
HVORDAN KAN KOMMUNIKATION
OG RELATIONER BYGGE BRO

MELLEM SEKTORER?

DANSK SELSKAB FOR
KOMMUNIKATION

I SUNDHEDSVÆSENET

DANSK SELSKAB FOR
INTERPROFESSIONEL LÆRING OG
SAMARBEJDE I SUNDHEDSVÆSENET  

>> WEBINAR <<
 

Torsdag d. 6. oktober
14.00-15.30 
(via zoom)

MÅLGRUPPE
Alle med interesse for

udvikling af gode relationer
og kommunikation i

sundhedsvæsenet
 
 
 

Webinaret er gratis.  
Link ti l  zoom tilsendes ved
tilmelding - senest d. 27.

september:   
 

sksdanmark@outlook.dk
eller

iplsdanmark@outlook.com
 

Mange patienter og pårørende
efterspørger dialog mellem den
praktiserende læge, kommune og
hospital .  De vil  gerne indgå i  fælles
beslutninger gennem kommunikation og
samarbejde med sundhedsfagligt
personale - men er det muligt? Og hvis
ikke, hvordan skaber vi  så i  fællesskab de
nødvendige forandringer?

Dette og meget mere kan du få mulighed
for at høre mere om, når  Dansk Selskab
for Interprofessionel Læring og
Samarbejde  og Dansk Selskab for
Kommunikation i  Sundhedsvæsenet
inviterer ti l  webinar.  Vi byder på to
faglige oplæg, samt erfaringsudveksling i
mindre grupper.  Endvidere får du
mulighed for at møde kolleger fra andre
organisationer og de to selskaber.

PRAKTIK

mailto:sksdanmark@outlook.dk
https://www.ipls.dk/kontakt/iplsdanmark@outlook.com
mailto:iplsdanmark@outlook.com


>> WEBINAR <<
 

Torsdag d. 6. oktober kl. 14.00-15.30
 

Kl. 14.00

Kl. 14.10
Kan sundhedsklynger gøre arbejdet på tværs af sektorer
og professioner bedre?  
v/ Helle Høstrup ,  cand.cur. ,  sundhedsantropolog,
udviklingskonsulent i  Center for HRU, Sektion for
kompetenceudvikling

Hvordan kan den kronisk syge borger mærke en forskel i  hverdags-
livet med flere kroniske sygdomme? Gennem en konkret case går
vi på opdagelse i  de muligheder,  sundhedsklynger sammen med de
øvrige nyere ti ltag og indsatser,  kan give den multisyge borger.
Kan l ivet blive lettere for borgeren? Er der faldgruber? Hvilke
muligheder giver de nye organisationsformer ti l   samarbejdet
mellem de sundhedsfaglige?

Kl. 14.35
Hvilken betydning har den virtuelle samtale mellem
sundhedsprofessionelle og patienter på tværs af
sektorer?
v/ Mette Damkjær Syse ,  sygeplejerske, Master i  Køn og
Kultur,  senest ansat som fælleskoordinator mellem Region
Syddanmark, OUH/Svendborg og Ærø kommune

Sker der en øget patient/pårørende inddragelse gennem de tvær-
sektorielle samtaler? Kan de tværsektorielle samtaler tjene som et
led i  kompetenceudviklingen i  sygehus og kommuner? Skaber de
tværsektorielle samtaler nyttige relationer? På baggrund af
konkrete projekter reflekteres over den tværsektorielle samtales
betydning.
 Kl. 15.00
Diskussion i  grupper og opsamling i  plenum
Bl.a.  med fokus på, hvordan IPLS & SKS kan arbejde videre
med dagens tema.

Velkomst ved IPLS og SKS


