Bestyrelsens årsberetning 2017-18
2017 har været et lidt atypisk år for selskabet. Normalt
arrangerer DSIPL 2 seminarer hvert år: et i foråret og et i
efteråret. På grund af en række praktiske udfordringer
lykkedes det desværre ikke at få arrangeret et
efterårsseminar i 2017. Det er bestemt meningen fremover at tilbyde 2
seminarer hvert år. Der har dog været ganske megen anden aktivitet i
selskabet i form af webinarer, arbejde med det interprofessionelle
kompetencekort og deltagelse i ved NIP-net aktiviteter.
Forårsseminaret bliver afholdt den 12/3 2018 på Rigshospitalet, Blegdamsvej
og har temaet: Sammenhængende patientforløb – hvordan sikrer vi gode
overgange af høj kvalitet for fremtidens patienter, pårørende og
sundhedsprofessionelle?
Bestyrelsen
På generalforsamlingen i april 2017 blev følgende genvalgt til bestyrelsen:
• Viceklinikchef Charlotte Buch Gøthgen,
• Uddannelseskonsulent Hanne Lisby
• Udviklingskonsulent Jette Hovedskov
Desuden blev følgende valgt som suppleanter til bestyrelsen:
• Tandlæge Terese Poulsen
• Chefkonsulent Dorte Jeppesen
• Organisationskonsulent Gitte Dahl
Som vanligt har suppleanterne deltaget årets bestyrelsesmøder. De
almindelige bestyrelsesmøder har sædvanligvis fokus på planlægningen af
seminarer, gensidig orientering om nationale og internationale tiltag inden for
IPLS, og diverse praktiske forhold omkring selskabets økonomi og driften af
sekretariatet.
I 2017 afholdt bestyrelsen et halvdags strategimøde. Bestyrelsen agter
fremover at holde sådanne strategimøder hvert år. Der blev det besluttet at
fortsætte med selskabets seminarer, ligesom forskellige muligheder for at
sætte IPLS mere på den politiske dagsorden blev diskuteret. Der var desuden
enighed om at arbejde på et tættere samarbejde med andre selskaber, hvor
det kan være relevant – ligesom der var opbakning til at prøve at tilknytte en
patientrepræsentant til bestyrelsens arbejde. Endelig startede bestyrelsen en
diskussion af hvorledes vi skal fejre selskabets 10 års jubilæum i foråret 2020.

Seminarer
Selskabets seminarer har generelt været velbesøgte, og vi har ikke vanskeligt
ved at få gode oplægsholdere. Selskabet har bestræbt sig på, at deltagere skal
have mulighed for deltage og bidrage aktivt ved seminarerne – og det agter vi
at fortsætte med.
I 2017 har der som nævnt i indledningen desværre kun været et enkelt
seminar:
1. Det interprofessionelle team – nu med patientansvarlig læge, den 29/3
2017 på Rigshospitalet, Glostrup.
Sekretariatsbetjening
Efter at Center for HR i Region Hovedstaden i 2015-16 meddelte, at de ikke
længere kunne tilbyde hjælp til sekretariatsbetjeningen, har denne været
varetaget af Jeanette Jonasson Kejser. Jeanette har nu ønsket at overlade
opgaven til Tassia Erichsen. Stor tak til Jeanette for en flot indsats og hjertelig
velkommen til Tassia.

