
 

 

 

 

 

 

 

  

Konference 10. maj 2017 

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde  

 

Spændende konference for dig, der er erfaren vejleder, uddannelseskoordinator 

eller underviser inden for sundheds- eller socialområdet. 

 

På denne konference vil du få inspiration og konkrete værktøjer til dit arbejde med at 

vejlede og undervise elever og studerende, så der fra uddannelsesstart til arbejdet i praksis 

er fokus på tværfaglighed og samarbejde omkring borgerne på tværs af organisatoriske skel 

og sektorer. 

 

 

Sted: University College Lillebælt, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle 

 

Tilmeld dig på www.sammenomvelfaerd.nu senest 3. april 2017 

 

Pris: 500 kr.  

 

 

 

I Sammen om Velfærd forpligter kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i 

Syddanmark sig for første gang til at lave kompetenceudvikling på tværs af sektorerne. 

Visionen er at uddanne ledere og medarbejdere til at skabe sammenhæng mellem sektorer 

og arbejde mere tværfagligt til gavn for borgeren. 

  

  



 

Program for dagen 

 

8.30 Ankomst og morgenkaffe 

 

9.00 Velkomst 

Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt og Mette Heidemann, 

Social- og Sundhedsdirektør, Middelfart Kommune 

 

9.15 Teaterindslag 

Medicin & Biomek REVYEN 

 

9.30 Når borgeren er kerneopgaven 

Anders Seneca, Direktør Dogmekompagniet.dk 

Oplægget tematiserer gevinsten ved at tænke ind i boksen, fremfor altid at 

tænke ud af den. Det handler om, hvad vi sammen skal lykkes med, om fælles 

motivation - og nytænkning af samskabelse, service og professionalisme 

 

10.15 Pause 

 

10.30 Paneldebat – ordstyrer Anders Seneca 

Debatten vil bl.a. være centreret omkring spørgsmål som ’Hvorfor er tværfagligt 

og tværsektorielt samarbejde vigtigt?’, ’Hvorfor er det svært?’ 

 

11.15 For at lykkes skal vi gøre det sammen 

Erik Vestergaard, fysioterapeut og koordinator for InterProfessionel Læring og 

Samarbejde, Sygehus Lillebælt 

Tværfaglighed er en udfordring. Er det også en styrke? 45 minutter 

om Interprofessionel læring og samarbejde. 

 

12.00 Frokost 

 

13.00 Workshops session 1 

 

13.45 Kaffepause 

 

14.15 Workshops session 2 

 

15.00 Opsamling 

Heidi Have, Institutchef UC Syd 

 

15.30 Farvel og tak for i dag 

  

  

  



WORKSHOPS  

 

 

Workshop 
1

•Borgerens behov kender ikke sektorgrænser
- Psykisk syg og somatisk indlagt, v/ psykiatrien og Sygehus Lillebælt

Hvad gør man, når borgeren er patient flere steder i systemet? Hvilke 
problemstillinger kan der være, når den psykisk syge indlægges på en 
somatisk afdeling? Hvordan kan vi sammen hjælpe hinanden og 
patienten med dette puslespil?                                                                       

Workshop 
2

•Digitale hjælpemidler og læring – En genvejstast til læring på 
tværs
v/ Trine Ungermann Fredskild, Ekstern Lektor, Aarhus Universitet.
Hvilken betydning har teknologi (velfærdsteknologi, digitale 
hjælpemidler og e-læring) for læring og samarbejde på tværs af fag og 
sektorer?

Workshop 
3

•Tværfaglighed i simulationstræning
– En demonstration af simulationstræning i praksis, v/ 
Simulationscentret - Sim C, OUH
På denne workshop kan du erfare hvordan vi på SimC bruger High 
Fidelity simulation i udviklingen af mono- som tværfaglige kompetencer 
hos hospitalets personale. Formålet er, at præsentere 
simulationstræning som læringsredskab, uanset om dit fokus er grund-, 
efter- eller videreuddannelse.

Workshop 
4

•Håndtering af modstand i mødet mellem fag/sektor
v/ Bjarne Friis, Master i konfliktmægling
Hvordan kommer jeg fra konflikt til dialog? På workshoppen tager vi 
udgangspunkt i de udfordringer der opstår, når vi arbejder sammen på 
tværs af fag, organisation og sektor. Vi vil sammen reflektere over, 
hvordan vi som rollemodeller påvirker morgendagens medarbejdere til 
dialog og samarbejde. 



 

 

Workshop 
5

•Borgerinddragelse og tværfaglighed - Helix som tværfaglig 
arena for kobling mellem teori og praktik
v/ Tina Junge, UC Lillebælt
I ´Helix Læringslaboratorium´ sættes der fokus på udvikling af 
studerendes tværprofessionelle såvel som monofaglige kompetencer 
gennem praksisnære forløb.

Workshop 
6

•Vejledning og uddannelse uden stive faggrænser
v/Vestbo, Botilbud for udviklingshæmmede under Middelfart 
Kommune.
Gennem et fælles oplæg af afdelingsleder, vejleder og studerende, vil 
der blive givet bud på flere forskellige vinkler på vejledning og 
uddannelse uden stive faggrænser.

Workshop 
7

•Kerneopgaven i spil
v/ Torben Rahn Nøkkentved Nielsen, specialkonsulent, Koncern HR, 
Region Syddanmark.
På workshopen får deltagerne mulighed for at afprøve dialogspil 
'Kerneopgaven i spil'. Formålet med workshoppen er at øge deltagernes 
opmærksomhed på de forhold, der påvirker det tværfaglige og 
tværsektorielle samarbejde om kerneopgaven.

Workshop 
8

•Medicinstuderende med borgerperspektiv - se borgeren i 
patienten
v/ Vivi Brandt Rasmussen, Rådgivningsleder, Kræftens Bekæmpelse, 
Odense samt  Emma Kathrine Jeppesen og Ida Charlotte Hvam, 
Medicinstuderende, Syddansk Universitet.

'Mennesker først' er en ny type klinikophold for medicinstuderende på 
SDU. Formålet med forløbet er at styrke de studerendes forståelse for, 
hvordan borgere lever med kroniske sygdomme i hverdagen; hvordan 
de forstår og håndterer egenomsorgen; og hvordan de oplever mødet 
med forskellige dele af sundhedsvæsenet, herunder om der opleves 
sammenhæng mellem forskellige sektorer i sundhedsvæsenet og 
sundhedsvæsenets fagprofessionelle.


