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Program for temaeftermiddag om  
- UTH i det tværsektorielle sundhedssamarbejde 

 
Dato: 15.  November 2018 

Tidspunkt: 12.00-16.00 

Sted: Fredericia Uddannelsescenter 

Deltagere: Nøglemedarbejdere fra kommuner, region og praksis, der arbejder med UTH i det 

tværsektorielle sundhedssamarbejde 

  

Program: 
 

12.00-12.25 Ankomst og frokost 

Der serveres sandwich og vand 

 

12.25-12.35 Velkomst og gennemgang af dagens program  

ved Jeanette Hounsgaard, Center for Kvalitet 

 

12.35-13.35 Oplæg om UTH i det tværsektorielle sundhedssamarbejde 

 

Gennemgang af UTH- vejledningen ved Jeanette Hounsgaard, Center for kvalitet 

- Hvad er en UTH i det tværsektorielle? 

- Hvad betyder den nye definition af UTH i sektorovergange? 

- Beskrivelse af arbejdsprocessen jf. vejledningen 

 
Præsentation af arbejdet med UTH i sektorovergange på Sydvestjysk sygehus  

ved Tenna Bloch Olesen, Sydvestjysk sygehus 

 

Gruppedrøftelser organiseret omkring SOF´erne 

Grupperne skal drøfte følgende: 

 Hvordan arbejder I med UTH i sektorovergange i det daglige? 

 Giv et eksempel på en UTH i sektorovergange hos jer og hvordan I har arbejdet 
med den? 

 Hvad er de tre største udfordringer i arbejdet med UTH i sektorovergange? 

 
13.35 -13.50 Pause – kaffe, the, snack 

 

13.50 – 14.05 

 

14.05-15.20 

Fælles opsamling på gruppedrøftelser 

 

Oplæg fra hhv. region, kommune og almen praksis 
 
Oplæg ved Helle Rexbye fra Odense Universitetshospital om arbejdet med UTH i 
sektorovergange på Odense Universitetshospital 
 

Oplæg ved Mette Normann Hansen fra Assens kommune om arbejdet med UTH i 
sektorovergange fra et kommunalt perspektiv 
 



2 
 

Oplæg ved Lars Gehlert, MD, MPH, Rødekro om arbejdet med UTH i almen praksis.  

 
Gruppedrøftelser (samme grupper som før) 

Grupperne reflekterer over de tre største udfordringer med arbejdet med UTH i 

sektorovergange på baggrund af oplæggene 

 

15.20-15.50 Opsamling i plenum og drøftelse af næste skridt  
 
Hvordan kan vi arbejde med læring af UTH i sektorovergange? 

- Hvad går godt? 

- Hvilke udfordringer er der? 

- Hvordan kan vi sikre videndeling/læring 

- Hvilke platforme for læring og videndeling kan anvendes? 

 

15.50-16.00 Afrunding og tak for i dag 

 

 


