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Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet indbyder til 
 
Efterårskonference onsdag den 9. november 2022 kl. 9.30 – 16.30 
Rigshospitalet - Glostrup (Nord), Festsalen, Nordstjernevej 8  
 
Interprofessionel Læring og Samarbejde kan skabe forandringer i sundhedsvæsenet og 
- tiltrække og engagere nuværende og kommende generationer 
- understøtte det digitale samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og sektorer 
- styrke kvaliteten i sammenhængende forløb 
 
Nye organiseringer, fremtidige teknologier og mangel på uddannet personale i sundhedsvæsenet er virkelighed allerede nu. Det er også en ambition om 
at skabe et mere sammenhængende og patient- og borgersikkert sundhedsvæsen.  
Hvor, og hvordan spiller vi samarbejdet mellem professioner og den systematiske inddragelse af patienter og borgere ind i den nødvendige fremtidige 
udvikling og forandring mod sundhedsklynger og en kommende sundhedsreform.  
 

 
09.00 - 09.30 Croissant og netværk - registrering  

 
09.30 - 09.45 Velkommen, indledning og kort præsentation af dagens program 

 
09.45 - 10.15 Gale tale   

Ved Søren Dixen, Mag.art., Recovery Mentor, udviklingskonsulent i Region H Psykiatri, forfatter og foredragsholder 

 
10.15 - 10.45 Den unge generation har ordet! Hvad er jeres motivation for at søge ind i sundhedsvæsenet, og hvordan oplever I sundhedsvæsenet og 

samarbejdet med patienter og borgere? 
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Rundbordsinterview med nyuddannet jordemoder, fysioterapeut, læge samt patient 

 
10.45 - 11.00 Kaffepause  

 
11.00 - 12.00 Hvad skal der til for at løse og overkomme fremtidens opgaver i sundhedsvæsenet, og hvilke krav stiller det til organiseringen?   

Paneldebat med debattører fra den brede politiske arena, fra forskningens verden, fra uddannelsesverdenen samt fra ledere, patienter og 
borgere 

12.00 - 13.00 Frokost 
 

13.00 - 13.40 
 

Hvordan skabes værdi og sammenhæng i forløb med det interprofessionelle samarbejde i det virtuelle rum om og med 
patienten/borgeren? 
Oplæg ved Ditte Høgsgaard, forsker ved PROgrez med mangeårigt fokus på det tværfaglige samarbejde mellem professioner og sektorer, 
også i det virtuelle rum  
Efterfølgende dialog 
 

13.40 – 14.10 Kaffe, kage + frugt 
 

14.10 - 14.50 
 

Systematisk samarbejde mellem faggrupper som indgang til øget kvalitet i ernæring til ældre 
Oplæg ved Peter Lynge Kjær, forstander ved Flintholm Plejeboliger, Frederiksberg, og projektejer/teamleder Irene Harboe Brandt, nu 
enhedschef i Sammenhængende Patientforløb på Rigshospitalet   
Efterfølgende dialog 
 

14.50 – 15.00 Strække ben – bio break - skønsang 
 

15.00 – 15.40 Hvilke udfordringer og potentialer giver digitale tiltag i sundhedsvæsenet i forhold til det interprofessionelle samarbejde i praksis? 
To cases og gruppedrøftelser 
Oplæg ved Anette Lykke Hindshede, seniorforsker i UCSF og lektor på KU og Vibeke Andersen, forsker ved Aalborg Universitet 

 

  
15.40 – 15.50 Tak for i dag og på gensyn! 

 
15.50 – 16.30 Et lille glas og snacks, netværk og musikalsk overraskelse! 

 
 

TILMELDING her senest den 2. november 2022 kl. 12. Prisen er 650 kr. for ikke-medlemmer og 400 kr. for medlemmer af selskabet samt 250 kr. for studerende  

https://forms.office.com/r/gUiwiqfSv3

