⁄ Vi reframer problemet 
⁄ Det er afsættet for 

handling



NIVEAUER AF BORGERINDRAGELSE

⁄ Borgeren har indflydelse på eget 
forløb

⁄ Borgerens erfaringer bruges som afsæt 
for forbedrede forløb til gavn for flere

⁄ Borgernes perspektiver  
bringes ind i de strategiske 
beslutningsprocesser og 
fungerer som driver for fælles 
tværsektoriel ledelse - mulig 
systeminnovation



Det fælles eksperiment skal koble 
metoden ’At borgerdesigne’ på 
udviklingen af den kommende 
sundhedsaftale og undersøge, om 
Borgerdesign kan bidrage til at realisere 
ambitionen om at inddrage borgere, 
”når vi på det organisatoriske niveau 
videreudvikler eller nytænker indsatser 
på sundhedsområdet”.

AMBITIONEN 2018-19
Aftalepapiret siger:



OG HVORDAN GÅR DET LIGE MED DET? 



⁄ Selvstændighed 

⁄ En opgave i fokus

⁄ Agilitet 

⁄ Bevæger sig frit mellem system- og 
borgerperspektiver

POTENTIALER VED EN ENHED SOM 
BORGERDESIGN



UDFORDRINGER Embedsværk
⁄ Strategiske ledere
⁄ Sekretariater

Politikere
⁄ Regionsråd
⁄ Byråd
⁄ Sundheds-

koordinationsudvalget
⁄ Midlertidige udvalg

Borgere
⁄ Patienter
⁄ Pårørende
⁄ Civilsamfund



Jeg ved, at I vil tale fra et overordnet perspektiv og ikke alene ud fra erfaringer med 
sundhedspolitik. Herunder kan det være relevant at tale om jeres metode til at borgerdesigne 
med udgangspunkt i de konkrete eksempler, du nævner.  Dog er perspektivet for temadagen 

borgerinddragelse i udvikling af politikker og ikke i udvikling af indsatser. Jeg ved ikke, om I har 
dette perspektiv på borgerinddragelse?

•         Hvordan inddrager I borgerne i sundhedspolitikken? – og hvornår I processen
•         Hvad er formålet – og hvad skal borgerne bidrage med?

•         Hvem inddrager I og hvorfor har I valgt dem?
•         Hvilke metoder anvender I?

•         Har kommunen retningslinjer for borgerinddragelsen i den tidlige policyfase?
•         Hvilke potentialer og udfordringer er der ved tidlig inddragelse af borgere i et 

policyforløb?

Hovedfokus på temadagen er borgerinddragelse i sundhedspolitikker dvs. tidlig inddragelse af 
borgere i inputfasen af et policyforløb.

Målgruppen på temadagen er ledere, koordinatorer og sundhedskonsulenter, som har ansvar 
for politikudvikling og implementering af forebyggelse og sundhed. 


