Indstillinger til

Patienternes Pris 2019
Psykiatrien

Forord
Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget
ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes
Pris stiftet. Indstillingerne fortæller mange gode historier fra patienter og pårørende, der hvert år oplever
at være i gode hænder på et hospital i Region Nordjylland. ”I gode hænder” er store ord, der både omfatter
tryghed, professionalisme, kompetencer, omsorg og
meget mere.
Men husker vi at anerkende dette? Husker vi at rose
hinanden for det fremragende stykke arbejde, vi hver

dag udfører? I denne e-bog har vi samlet alle indstillinger til Patienternes Pris 2019 fra psykiatrien. Så kan
vi alle læse, lære og få glæde af de mange flotte ord.
Det er inspirerende læsning og et stort skulderklap for
det arbejde, der hver dag bliver udført på regionens
hospitaler.
Psykiatrien i Region Nordjylland fik prisen i 2018 – men
det kunne lige så godt have været dit afsnit. Formålet
med denne bog er at fortælle de gode historier videre,
så de kan minde dig om, at du hver dag gør en forskel.

God læselyst!

Nr
191

Hospital
Aalborg

Afdeling/afsnit
Ambulatorium for
depression og mani

Indstilling
Det er et personale, som altid ønsker at hjælpe en, uanset om man
er patient eller pårørende. De favner en med medmenneskelig varme
og forståelse og respekt. Det gælder hele personalegruppen på
afdelingen. De er grunden til, jeg i skrivende stund, stadig er mor til
en pige på 20 år, som ellers ikke ville have været her. For det er jeg
dem evigt taknemmelig.
For rigtig god støtte til min kone
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Enhed for spiseforstyrrelse
børn og unge
Psykiatrisk Ambulatorium, Fantastisk personale som hjælper mig meget i mine problemer med
Thy - Mors
min lidelse
Psykiatrien Brønderslev
Dejligt sted at være, gode flinke, venlige, rare mennesker,
personale og brugere. Smukt indrettet "fornemt" high class style,
Architechtural Hi-tech design. Som jeg selv kunne have ønsket
det. Lige noget for mig og alle andre i samme "dybe" traumatiske
situation med livsmodet i behold, still goin' strong.
Psykiatrien
De piger som dag ud og dag ind slider mod ulige odds i psykiatriens
edderkoppespind. De gør alt for at tingene lykkes for den enkelte
patient. De er en uddødende race.
Psykiatrien Musikterapi
Jeg indstiller Charlotte Dammeyer. Hun har utrætteligt arbejdet med
mig og givet mig livet tilbage.
Psykiatrisk skadestue
Personalet har tid til den enkelte patient trods nedskæringer mm. De
har hjertet på det rette sted og viser nærvær og imødekommenhed
Psykiatrisk sengeafsnit
Jeg har valgt at indstille Hanne A., fordi jeg syntes, hun er logisk ærlig
og har hjulpet mig en del personligt. Hun er en god lytter, og jeg
synes egentlig bare, hun fortjener det.
Sengeafsnit S7
Jeg var indlagt her i nogle uger, da jeg havde det rigtig skidt, men
kom mig hurtigt efter mit sammenbrud grundet god behandling og
rart personale

Du bestemmer…

Hvem skal have Patienternes Pris 2020?

Patienternes Pris uddeles af
Patientinddragelsesudvalget
i Region Nordjylland.
Læs mere om Patienternes Pris på
www.patienternespris.rn.dk

