
Dialogisk evaluering af borger-involverende arrangementer
i boligsociale områder i Region Sjælland.

Gennemført af Iben Charlotte Aamann & Birgitte Ravn Olesen (RUC)



Det særlige

• Direkte borgerkontakt

• Alternative formidlingsformer 

• Tæt samarbejde med målgruppen



EVALUERING AF DE BORGERRETTEDE INDSATSER ”GÅ TIL 
LÆGEN I TIDE” OG ”FÅ DET BEDSTE UD AF DIT LÆGEBESØG” 

                                    

Ingen spidse sko eller bedrevidende sundhedsbudskaber 
 


		EVALUERING AF DE BORGERRETTEDE INDSATSER ”GÅ TIL LÆGEN I TIDE” OG ”FÅ DET BEDSTE UD AF DIT LÆGEBESØG”



		                                   



		Ingen spidse sko eller bedrevidende sundhedsbudskaber







image1.png



image2.jpeg





EVALUERING AF DE BOR



GERRETTEDE INDSATS



ER



 



”



GÅ TIL 



LÆGEN I TIDE



” OG ”



FÅ DET BEDSTE UD AF 



DIT LÆGEBESØG



”



 



                                   



 



Ingen spidse sko eller bedrevidende 



sundhedsbudskaber



 



 






EVALUERING AF DE BORGERRETTEDE INDSATSER ”GÅ TIL 


LÆGEN I TIDE” OG ”FÅ DET BEDSTE UD AF DIT LÆGEBESØG” 


                                    


Ingen spidse sko eller bedrevidende sundhedsbudskaber 


 




Kvaliteter ved Gå til lægen i tide



Problematikker i Få det bedste ud af dit lægebesøg
”Sidste gang var det ligesom lægen, der ikke lyttede til 
patienten og der var det lægens skyld, og den her gang så 
var det sådan patienten, der var meget urolig og urimelig.” 



Viden

Kontinuum –valg medfører muligheder & begrænsninger

Arrangører 
formidler viden

Borgere udveksler 
erfaring

Involvering

Udvikling

Professionelle 
aktører Borgere er aktører

Justering Udvikling på ny



Viden

MÅL: borgerne skal kende relevante 
sygdomssymptomer

MIDDEL: formidling fx ved oplæg, tegninger, quiz 
og fortællinger

FOKUS: evidensbaseret vidensformidling.

MÅL: borgerne skal understøttes i at være opmærksomme 
på – og kunne støtte – hinanden

MIDDEL: skabe rum for erfaringsudveksling

FOKUS: borgernes videndeling.

Arrangører 
formidler viden

Borgere udveksler 
erfaring



Involvering

MÅL: formidling og involvering af borgere gennem 
forumspil og dilemma-refleksioner

MIDDEL: professionelle formidler på måder, som 
engagerer deltagerne

FOKUS: borgerne indgår i en allerede fastlagt ramme.

MÅL: kvalificering af borgere i forhold til at 
forstå og formidle sundhedsproblematikker 

MIDDEL: involvering af borgere i udvikling og 
gennemførsel af arrangementerne

FOKUS: borgerne er samskabende i forhold til at 
udvikle spil om relevante problemstillinger i 
forhold til sundhed og sygdom.

Professionelle 
aktører

Borgere er 
aktører



5240 ACT NOW – Teatergruppe med beboere i Vollsmose, har siden 2009 lavet forumteater 
om problemstillinger som; 

Social kontrol
Kulturmøder

Radikalisering, 
Diskrimination

Skole- hjem samtale



Udvikling

MÅL: effektivitet 

MIDDEL: gode erfaringer høstet i en kontekst 
kan overføres til andre kontekster

FOKUS: spare ressourcer ift. udvikling

MÅL: sikre relevans

MIDDEL: opsøgende arbejde for at forstå 
målgruppens særlige livsvilkår og erfaringer 
i forhold til problemstillingen

FOKUS: målgruppens udbytte

Justering Udvikling 
på ny



Hvilke sko går du i?

Hvordan? Hvornår? Hvorfor?
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