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PATIENT-EMPOWERMENT-KIT
Selvhjælpspakken er et foreløbig designkoncept udviklet på baggrund af  
flere co-design sessioner med kræftpatienter. Eva Knutz er øjeblikket ude 
hos patienterne – for at lave et længere interview. Hvordan kan de se pakken 
blive anvendt af andre kræftpatienter? Hvad ville de selv bruge den til? Hvil-
ke af pakken dele ville de benytte sig af/Hvilke ville de ikke benytte? Lydop-
tagelserne fra disse interview vil blive brugt til at sammensætte forskellige 
scenarier til hvordan Selvhjælpspakken  kan tages i brug.  Disse scenarios 
ville blive diskuteret i en workshop i slutningen af februar – samt vist til det  

endelig seminar I maj 2018. Herudover er artiklen  “Materiality in Probes: Three perspectives for co-exploring Pa-
tient Democracy” gennem sidste review og blev afleveret I fredags (3 nov)  til CoDesign (Taylor & Francis).

2. UDGAVE EFTERBEHANDLINGSPAS BLÆREKRÆFT

Grundlaget for alt patientorienteret oplysningsmateriale er et intensivt 
samarbejde med patienterne. Derfor har vi haft et tæt samarbejde med 
selvhjælpsorganisationen ”Selbsthilfebund Blasenkrebs e.V.”, mhp.at 
udvikle vores Efterbehandlingspas Blærekræft.
At den måde at udvikle oplysningsmateriale på er en succes, ser vi ved de 
mange bestillinger og spørgsmål vi får fra patienterne i hele Tyskland. Vi 
er glade for at kunne give patienterne et redskab i hånden – nu allerede 
i 2. udgave - som kan støtte dem i at fremme deres egen sundhed, ved at 
give dem mulighed for at holde styr på deres efterbehandling.

http://prometheus.care/bca.html

PATIENTWORKSHOPPEN
Medio 2017 stod PROMETHEUS for en workshop med patienter og 
pårørende fra Danmark og Tyskland.

Vi ville gerne høre, hvad patienterne i samspillet med lægerne og 
sundhedsvæsenet har oplevet, og hvor de ser udfordringer og 
plads til forbedring. Det handlede om patienternes historier, da 
det er dem, der er i fokus i PROMETHEUS. Patienternes erfaringer, 
behov, idéer og forbedringsforslag er projektets motor og dermed 
udgangspunkt for alt, vi gør! Med flere end 30 deltagere fra Dan-

mark og Tyskland var workshoppen en stor succes, og bidrog med førstehåndsviden som er altafgørende for 
Prometheus-teamet.

http://prometheus.care/patient-workshop-2017.html
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PROMETHEUS på den DIGITALE KIELER UGE

Prometheus benyttede sig af den Digitale Kieler Uge, til at gøre opmærk-
som på samarbejdet mellem Tyskland og Danmark. Under hele den 
Digitale Kieler Uge kunne både besøgende og udstillere fra alle sam-
fundshjørner opleve, hvad digitalisering gør, og opleve hvordan verden 
kan se ud ”i morgen”. Et væsentligt område, som er under forandring er 
sundhedssektoren. For at sikre, at forandringer og nyhederne fra sund-
hedsvæsenet også når ud til patienterne, præsenterede Prometheus sig 
selv sammen med mange andre aktører fra sundhedsvæsenet. Sparkassen 
Arenaen dannede rammen om dette store arrangement den 23. septem-

ber 2017. Vi er meget glade for at have haft muligheden for at præsentere Prometheus foran et bredt publikum. 
Pressefolk var til stede og politikere viste interesse – dermed var arrangementet en fantastisk mulighed for både at 
præsentere Prometheus og muliggøre en intensiv dialog.

PROMEHTEUS bei EACH
Gitte Thybo Pihl fra Sygehus Lillebælt, en af de danske partnere i PRO-
METHEUS projektet, deltog i en international workshop i London, som 
den European Association for Communication in Healthcare (EACH) stod 
for. Hun var blevet inviteret til at præsentere hendes poster, som er blevet 
udarbejdet i PROMETHEUS regi: ”Brug af digitalt udstyr i coachingen af 
patienter – et pilot studie”. Studiet handler blandt andet om, om en mere 
personlig relation til patienten og en mere uformel kommunikation med 
patienten kan øge patientens motivation og samarbejdsevne. 
Der kom en del feedback, hvor deltagerne fra både hele Europa, USA og 
Australien har vist interesse i vores arbejde. I flere samtaler kom det frem, 

at spørgsmålet om, hvorvidt læge – patient kommunikationen bliver påvirket af relationen bliver undersøgt med 
forskellige vinkler i forskellige lande. Der blev etableret en kontakt til en forskergruppe i Belgien, som arbejder 
på at udvikle sygeplejerskernes samtalekompetencer med henblik på at styrke patienter i at leve med en kronisk 
sygdom. At sparre med dem er en stor gevinst for PROMETHEUS, hvis formål blandt andet er, at støtte og styrke 
patienter og at opmuntre dem, til at være aktiv.




