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Kom og vær med - vi er
mange der gerne vil lære
på baggrund af din historie
Vil du hjælpe studerende på en
sundhedsuddannelse til at blive
gode til at se dig som medspiller i
din kontakt med sundhedsvæsenet
I den nordlige del af Aarhus uddannes professionsbachelorer i ernæring & sundhed,
bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker. For at de studerende
bedre skal kunne se sammenhæng mellem
uddannelse og arbejdsliv, på tværs af uddannelser, har de brug for at møde dig og høre
din historie om dit møde med sundhedsvæsenet - allerede tidligt i deres uddannelse.
Vi vil derfor meget gerne i kontakt med dig,
der har lyst til at fortælle om dit møde med
det danske sundhedsvæsen. Hvad enten det
har været med et sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende eller behandlende formål.

Hvad skal vi bruge din historie til?
Din historie bidrager til kommende sundhedsprofessionelles forståelse af samarbejde
på tværs af uddannelser og forståelse af vigtigheden i at inddrage borgere i eget forløb i
sundhedsvæsenet.

Din historie kræver ikke, at du har en sygdom.
Din historie kan også være fortalt af dig som
pårørende. Din historie har du lyst til at fortælle til en mindre gruppe , ca. 8 studerende.
Dit møde med de studerende vil vare ca. 45
minutter, og din fortælling vil være omdrejningspunkt for en dialog mellem dig og de
studerende. Din historie vil blive anonymiseret af de studerende i deres videre samarbejde. Du kan til enhver tid trække dig fra
samtalen. Din historie fortælles på Uddannelsesinstitutionen, VIA Campus N, Hedeager 2,
8200 Aarhus N. Du skal selv sørge for din
transport dertil, og du afholder selv udgifterne forbundet med din deltagelse. Der serveres en kop kaffe/the samt en lille påskønnelse for din deltagelse. Din historie vil gøre
stor glæde
mandag den 25. marts
og/eller
tirsdag den 26. marts
kl. 11.45-13.15.
Har ovenstående givet dig lyst til at bidrage
til de kommende sundhedspersonales læring
– tøv ikke.
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Din historie
- Kræver ikke, at du er har en sygdom
- Din historie kan være fortalt af dig som pårørende
- Din historie har du lyst til at fortælle til en
mindre gruppe af ca. 8 studerende
- Dit møde med de studerende vil vare ca.
45 minutter, og din fortælling vil være omdrejningspunkt for en dialog mellem dig
og de studerende
- Din historie vil blive anonymiseret af de
studerende i deres videre samarbejde
- Du kan til enhver tid trække dig fra samtalen
- Din historie fortælles på Uddannelsesinstitutionen, VIA Campus N, Hedeager 2,
8200 Aarhus N
- Du skal selv sørge for din transport dertil,
og du afholder selv udgifterne forbundet
med din deltagelse
- Din historie belønnes med en kop
kaffe/the samt en lille påskønnelse for din
deltagelse. Din historie vil gøres stor
glæde
- Din historie vil gøres stor glæde
d. 25. og/eller d. 26. marts 2019
kl. 11.45-13.15.

Praktisk info
Parkering Gæster på Campus Aarhus N skal
ved ankomst stille p-skive, hvorefter man har
1 time til at henvende sig i VIA Service i
atriet, hvor registreringsnummer for det køretøj, man er ankommet med, skal oplyses. Herefter kan man parkere resten af dagen. Følgende busser holder tæt på VIA: 1A, 2A, 6A
samt 109 og 901X, Følgende busser holder
på Randersvej, ca. 5 min. gang fra VIA: 117,
118, 200 og letbanen holder ca. i 10 min.
gang fra VIA på Oluf Palmes Alle

Kontakt
Ida Lunddahl Bager
Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus,
VIA Campus N Hedeager 2
8200 Aarhus N
Mail: ilb@via.dk
Tlf.: 8755 2027

