
JUBILÆUMSKONFERENCE 

Hvor bevæger det interprofessionelle samarbejde sig hen? 

 

Sundhedsvæsenet skal fremtidssikres, og det kan kun ske, hvis 

alle arbejder mere sammen, alle arbejder mere samskabende og ikke mindst, 

at alle vil lære med, af og om hinanden.  

Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde fejrer sit 10-års 

jubilæum den 14. og 15. maj 2020 på Hotel Scandic, Vesterbro i København, 

og sætter spot på fremtidens sundhedsvæsen. Konferencen foregår som en 24 

timers konference fra kl. 12.00 – 12.00. Der er festbanket om aftenen på 

toppen af Planetariet med fejring af jubilæet samt mad, vin og underholdning.  

Key-note speaker Jette Led Sørensen, MD, MMEd, Ph.D og 

nytiltrådt professor i interprofessionel læring ved 

Rigshospitalet og Københavns Universitet. Jette vil give os 

indblik i den nyeste forskning om læring på tværs af 

professioner og de kommende initiativer indenfor blandt 

andet simulationsfeltet. 

 

Key-note speaker Anne Kaltoft, direktør for 

Hjerteforeningen, Ph.D, MPM og speciallæge i kardiologi. 

Anne vil på vegne af Hjerteforeningen give sit bud på, 

hvordan involvering af patienter/borgere og pårørende skal 

finde sted, og hvordan hun forestiller sig inddragelse i 

fremtidens sundhedsvæsen. 

 

Key-note speaker Johanna Dahlberg, Ph.D, universitetslektor 

og koordinator i interprofesionel læring på Linköpings 

Universitet, Sverige. Johanna vil på baggrund af sin 

forskning fokusere på læreprocesser indenfor 

sundhedsområdet og specifikt interprofessionel læring. 

Johanna er formand for Interprofessional Global, en 

verdensomspændende organisation, der fremmer interprofessionelt 

samarbejde og læring på tværs af landegrænser. Hun vil komme ind på, hvor 

det interprofessionelle samarbejde bevæger sig hen globalt set. 



 

Udover key-note speakerne vil der være videndeling på programmet i form af 

posters og oplæg med fokus på konkrete forsknings- og udviklingsprojekter fra 

både kommuner, uddannelsesinstitutioner samt hospitaler.  

Indsend dit abstract senest 31. januar 2020, så du får mulighed for præge 

konferencens indhold. Temaer for abstracts er læring, tværsektorielt 

samarbejde og samarbejde mellem professioner, forebyggelse, samt 

samskabelse med patient/borger og pårørende. Du/I kan vælge at fortælle om 

jeres aktivitet gennem en poster eller som et mundtligt oplæg.  

Og, endelig vil flere af Christiansborgs politiske ordførere på sundheds- og 

socialområdet give deres bud på fremtidens løsninger på sundhedsområdet. 

 

 

 

Konferencen er interaktiv, og der vil derfor i høj grad være fokus på læring, 

refleksion og dialog. Vi vil ”walk-the-talk”, så alle bliver bevæget ind i 

fremtidens sundhedsvæsen såvel mentalt som fysisk. 

Det endelige program foreligger i slutningen af februar 2020.  

 

Konferencen starter og slutter med frokost. Prisen for al forplejning, 

konferenceprogram og festbanket er 1850 kr. Ønskes der overnatning kan 

dette bookes ved, Hotel Scandic Copenhagen. Pris: 1100 kr. ex. moms. Ved 

tilmelding til konference modtager du en kode der kan anvendes ved booking 

af hotel. https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/scandic-

copenhagen 

 

Læs mere og tilmeld dig nu på www.ipls.dk. 
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