Brugerinddragelse
Tid:
Sted:

Torsdag den 16. april 2015 kl. 16.00 – 19.30
Domus Medica, Store Sal, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner, vil gå bag om
regionernes nye store politiske program: Borgernes Sundhedsvæsen. Bent Hansen vil fortælle om den
store kulturforandring, som skal skabes i sundhedsvæsen – for at give plads til borgeren som partner i
eget patientforløb. Det er vejen til høj kvalitet, god service og sammenhæng. Men det handler også om
effektiv ressourceudnyttelse – for borgeren er både en ressource og kan medvirke til en fokuseret
indsats med vægt på det, der gør gavn for ham/hende. Men borgeren som partner er først og fremmest
et vigtigt mål i sig selv. Kulturforandringen skal ske i samarbejde med alle aktører – sundhedspersonernes organisationer, patientorganisationer, kommuner og regioner. Der skal skabes stærke partnerskaber, som kan løfte opgaven og sætte processen i gang.
Bent Hansen følges op af to andre indlæg. Først et indlæg ved Vibe Hjelholt Baker der giver et videnskabeligt perspektiv på patientinddragelse; hvad er evidensen, hvordan er det anderledes fra det vi gør
i forvejen, og hvad skal der til for at implementere det i praksis? Dernæst et indlæg ved Marie-Helene
Olsen om praktiske redskaber til systematisk borgerinddragelse.
Program
16.00

Velkomst og indledning

v/Jes Søgaard, bestyrelsesmedlem
16.10

Borgernes Sundhedsvæsen

v/Bent Hansen, formand, Danske Regioner
16.30

Brugerinddragelse – status over effekter, metoder og praksis i Danmark

v/Vibe Hjelholt Baker, projektleder, ViBIS & Danske Patienter
16.55

Brugerinddragelse som ledelsesværktøj – Onkologisk Afdelings Rådgivende Brugerpanel

v/Marie-Helene Olsen, ledende oversygeplejerske, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital
17.20

Diskussion med oplægsholderne og salen
Afslutning

v/Jes Søgaard, bestyrelsesmedlem
18.00

Pause

18.15

Generalforsamling

Der serveres en sandwich og lidt at drikke

Tilmelding:
Online tilmelding eller via e-mail til Bitten Dahlstrøm, dsks@dadl.dk, senest den 13. april 2015.
Deltagelse er gratis.

