
 
 

 
 
 

  
 #Patientudd2017

 

 

 

15. november 2017, kl. 8:30-16:00 

DGI-byen, København 

 

Kom og deltag i den anden nationale konference og værkstedsdag om sundhedspædagogik og 
patientuddannelse.  
 

Center for HR og Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden inviterer til konference 
om den nyeste sundhedspædagogiske viden og nye teknologi. Endvidere drøfter vi de muligheder 
og udfordringer, der er forbundet med i endnu højere grad at involvere patienter og borgere i 
håndtering af en eller flere kroniske sygdomme. 

 

Center for HR og Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden afholder hvert år et 
arrangement, hvor forskning, ny viden og metoder inden for området bliver præsenteret. På 
konferencen lægger vi op til erfaringsudveksling, diskussion og implementering af 
sundhedspædagogisk viden i praksis. Og vi vil starte et nationalt netværk for dette. Desuden ønsker vi 
at sætte fokus på aktuelle og nye pædagogiske og organisatoriske udfordringer knyttet til håndtering 
af kronisk sygdom - med diabetes som case. 
 
Formål 
 At præsentere viden, metoder og professionelle kompetencer, der understøtter 

sundhedsfremmende læreprocesser i håndtering af kronisk sygdom. 
 

 At etablere et ”professionelt værksted” hvor deltagerne arbejder med nye metoder og 
sundhedspædagogiske værktøjer, som kan inspirere praksis. 

 
 At starte et nationalt netværk hvor vi drøfter aktuelle sundhedspædagogiske udfordringer. 
 
Målgruppe 
Sundhedsfaglige medarbejdere og ledere på hospitaler, kommuner og i almen praksis, 
administratorer og forskere inden for området samt repræsentanter for brugere/patienter. 
 

Sted  
DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V 
 
Pris for deltagelse 1.050 kr. 

 

Tilmelding via Kursusportalen senest 30. september 2017 på følgende links: 
 Deltagere ansat af Region Hovedstaden  

 
 Øvrige deltagere 

 
Udførligt program ses på www.regionh.dk/patientuddannelse. 

https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ca1c1a9b-5cd2-4e62-9ea9-33a104690c81&r=KursusValg.aspx?id=49214
https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c0-88f3-77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=49214
https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=39d84444-7784-44c0-88f3-77fa2baabff0&r=KursusValg.aspx?id=49214
http://www.regionh.dk/patientuddannelse


 
 

 
 
 
 
 
 

#Patientudd2017 

15. november 2017 

 

Program: 
 

08.30-09.30 Ankomst, registrering og morgenmad 

 

09.30-09.40 Velkomst  
v/ Allan Flyvbjerg, direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) 

09.40-10.30 Involvering og partnerskap gjennom pasientsentrert kommunikasjon: utfordringer og gleder  

v/ Pål Gulbrandsen, professor, Klinikk for helseforskning og psykiatri, Universitet i Oslo og adjungeret 

professor ved Syddansk Universitet. 

 
10.30-11.00 Pause 

11.00-12.15 Formiddag - workshops  
 

A. Involvering af familier og pårørende 

B. Anvendelse af PatientRapporterede Oplysninger (PRO)  

C. Turning patient involvement upside-down  

D. Sociale medier i sundhedspædagogik  

E. Teknologi og sundt partnerskab 

F. Psykisk sårbarhed og sundhedsfremme 

12.15-13.15 Frokost 

13.15-14.30 Eftermiddag - workshops  
 

A. Involvering af familier og pårørende 

B. Anvendelse af PatientRapporterede Oplysninger (PRO)  

C. Turning patient involvement upside-down   

D. Sociale medier i sundhedspædagogik  

E. Teknologi og sundt partnerskab 

F. Psykisk sårbarhed og sundhedsfremme 

14.30-15.00 Kaffepause og netværk 

15.00-15.45 
 
 
 

 

Involvement of patients in communication, education and support 

v/ Riva Greenberg, Certified Health Coach, Peer Mentor, BA Mass Communication and Art, Columnist etc., 

New York 

15.45-16.00 Præsentation af planer for fremtidigt netværk og afslutning v/ Bjarne Bruun Jensen, 

sundhedsfremmechef, SDCC og Charlotte Koch Hess, enhedschef, Center for HR (CHR) 

 

 

  


