
 

  

 

Hvad har vi lært under covid-19? 
 
Invitation: Lancering af bogen ”Kvalitet og patientsikkerhed 
under covid-19: Håb er ikke en strategi - Nogle er ikke et an-
tal – Snart er ikke et tidspunkt” 
 
Hvornår:  Den 3. september 2021 kl. 14.00-17.00 

Hvor: Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn  

 

Spørgsmålet er: Hvad har coronakrisen lært os om kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæ-

senet?  Hvad tager vi med videre? 

Gennem det seneste år har mere end 100 personer i og omkring sundhedsvæsenet 

opsamlet viden og erfaringer med kvalitet og patientsikkerhed i en presset tid. Det er 

der kommet en omfattende bog (faktisk i to bind) ud af, som i 40 kapitler – og med 

lige så mange unikke vinkler - giver et historisk indblik i, hvordan det danske samfund 

agerede i en global sundhedskrise. Der er bidrag fra styrelser, regioner og kommu-

ner, sundhedsprofessionelle, forskere og politikere, patient- og interesseorganisatio-

ner m.m. 

Temaerne i bogen spænder fra ledelse og styring, over etik og prioritering og organisering 

af kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet til den konkrete håndtering og befolkningens ad-

færd.  

 

PROGRAM:  

 

Kl. 14.00  Velkomst ved formand for PS! bestyrelsen Karin Friis Bach 

Kl. 14.10 Videopræsentation af bogen 

Kl. 14.15 Kalejdoskop: Hvad har vi lært? Bogen præsenteret v. redaktørerne kontorchef 

Hanne Agerbak, KL og professor, vicedirektør Jan Mainz, Region Nordjylland 

Kl. 14.30  Når bølgen rammer: rapport fra orkanens øje v. forfatter, stadsdirektør Niels 

Højbjerg 

Kl. 14.45 Har tilliden eller misinformationen vundet? Befolkningens sikkerhed og adfærd 

under covid-19.  

Oplæg og diskussion v. forfatterne Michael Bang-Petersen, professor og leder 

af HOPE-projektet og Elif Bayram Orbe, læge og medstifter af Facebook-grup-

pen ”Spørg en læge om Corona-virus”. 

Kl. 15.15 Samtale og drøftelse om læring fra covid-19 med deltagelse af bl.a. Henrik Ul-

lum, Statens Seruminstitut, Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhed 

og Morten Freil, Danske Patienter. 

Kl. 15.45 Afrunding v. redaktørerne Mickael Bech, forsknings- og analysechef, VIVE, 

Inge Kristensen, direktør, PS! og Nanna Kure-Biegel, konsulent, PS! 

Kl. 16 -17 Tid til refleksioner og netværk  

 

På glædeligt gensyn - på vegne af redaktionen  

Inge Kristensen, direktør 

 

Tilmelding sker via https://www.tilmeld.dk/lanceringhvadharvilaert senest den 30. august. NB. Der er et be-

grænset antal pladser til begivenheden. Der iagttages de på tidspunktet gældende coronarestriktioner.  

Kom venligst i god tid.  

Bogen kan fra 1. september bestilles på patientsikkerhed.dk/bog-hvad-har-vi-laert 

c/o Frederiksberg Hospital 

Vej 8, indgang 1, 1. sal 

Nordre Fasanvej 57 

2000 Frederiksberg 

 

T   +45 8282 8246 

E   info@patientsikkerhed.dk 

 

www.patientsikkerhed.dk 
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