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Dansk Selskab for Interprofessionel læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet 
inviterer til seminar med emnet:  

 Vi gør det sammen! 
Vi sætter fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende kan arbejde 
ligeværdigt sammen med fælles ansvar i forhold til organisatorisk udvikling og ledelse, mødet i den 
kliniske praksis, forskning, læring og uddannelse.  
 
                      31. marts 2016 kl. 10 – 16 Rigshospitalet, Auditorium 2 

09.30 – 10.00 Ankomst, kaffe, brød og registrering 
 

10.00 – 10.05 Velkomst ved selskabets formand, vicedirektør Per Jørgensen, Rigshospitalet. 
 

10.05 – 10.20     Tendenser og strategier for inddragelse af patienter og pårørende i udviklingen i det danske  
sundhedsvæsen ved regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden. 
 

10.20 – 10.50  Når brugerrepræsentanter og ansatte sidder sammen om mødebordet på ledelsesgangen ved Mads 
Ellegaard Christensen, Sekretariatschef, Region Hovedstadens Psykiatri og Yael Schade, 
patientrepræsentant. 
 

10.50 – 11.20   Det gode patientforløb – illustrationer udarbejdet af patientkonsulenter og patienter i samarbejde med 
sundhedsprofessionelle på Hospitalsenheden Horsens v/Leif Kristiansen, patientkonsulent, og Christina 
Egelund Antonsen, innovationskonsulent og projektleder. 
 

11.20 – 11.50      Skolen for Recovery: Læring om, med og af hinanden i praksis ved Mads Lange, underviser med     
 brugererfaring og Christine Larsen, underviser og sygeplejerske. 
 

11.50 – 12.15  Hvilke muligheder ser vi for at invitere patienter/brugere ind i det organisatoriske ledelsesrum og i 
kvalitet- og kompetenceudvikling? Inspirationsdrøftelser ved bordene og opsamling ved næstformand 
i Selskabet, udviklingskonsulent Jette Hovedskov, Center for HR, Region Hovedstaden. 
 

12.15 – 13.00  Frokost  
 

13.00 – 13.30  Patienter med i forskningsteamet. Erfaringer fra samarbejdet i Forskningsenheden på Gigthospitalet i 
Gråsten ved Randi Petersen, Forskningssygeplejerske og Peter Bindeballe, patientrepræsentant i 
Forskningsenhedens brugerråd. 
 

13.30 – 14.00  Tværfaglig udredning med patienten som aktiv deltager i projekt ” Styrket indsats for unge med 
erhvervet hjerneskade” i Region Nordjylland ved Trine Okkerstrøm Ryttersgaard, neuropsykolog,  
Sophia Andersson, ergoterapeut og patient Hanne Anker- Ladefoged. 
 

14.00 – 14.20 Kaffepause med networking. 
 

14.20 – 14.50  Patienter og pårørendes medansvar for semi-ambulant intensiv behandling af patienter med akut 
leukæmi ved Lene Østergaard Jepsen, læge og Ph. d. stud., Hæmatologisk Afdeling X på Odense 
Universitetshospital og patient Tine Kaalund Hedegaard. 
 

14.50 – 15.15  Hvad skal der til for at tænke patienter, pårørende eller brugere ind i den daglige praksis 
- hvordan gør vi det? ved Jette Hovedskov. 
 

15.15 – 15.45  De gode idéer præsenteres og deles, proces ved Jette Hovedskov. 
 

15.45 – 16.00  Perspektivering på dagen og tak for i dag. 

 
Tid og sted: torsdag den 31. marts kl. 10 – 16 på Rigshospitalet, Auditorium 2. 
Pris: 400 kr. for ikke-medlemmer og 300 kr. for medlemmer. Studerende halv pris. Inkl. fuld forplejning.  
Tilmelding: Senest 23. marts 2016 via www.IPLS.dk. Du kan tilmelde dig til seminaret her 

 

http://ipls.dk/wordpress/tilmelding-til-aktivitet/

