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Din erfaring kan gavne andre
Vi vil gerne gøre patienters og deres pårørendes oplevelse på
Onkologisk Afdeling så god som muligt. Derfor har vi et
Brugerråd, hvor du som patient eller pårørende kan være
med til at forbedre patientforløbet for nuværende og fremtidige kræftpatienter og deres pårørende.
Brugerrådet er oprettet for at øge samarbejdet mellem patienter, de pårørende
og de sundhedsprofessionelle. Det er vores erfaring, at vores perspektiver kan
være forskellige. Som patient eller pårørende kan du opleve mødet med afdelingen på en anden måde, end vi havde tænkt det. Det er derfor vigtigt at inddrage
et brugerperspektiv i nogle af de udfordringer og problemstillinger, som vi selv
eller patienter og pårørende fremhæver. På den måde skaber vi løsninger, der er
til gavn for både brugere og medarbejdere.
Indflydelse på hverdagen i afdelingen
Brugerrådet består af 4-6 patienter, 2-3 pårørende og 4-6 medarbejdere fra de
forskellige afsnit i Onkologisk Afdeling. På møderne drøfter vi forskellige emner
fx kommunikation, koordinering og faciliteter. Viden, ideer og erfaringer, som
bliver drøftet i Brugerrådet, bruger vi aktivt til at udvikle og forbedre patientforløbene i afdelingen.
Det er frivilligt arbejde
At være en del af Brugerrådet i Onkologisk Afdeling er frivilligt arbejde. Rådet
mødes fire gange om året af cirka 1½ times varighed. For at skabe kontinuitet
i møderækken ser vi helst, at rådets deltagere sidder i en periode på cirka 5 år,
hvorefter vi skifter ud i deltagerne.
Kontakt os, hvis du vil vide mere
Onkologisk Afdeling
Telefon: 97 66 10 07
E-mail: brugerraad-onkologi@rn.dk

Vil du være med?
Patienter og pårørende rekrutteres til Brugerrådet
i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Hold øje
med opslag i afdelingen eller kontakt Kræftens Bekæmpelse, Aalborg. Vi indkalder dig til et interview
og vælger derefter de endelige deltagere ud, så der
er spredning i diagnosegrupper og alder.
For at komme i betragtning skal du have været i
aktiv kræftbehandling eller pårørende inden for de
seneste fem år.
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