
 

 

 

INTERPROFESSIONELT SAMARBEJDE OG DE NATIONALE KVALITETSMÅL 

Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet inviterer til et 
provokerende, nyskabende og interaktivt seminar. Vi vil debattere de nye nationale kvalitetsmål 
i et interprofessionelt perspektiv. Hvordan kommer de til udtryk i daglig praksis? Hvordan skal vi 
arbejde med dem interprofessionelt og hvilke kompetencer kalder de på? Hvordan styrker de 
nationale mål mødet med borgeren og patienten? 

6. DECEMBER 2018 FRA 9.30 - 16.00 RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP, NDR. RINGVEJ 57, 2600 

GLOSTRUP 

 

 Tilmelding: Foregår via www.ipls.dk. Du kan tilmelde dig her.  

Frist for tilmelding er 27. november 2018. 

 9.30 – 10.00 Ankomst og registrering. 

 

 10.00 – 10.10 Velkomst ved selskabets formand Per Jørgensen, Vicedirektør Rigshospitalet. 

 

 

10.10 – 11.30 Tre perspektiver på den nye nationale kvalitetsmodel i krydsfeltet mellem 

data og fortællinger. Med udgangspunkt i temaerne borgerinddragelse, værdier, 

teamsamarbejde, lederskab og læring vil Helen Kæstel, Sygeplejechef, Aalborg Kommune, 

Pernille Welinder, Ledende oversygeplejerske på Rigshospitalet og Knut Borch-Johnsen 

Vicedirektør, lægefaglig chef, dr.med. Holbæk Sygehus give deres syn på og ikke mindst 

holdninger til, hvor sundhedsvæsenet bevæger sig hen, og hvordan vi kan arbejde i en 

tydeligere og fælles retning mod højere kvalitet. 

  

 

 

11.30 – 12.00 To praksisnære eksempler på hvorledes kvaliteten kan øges gennem det 

interprofessionelle perspektiv ved patient og borger Anette Ørtoft ansat i Region Nord og 

Ledende Oversygeplejerske Tine Lundbak fra Rigshospitalet. 

 

 

12.00 – 12.45 Frokost 

  

http://www.ipls.dk/


 

 

12.45 -14.30 Aktiv samskabelse af ”kvalitetsscenarier” på baggrund af formiddagens input 

indenfor temaerne Borgerinddragelse, Teamsamarbejde, Faciliteret Lederskab og Læring. 

Scenarierne vil blive spillet som forumteater af 2 skuespillere. 

 

 14.30 – 14.45 Kaffepause 

 

 14.45 – 15.15 Hvad har vi lært igennem dagen? Hvilke kompetencer skal i fokus? Hvilke 

aktiviteter kan vi iværksætte – Hvordan kan refleksionerne og aha-oplevelserne fra 

scenarierne og dagen formidles? 

 

 15.15 – 15.55 Gæstens rejse i Tivoli, København – paralleller til patientens rejse i 

sundhedsvæsenet ved Customer Experience Manager Katja Lohmann, Tivoli. 

  

15.55 – 16.00 Tak for i dag ved Per Jørgensen. 

 

 

 

 

Tid og sted: Rigshospitalet, Glostrup (Gamle Glostrup Hospital, Ndr. Ringvej 57, 2600 

Glostrup). Auditorium A i forhallen. 

 

 Pris: 550,- for ikke-medlemmer og 300,- for medlemmer af selskabet. 100,- for studerende. 

Prisen er incl. forplejning. 

 

 Tilmelding: foregår via www.ipls.dk. Du kan tilmelde dig her.  

Frist for tilmelding er 27. november 2018. 

 

http://www.ipls.dk/

