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Hvad er vigtigt for dig? 
Det spørgsmål vil 500 ansatte i Social Omsorg være ekstra op-

mærksomme på at stille de borgere, de giver hjælp, træning, 

støtte og omsorg den 6. juni 2017.  

 

Det er forskelligt, hvad der er vigtigt for den enkelte borger. For nogle 

er det vigtigt, at de stadig kan gå ud og tømme postkassen selv. For 

andre at de kan fortsætte det liv med arbejde og fritid, de havde før 

sygdommen. Andre synes, det vigtigste er bare at kunne forblive 

hjemme hos familien trods sygdom og svækkelse.  

Borgere er forskellige og har forskellige behov, ønsker og håb – også i 

forhold til den støtte, de ønsker på vejen til at kunne leve et værdigt og 

selvstændigt liv.  

Den 6. juni er det international ’Hvad er vigtigt for dig?’-dag, som af-

holdes over hele verden. Sundhedspersonalet i Social Omsorg er med til 

at markere dagen i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikker-

hed og TrygFonden, der står bag kampagnematerialet. 

På dagen sættes fokus på det, der sker i dialogen mellem borger og 

sundhedspersonale, når man stiller spørgsmålet: ’Hvad er vigtigt for 

dig?’. -  I stedet for måske: ’Hvad er der i vejen med dig?’. Målet er, at 

borgeren eller patienten oplever at blive mødt som en hel person – ikke 

som en sygdom.  

Sygeplejersker, terapeuter og andre sundhedsprofessionelle får ved at 

stille spørgsmålet øget fokus på at tilrettelægge forløb, der tager ud-

gangspunkt i borgerens behov og ønsker, så det ikke alene er professi-

onens viden og rutiner, der styrer forløbet.  

På dagen vil der hænge plakater på væggene, og personalet vil bære 

badges med ’Hvad er vigtigt for dig?’ -budskabet. 

Personalet vil indsamle refleksioner og erfaringer i løbet af dagen, som 

de håber på at kunne bruge fremadrettet i deres dagligdag. 

Læs mere om dagen og hent grafik på: 

https://hejsundhedsvaesen.dk/vigtigt-for-dig/ 

For mere information: Karis Dalsjø tlf 79755703. 
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