
Øget brugerinvolvering og patient empowerment

- online patient- og pårørende-community på 

Sygehus Lillebælt



Udviklingshus & foredrag
Udvikling af sociale platforme og koncepter

Rådgivning om sociale medier
Sociale medier, blogs mm. 

Fokus på at bygge 

bevægelser bag brands

Unboss
Skrevet af Lars Kolind og Jacob Bøtter

Et værdisæt og en tankegang

Involve and grow

Udvalgte milepæle og 

projekter:

2005
Grundlagt af Hans Henrik H Heming 

og Jacob Bøtter

Senere under navnet Connecta

2007
Lars Kolind som investor

Wemind A/S stiftes

2011 - 2012
Aarhus Universitetshospital

Projekt: MidtLink (brugerdrevet 

support i forbindelse med EPJ)

2013
Sygehus Lillebælt

Projekt: Patient- og 

pårørendecommunity

(pilot på kræftområdet)

Sociale netværk

Historien bag Wemind A/S



• Status på pilotprojektet

• Et ønske om at dele erfaringer og overvejelser

En lille note…



• Patient- og i lige så høj grad pårørendeinddragelse

• Forholde sig til livssituation

• Få glæde af andres erfaringer og støtte

• Alternativ kommunikationsform for Sygehus Lillebælt

• Supplement til skriftlig information

• Mindske frygten for det ukendte

• Forberede patienten og de pårørende

Tankerne bag



1. Bruger til bruger forum

• For patienter og pårørende

• Ikke adgang til sundhedsfagligt personale

2. Information fra Sygehus Lillebælt

• Sygehuset som afsender

• Brugerne kan interagere

Patient- og pårørendecommunity i to dele



Screenshots



Screenshots



Screenshots



Screenshots



• Velkendte ”Facebook-mekanismer”

• Tilgå indhold når det passer brugeren

• Interaktion med indhold

• At spørge og få svar – genbruge viden

• Hjælpe og interagere med andre

• (Mulighed for) anonymitet

• Det ”tabubelagte” og svære

Sociale mekanismer og trends



• Juridiske overvejelser

• Personaleinddragelse og –ansvar

• Datatilsynet

• Målgruppens IT-parathed

• Skærmning af brugerne

• Simplicitet og instruktioner

Udfordringer



• Udbredelse til andre fagområder/afdelinger

• Mulighed for samarbejde på tværs

• Mellem sygehuse

• I overgangen til f.eks. det kommunale

• Integration med andre IT-tiltag

Perspektiver



Ea Luise Andersen

ea@wemind.dk

(+45) 42 23 98 98

www.wemind.dk

Spørg endelig!


