
 

 

FORÅRSWORKSHOP i Dansk Selskab for Interprofessionel 
Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsnet 
 

Det skal give arbejdsglæde at være en del af holdet omkring 
borgerens/patientens forløb – teamsamarbejde skal i fokus 

 
 

 

 

 

Kære medlem og/eller deltager i selskabets aktiviteter 

Foråret er så småt på vej, og coronaepidemien er endelig på retur. Vi glæder os over at 

invitere til det første fysisk arrangement i selskabet i lang tid. Vi afholder en interaktiv 

workshop, som skal lede op til konferencen i efteråret, hvor det overordnede tema er 

teamsamarbejde på nye og anderledes måder.  

I selskabet mener vi, at en vigtig nøgle til at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsnet er at 

skabe en høj grad af medarbejdertilfredshed gennem interagerende samarbejde og 

inddragelse af borgeren/patienten og dennes pårørende. Hvordan gør vi det? Hvad skal der 

til? Hvad skal vi lære? Det udforsker og udfordrer vi sammen til denne workshop. 

Hvor og hvornår Mandag den 28. marts 2022 i Auditorium A på Glostrup kl. 12.00 

- 15.30. Find vej 

Registrering Kl. 12.00 – 12.30 serveres en frokostbolle og lidt koldt at drikke –

gensyn og networking 

Program   Velkomst, rammer og program 

Det nære sundhedsvæsen, det sammenhængende 

borger/patientforløb og det nødvendige samarbejde mellem 

sektorerne – hvor bevæger sundhedsvæsnet sig hen? Oplæg 

ved medlemmer fra bestyrelsen 

Hvad skal der til? - udvikling af personalet, kommunikation, 

rolleafklaring eller noget helt andet? Interaktiv proces i grupper 

Opsamling og næste skridt  

Tilmelding Tilmelding til Julie Morell senest den 20. marts, 

iplsdanmark@outlook.com   

Pris Deltagelse er gratis hvis man er medlem af IPLS – ellers koster 

det 300 kroner at deltage i workshoppen. Man kan også vælge 

at live medlem af IPLS til en pris på 250 kroner. Såfremt man 

har tegnet organisationsmedlemsskab, kan man sende 10 

https://www.rigshospitalet.dk/praktisk-information/find-vej-og-parkering/Sider/kort-over-glostrup.aspx
mailto:iplsdanmark@outlook.com
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deltagere til workshoppen  

Generalforsamling Umiddelbart efter workshoppen afholdes selskabet. Kl. 15.45-16.30 

med mulighed for opkobling på Teams. 


