
Program for temadagene i oktober/november 2020 
 

 
 

Temadagen afholdes på følgende datoer: 28. oktober, 3., 18. og 19. november 2020 

 

Sundhedsjura, kommunikation og rehabilitering i sundhedssektoren  

– hvilken rolle har lovgivningen for det rehabiliterende arbejde blandt sundhedsprofessionelle og 

hvilken betydning har det at opnå mere viden om sårbare patienters sundhedskompetencer? 
 

I disse år tales der ofte om bruger- og borgerinddragelse, patientcentreret behandling, deltagerstyring og 

borgernes eget ansvar for sundhed har stadig større fokus i den danske sundhedssektor og i den 

internationale sundhedsdiskurs. Det stiller flere og større krav til den enkelte borgers kompetencer om at 

kunne varetage en autonom og ansvarlig rolle i sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, pleje og 

behandling. Samtidig er kompleksiteten i det teknologiske og højmoderne sundhedsvæsen med en øget 

mængde information og debat om sundhed i det offentlige rum med til at gøre evnen til at forstå og 

navigere til en betydelig kompetence. 

Sundhedskompetencer (health literacy) omhandler borgernes/patienters individuelle kompetencer til at 

finde, forstå, vurdere og anvende sundhedsinformationer i deres hverdagsliv og i kontakter med 

sundhedsvæsenet og sundhedsprofessionelle. 

Sundheds- og sociallovgivningen sætter rammer og udtrykker en række intentioner for professionernes 

arbejde i psykiatrien. Men hvordan påvirker det professioners dømmekraft og evidens på området? Og er 

der plads til at tage tilstrækkeligt højde for sårbare borgeres sundhedskompetencer? 

 

*Vi forbeholder os ret til at kunne foretage mindre justeringer i programmet 

 



08.30 – 09.00: Tjek in og morgenkaffe m. brød 

 

09.00 – 09.10: Velkomst, praktisk info. og kort præsentation af programmet 

Oplæg i plenum  

09.10 – 09.50: Sundheds- og sociallovgivning for psykiatrien og 

socialpsykiatrien 
 - Hvilke intentioner for det psykiatriske og socialpsykiatrien kan vi finde i det 

lovgivningsmæssige grundlag for rehabiliteringsområdet? 

 - Hvilken betydning har lovgivningen for professionernes arbejde inden for 

psykiatrien/socialpsykiatrien med borgere med forskellige 

sundhedskompetencer 

 Ved [oplægsholder påføres i august] 

 

10 min spørgsmål til oplægsholderen 

 

10.00 – 10.40    Workshop / refleksion over praksis 

 

10.45 – 11.25 Sundhedskompetencer – Forskning og praksis 

- Hvordan godt føler sundhedsprofessionelle sig rustet til at håndtere 

kommunikationen med sårbare patientgrupper? 
- Hvilken rolle spiller deres pårørende/netværk i kommunikationen med 

sårbare patientgrupper 
- Hvad kan der gøres for at målrette kommunikationen bedre til sårbare 

patientgrupper 
- Hvordan kan professionshøjskoler bidrage til at uddanne og efteruddanne 

sundhedsansatte i viden om sundhedskompetencer i de kommende år?  

v/ cand. scient. soc. Ph.d. Forskningsafdelingen, UC SYD 

10 min spørgsmål til oplægsholder 

11.40 – 12.20   Workshop / refleksion over praksis 

 

12.20 – 13.10  Frokost 

 

13.15 – 13.55 Rehabilitering og dømmekraft 

- Hvilke værdisæt arbejdes der ud fra inden for rehabilitering? 

- Hvordan påvirker viden om patientgruppers sundhedskompetencer de 

professionelles dømmekraft? 

- Hvordan er balancen mellem behovet for facilitering og ’magtudøvelse’? 

V/ [oplægsholder påføres i august] 

 



10 min. spørgsmål til oplægsholder 

14.05 – 14.45  Workshop / refleksion over praksis [kaffen nydes i forbindelse hermed] 

14.45 – 15.00   Afrunding og tak for i dag.  

 

Yderligere oplysninger om temadagens indhold: 
Lene-Theresa Hansen ltha@ucsyd.dk, tlf. 7266 3145 

Carsten Kronborg Bak ckba@ucsyd.dk, 7266 5269 
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