
 

 

 

 

LANDSKONFERENCE 2015 
Konferenceprogram 

Tema: Tvær(t) fagligt samarbejde/samarbejde på tværs – et nødvendigt gode eller onde? 

24. marts 2015  
10:00-10:15 Velkomst  

v/ Ingrid Lysholdt, formand for fagligt selskab   

10:15-11:15 Tværfaglighed og samarbejde belyst i en samfundsmæssig forståelse. 
 
Perspektiverende indlæg, der tager afsæt i temaet for konferencen med fokus på historikken 
og forståelsen bag dèt at samarbejde tværfagligt. Hvorfor og hvornår blev det pludselig vigtigt 
– hvad er bagsider, fordele, ”krøller” og hvilke krav stiller det? 
v/ Ove Petersen, Professor, CBS 

11:15-11:30 Pause 

11:30-12:30 Sygeplejens idealbillede og værdisæt i den tværfaglige ramme 
 
Hvordan påvirker det tværfaglige samarbejde sygeplejens faglige værdier, idealer og 
sygeplejerskernes faglige identitet? Og er sygeplejersker det grå kit i det daglige arbejde? 
v/ Grete Kirketerp, Sygeplejefaglig direktør, Cand.Cur., MPM. Sygehus Sønderjylland 

12:15-13:15 Frokost 
Kaffe ved udstillingsstande 

13:15-14:00 Den tværfaglige- og tværsektorielle kommunikation imellem de sundhedsprofessionelle er 

under forandring.  

Nye elektroniske kommunikationssystemer, formelle samarbejdsaftaler, institutionelle 
rammer og betingelser - synes at med-producere begrænsende (ændrede) måder for de 
sundhedsprofessionelle at kommunikere på når patienten udskrives eller indlægges fra den 
ene sektor til den anden  
v/Ditte Høgsgaard, sygeplejerske, Ph.D stud , RUC 

14:00-14:30 Pause 

14:40-16:40 Når mennesker skal samarbejde…. vores forskelligheder og udfordringer 
 
Med udgangspunkt i Enneagrammet kommer vi omkring følgende spørgsmål: 
Hvem er jeg?  
Hvem er du? 
Hvem er vi – når vi samarbejder? 
Hvad gør os ens – og forskellige? 
v/Vagn Kirkeskov, ledelseskonsulent  

16:40-17:00 Postervandring og refleksion, hvad har dagen givet dig 

18:30  Velkomstdrink 
Foyer ved Auditorium 

18:45 ”Surprice” 

19:30 Middag 

 



 

 

 

25. marts 2015  
08:30-09:15 Generalforsamling 

09:30-10:15 ”Lytning som redskab i samarbejdsrelationer”  
 
Når vi lytter til andre mennesker på en måde, hvor de føler sig set og hørt,  

styrker vi relationen fordi den gode lytning skaber tillid. 

Er du en god lytter? 

v/ Flemming Christensen, foredragsholder og forfatter  

bl.a: ”Lyt – vejen til stærkere relationer” 

http://www.forlagetindblik.dk/bogbutik/thinkaboutit 

11:15-11:30 Pause 

11:30-12:30 Tværfaglighed: Erfaringer omkring implementering af tværfaglig læring. 

Tværfaglighed er en vigtig dagsorden for at kunne honorere kravene om at løse de 
mere og mere komplekse opgaver i sundhedsvæsenet. Hvordan kan denne tilgang 
implementeres, og hvilke udfordringer og muligheder kan identificeres. 
v/Hanne Lisby, Uddannelseskonsulent, Aalborg Universitetshospital  

12:30-13:30 Frokost 
Kaffe ved udstillingsstande 

13:30-14:15 Kommunikation når tværfagligt samarbejde skal lykkes. 
 
Forskellige forståelser af, hvorfor tværfagligt samarbejde er en udfordring (strukturelt, 
systemisk, psykodynamisk) 
Herunder blandt andet fokus på dialogisk kommunikation som forskningsfelt med 
implikationer for tværfagligt samarbejde 
v/Birgitte Ravn Olesen, Lektor, RUC 

14:14-14:30 Skriv et brev til dig selv –  
Hvad skal du arbejde med hjemme den næste måned. 
Send brevet og følg op på dig selv 

14:30-15:15 Afslutning og stafet gives videre 

 

http://www.forlagetindblik.dk/bogbutik/thinkaboutit

