Symposium
Sammenhængende patientforløb - Er der en rød tråd?
27.01.2022 - Region Midtjylland ved Regionshospitalet Horsens
Sammenhængende patientforløb har i flere år været på sundhedsvæsenets dagsorden. Har
vi lært noget af de erfaringer, vi har gjort os ift. at kommunikere og samarbejde på tværs af
sektorer, eller oplever vi usammenhænge i de tværgående patientforløb?
Dette symposium afholdes som led i Forskninsplanen “Sammenhængende patientforløb”.
Gennem præsentationer og paneldebat stiller symposiet skarpt på
aktuelle udfordringer i at opnå sammenhængende patientforløb på
tværs af institutioner, sektorer og faggrænser.

Hvor er vi nu?
Hvor skal vi hen?
Hvordan kommer

vi derhen?
Formålet med forskningsplanen “Sammenhængende patientforløb”,
som Regionsrådet bevilligede 6 mio. kr. til i 2018, er gennem forskning og udvikling at bidrage til større viden, bedre sammenhæng
og bedre kvalitet i sammenhængende patientforløb med henblik på at kunne målrette den
tværsektorielle indsats til gavn for alle interessenter.
Forskningsplanen indeholder fem konkrete arbejdspakker, og via disse er der etableret et omfattende netværk på tværs af Region Midtjyllands institutioner. Gennem opbygning af dette
organisatoriske netværk er det muligt at styrke forskning og udvikling af bedre sammenhæng
i patientforløb på tværs af institutioner i Region Midtjylland.
Forskningsplanen kan dog ikke stå alene i relation til, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer
derhen, men kimen er blevet lagt til noget større!
Symposiet hjælper med at udbygge og højne dette arbejde. Kun ved at bringe vores fælles
viden i spil kan vi nå det mål, at Region Midtjylland tværsektorielt og tværfagligt aktivt arbejder for at understøtte den røde tråd i sammenhængende patientforløb.
Tilmelding: www.rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=69981
Deltagergebyr: 470 kr. inklusiv moms pr. person. Dette opkræves kort efter nytår.

Svar udbedes senest 20. december 2021.
https://www.shpf.dk/
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Program for dagen:
09.00-09.40		 Registrering
09.40-09.55		
Velkomst v/ Hanne S. Demant, sygeplejefaglig direktør,
Regionshospitalet Horsens
10.00-10.40		
Udfordringer set fra et borgerperspektiv v/ Leif
				
Vestergaard Pedersen, chefkonsulent ved Lundgaard
				
konsulenterne, medlem af Etisk Råd
10.45-11.25		
Kompleksitet i Sundhedsvæsenet v/ Sidsel Vinge, kon				sulent, cand.merc., ph.d.
11.30-11.45		
Social ulighed i sundhedsvæsenet v/ Pia Kjær Kris-		
				
tensen, senior forsker, cand.scient.san, ph.d.
11.45-12.45		
Pause med buffet
12.45-13.15
Udfordringer set fra Almen Praksis v/ Mogens Vester				
gaard, praktiserende læge ved Grenå lægerne og senior
				
forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis,
				Aarhus Universitet
13.20-13.35		
Forebyggelige indlæggelser i et tværsektorielt perspek				
tiv v/ Anders Hammerich Riis, statistiker ved Forsk-		
				
ningsenheden, Regionshospitalet Horsens og Enversion
				A/S
13.40-14.10		
Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet v/ Simon Meyer
				
Lauritsen, Erhvervs ph.d., Institut for Klinisk Medicin, 		
				
Aarhus Universitet og Enversion A/S
14.10-14.25		 Pause
14.25-15.05		
Sundhedsøkonomiske konsekvenser v/ Michael Bech,
				forsknings- og analysechef, VIVE
15.10-15.50		 Paneldebat
15.50-16.00		
Afslutning og opsamling
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