
SEMINAR 12. marts 2018 
Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og 
Samarbejde i Sundhedsvæsenet 
 

INVITATION 
Sammenhængende patientforløb - hvordan sikrer vi gode overgange af høj 
kvalitet for fremtidens patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle? 
 
Overgange i patientforløb skaber ofte problemer i sundhedsvæsenet. De fleste kender eksempler, 
hvor borgere er blevet tabt i tværsektorielle overgange på grund af manglende opfølgning og 
koordination - hvor ressourcerne ikke bruges effektivt, fordi vi ikke ved, hvad hinanden gør. Også 
interne overgange mellem hospitaler og afdelinger kan være risikofyldte for patienterne, fordi det 
fælles mål er utydeligt eller mangler helt, og de gode intentioner i 
overleveringen ender med en utilsigtet hændelse. 
 
Flere indsatser, projekter og forskning viser, at det 
interprofessionelle samarbejde kan være svaret på mange af 
udfordringerne i overgangene i sundhedsvæsenet. Med dette 
seminar vil vi i selskabet (IPLS) fokusere på de gode, sikre og 
effektive overgange, som er en forudsætning for sammenhængende 
forløb nu og i fremtiden. 
 
Programmet vil byde på inspiration, erfaringsudveksling og mulighed for sammen at finde svar på 
en række spørgsmål: 
 

• Hvordan bruger vi den viden, som vi har om, hvad der virker i overgangene? 
• Hvordan udvikler vi en anden tilgang til overgange og tager fælles ansvar for sikkerheden 

og høj kvalitet? 
• Hvordan samarbejder vi på tværs af sektorer og professioner? 
• Hvordan oplever borgere/patienter og pårørende overgange? 
• Hvordan kan sundhedsaftalerne bidrage til at skabe bedre overgange? 
• Hvordan kan overgange i andre brancher inspirere os? 

 
Målgruppen: Alle med interesse for det interprofessionelle samarbejde samt ønske om at dele 
viden og bidrage til dialogen om overgange i sundhedsvæsenet. Efter seminaret vil der blive afholdt 
generalforsamling, hvor alle er velkomne.  
 
Tid og sted: Mandag den 12. marts 2018 kl. 10.00 – 15.30 på Rigshospitalet, Blegdamsvej, 2100 
København Ø, Auditorium 2. Registrering samt kaffe og croissant kl. 9.30 - 10. 
 
Pris: 400 kr. for ikke-medlemmer og 300 kr. for medlemmer af Selskabet - 100 kr. for studerende. 
Prisen er inkl. forplejning. 
 
Tilmelding foregår via Selskabets hjemmeside – du tilmelder dig her. 



PROGRAM  

9.30 – 
10.00 

Ankomst og registrering 

10.00 – 
10.05 

Velkomst og intro til generalforsamling  
v/ selskabets formand Per Jørgensen, Vicedirektør på Rigshospitalet  

10.05 – 
10.30 

Del 1: Sundhedsaftaler – fra stafet til samarbejde og samtidighed 
v/ Elisabeth Skibsted, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning  
Del 2: Redskaber til at understøtte tværsektorielt samarbejde i daglig 
praksis 
v/ Lene Sønderup Olesen, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning 

10.30 – 
10.50 

Forskning og viden om, hvad der sker i overgange 
v/ Doris Østergaard, Professor i Medicinsk Uddannelse og Enhedschef for Copenhagen 
Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Center for HR, Region 
Hovedstaden  

10.50 – 
11.10 

Kvalitet og patientsikkerhed i det tværsektorielle samarbejde  
v/ Mark Krasnik, Overlæge og Risk Manager, Forbedringsafdelingen, Enhed for 
Kvalitet og Data, Rigshospitalet 

11.10 – 
11.30 

Pause 

11.30 – 
12.15 

Spørg Monopolet (byd ind med dine forslag!) 
v/ Elisabeth Skibsted, Lene Sønderup Olesen, Doris Østergaard og Mark Krasnik  

12.15 – 
13.00 Frokost 

13.00 – 
13.20 

Integrering af patientperspektiver i det interprofessionelle samarbejde i 
overgange 
v/Mette Spliid Ludvigsen, Senior Researcher, Randers Regional Hospital - Associate 
Professor, Aarhus Universitet samt Professor, Nord University, Bodø, Norge. 

13.20 – 
13.35 

Pårørendefortælling: Fra aktiv samfundsbidrager til passiv multisyg  
v/Annette Sylvester Nielsen, pårørende og ægtefælle til multisyg mand 

13.35 – 
14.10 

Hvilke læringspointer træder frem i fortællingen?  
Gruppedrøftelser inkl. kaffepause 

14.10 – 
14.30 

Opsamling på gruppedrøftelserne 
v/ Jette Hovedskov, udviklingskonsulent i Sektion for Grunduddannelse og Jette 
Steenberg Holtzmann, Sektionschef i Sektion for Efteruddannelse og 
Kompetenceudvikling, begge fra Region Hovedstaden 

14.30 – 
15.15 

Gæstens rejse i Tivoli København – paralleller til patientens rejse i 
sundhedsvæsenet  
v/Charlotte Kling Petersen, Costumer Experience Manager, Tivoli 

15.15 - 
15.30 

Afslutning og tak for idag 
v/selskabets formand Per Jørgensen, Vicedirektør på Rigshospitalet 

 
15.30 - 
16.30 

Generalforsamling - alle interesserede er velkomne, og medlemmer af selskabet 
har stemmeret 

DU er en del af seminaret - spørg Monopolet!  
Formiddagen afsluttes med diskussioner og perspektiver fra et skarpt monopol. Send derfor 
konkrete dilemmaer/spørgsmål ind, som monopolet kan forholde sig til. 
 
Send din ”udfordring” på mail: teresesylvester@gmail.com senest den 1. marts 2018. 


