
Invitation                       

Interprofessionelle kompetencer – hvorfor, hvad og hvordan?

Det kræver specifikke kompetencer at samarbejde på tværs af sundhedsfaglige professioner og 
sektorer. Hvor monofaglige kompetencer er veldokumenterede, veldefinerede og målbare, har det 
vist sig at være vanskeligere at udpege og konkretisere de interprofessionelle kompetencer, som ofte 
tages for givet.

Dansk Selskab for IPLS vil præsentere en nyudviklet ramme for interprofessionelle kompetencer og 
sætte fokus på, hvordan man kan udvikle og arbejde med kompetencerne i klinisk praksis og i præ- 
og postgraduat uddannelse.

Vi vil give et bud på, hvordan kompetencerne kan understøtte politiske visioner og målsætninger, og 
give eksempler på, hvordan de interprofessionelle kompetencer er i spil på de sundhedsfaglige 
professionsuddannelser, på medicinstudiet samt i praksis i kommuner og på hospitaler.

Pris inklusiv forplejning:

400 kr. for ikke-medlemmer, 300 kr. for medlemmer af selskabet og 100 kr. for studerende.

Aalborg Universitetshospital, Auditoriet i Medicinerhuset fra 09.30 - 15.45

TILMELD DIG HER

Sidste frist for tilmelding er 25. november

    SEMINAR
5. DECEMBER 2016

Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i  
Sundhedsvæsenet i samarbejde med Aalborg Universitetshospital                            

http://www.ipls.dk


09.30 – 10.00 Ankomst og registrering

10.00 – 10.05 Velkommen
v/hospitalsdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital  
Velkomst
 v/selskabets formand, vicedirektør Per Jørgensen, Rigshospitalet

10.05 – 10.20 ”Tendenser og politiske strategier for udviklingen i det danske sundhedsvæsen” 
v/sundhedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, Flemming Møller Mortensen

10.20 – 10.50 Præsentation af rammen for interprofessionelle kompetencer – i forhold til de 
nye kvalitetsmål og i forhold til uddannelser.  
Deltagerne inddrages v/medlemmer fra bestyrelsen for selskabet

10.50 – 11.05 Pause

11.05 – 11.30 Interprofessionelle kompetencer og kompetencevurderinger  
v/overlæge og ledende lektor i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videre-
uddannelsesregion Nord og Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, 
Aarhus Universitet, Bente Malling

11.30 – 12.00 Internationale perspektiver på Interprofessionelle Kompetencer fra All Together 
Better Health konferencen Oxford 2016  
v/medlemmer fra bestyrelsen for selskabet

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.15 Tværprofessionelle kompetencer i de nye bekendtgørelser –  
v/uddannelseschef Iben Bøgh Bahnsen og uddannelseschef Birgitte Kure,  
University College Nordjylland

13.15 – 13.45 Medicinerstudiet på Aalborg Universitet - ad nye veje  
v/dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Aalborg Universitet 

13.45 – 14.05 Pause

14.05 – 14.35 Tværfaglige Uddannelsesgrupper – erfaringer og perspektiver fra  
Aalborg Universitetshospital  
v/professor og ledende overlæge Stig Andersen, klinisk lektor og overlæge Sten 
Rasmussen, 9. semester medicinstuderende Sofie Stjerne Lang  
og uddannelseskonsulent Hanne Lisby, Aalborg Universitetshospital

14.35 – 15.00 PUST – Prægraduat undervisning i simulation og teamtræning – visioner, kurser 
og erfaringer  
v/9. semester medicinstuderende Laust Dupont og 10. semester medicinstude-
rende Tanita Drejer Jeppesen, Aarhus Universitet.

15.00 – 15.30 InterTværs: Praksiserfaringer fra projektforløb på tværs af Aarhus Universitets-
hospital, VIA University College, Medicinstudiet på Aarhus Universitet og 
Aarhus Kommune  
v/implementeringsleder Karin Laugesen, klinisk vejleder Tanja Yde, ergoterapeutstu-
derende Jeanette Høj Madsen og fysioterapeutstuderende Thomas Nielsen

15.30 – 15.45 Afslutning og tak for i dag 
v/selskabets formand, vicedirektør Per Jørgensen, Rigshospitalet

PROGRAM


