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Forår 2021
Patientinddragelse i det danske sundhedsvæsen
– hvad, hvorfor og hvordan?
Kom og vær med i et forum, hvor den kliniske praksis er genstand for refleksion og diskussion.
Vi læser forskellige tekster, hører oplæg, tager udgangspunkt i egne erfaringer
og eksempler fra vores individuelle praksis.

Forløb over tre gange, hvor man kan vælge at deltage, som man har tid og lyst.
Alle sundhedsprofessionelle, der har interesse for udvikling og forskning i praksis,
hvad enten denne praksis udøves i det kliniske felt, i uddannelse eller forskning.

Sted: Den gamle sygeplejeskole. Bygning 8. Indgang M eller N, lokale 304

Mandag den 22. februar kl. 14-16
Patientinddragelse – politik – præmisser og praksis.
Oplæg og moderator, Anne Bendix, forskningsansvarlig i CFKS
Med udgangspunkt i jeres oplevelser, tanker og spørgsmål stiller vi skarpt på nogle af de centrale krav og udfordringer,
der relaterer sig til patientinddragelse
• Hvad er egentlig patientinddragelse?
• Hvorfor er det blevet et mantra i sundhedsvæsenet?
• Hvad betyder det for praksis, at der er fokus på patientinddragelse?
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Mandag den 12. april kl. 14-16
Medarbejderinvolvering – en nødvendighed - når der skal skabes patientdeltagelse i praksis.
Med afsæt i praktiske erfaringer diskuteres fordele og udfordring ved involvering af medarbejdere når praksis skal
ændres.
Oplæg og moderator, Randi Steensgaard, forskningsansvarlig sygeplejerske og medforsker Helle Bach, sygeplejerske,
Vestdansk Center for Rygmarvskade
Forberedelse
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Mandag den 7. juni kl. 14-16
Patientinddragelse i forskning
Vi skal drøfte og diskutere oplæg ud fra artikler samt jeres egne erfaringer med Patientdeltagelse i Forskning.
Herunder erfaringer, fordele/ ulemper og særlige opmærksomhedspunkter.
Oplæg og moderator, Mette Gjødvad Høy, uddannelsesansvarlig HR Uddannelse, Hospitalsenhed Midt
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