Et lille opråb til de faglige selskaber

Sundhedsvæsnet kan forandres nedefra
”Som sundhedsprofessionelle er vi patientens stemme i systemet. Vi står i forreste række og ser
hvad, der foregår på hospitalerne og i primær sektoren, og vi ser hvor, der er behov for ændringer. Vi
kan skabe forandringer selv og gøre det her og nu, hvis ikke nu, så hvornår, hvis ikke vi gør, hvem
så? ”
Dette var budskabet på årskonferencen for de faglige selskaber, bragt af en engelsk sygeplejerske,
Jackie Lynton. Netop dette var vi mange, som tog til os.
Jackie satte sammen med en gruppe yngre læger og sygeplejersker NHS Change Day i søen i
England. Dette blev kaldt det største enkeltstående initiativ til forandring i det engelske
sundhedsvæsen nogensinde. 1,7 mio. ansatte blev opfordret til, at afgive løfter om at ændre
præcis det, de personligt brændte for. Det gav energi og drivkraft og 800.000 løfter om helt
konkrete forbedringer blev givet. En lille græsrodsbevægelse for forandring blev altså startet
nedefra. Siden har det spredt sig til lande som USA, Canada, Australien, Sverige, Norge og mange
flere.
I Danmark er vi en kernegruppe på fire sygeplejersker, der blev nedsat på førnævnte konference,
som arbejder på at få Change Day etableret i vores danske sundhedsvæsen.
Vi har fået hjemmeside, Facebook og Instagram op og køre, hvor man kan indgive sit løfte til
motivation og inspiration af andre i sundhedsvæsnet. Se links nederst i mailen eller klik direkte.
Vi er ved at mobilisere ambassadører i hele landet, på sygehuse og i primær-sektoren. Vi håber på
forståelse, interesse og ikke mindst deltagelse fra Jeres side, til at sprede det gode budskab og gå
med i fronten for Change Day DK.
Derfor ønsker vi, at opfordre medlemmer, kollegaer og andre ildsjæle til at gå ind på et af vores
sites og afgive et løfte. Dagen hvor vi fejrer de løfter, der er indgivet, bliver onsdag d. 18. maj
2017, Change Day DK! Hvordan den skal fejres lokalt, er helt op til Jer.
Lad os skabe en synergieffekt, for et sundhedspersonale der brænder for ideer og det at føre dem
ud i livet. Dette vil give et boost til vores forholdsvis pressede sundhedsvæsen. Vi tror, der er
behov for at lave ændringer, der giver mening og kommer nedefra.
Sammen kan vi forandre!
På forhånd tak fra hele Change Day gruppen
Lissi, Grete, Mathilde og Lena
Nyttige links:
https://www.changeday.dk/
https://www.facebook.com/ChangedayDK/?fref=ts
https://www.instagram.com/changedaydk/

