
Velkommen

Program  

9.30-10.00  Ankomst m. morgenmad
   Networking og mulighed for at møde 
   Forskningsenheden & Center for Viden om Gigt

10.00-10.10  Velkomst og rammerne for dagen v. Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen   
   og moderator Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken

 
10.10-11.10 - Et diagnoseperspektiv v. Oliver Hendricks, professor og forskningsleder af 
   Center for Viden om Gigt
  - Et kommunalt perspektiv - Janne Koefoed Jørgensen, Programchef for 
   Frontløbernetværk om Helhedsorienterede Indsatser
  - Et rehabiliteringsperspektiv v. Jette Primdahl, professor i rehabilitering, 

   Dansk Gigthospital

11.10-11.20  Refleksioner og spørgsmål fra deltagerne til oplægsholderne

   
11.30-12.30  DILEMMAER, UDFORDRINGER OG VEJE TIL AT OPNÅ SAMMENHÆNG
   Teaterevent v. Dacapo samt refleksion med deltagerne

13.30-15.00  

   

  

15.10-15.20  Hvilken inspiration fik vi i de fire workshops? - Korte tilbagemeldinger 

15.20-15.40  SÅDAN KOMMER VI RUNDT OM BARRIERERNE

   Eksempler på løsninger v. Jørgen Feldbæk Nielsen, professor 

   og forskningschef, Hospitalsenhed Midt

15.40-15.50  Opsummering og tak for i dag v. Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen og 

PAUSE

UDFORDRINGER I SAMMENHÆNGEN

FROKOST OG NETWORKING

Samarbejde 
mellem 

hospital og 
primær sektor

Hvordan støtter vi 
personer med gigt 

til at blive på 
arbejdsmarkedet?

Kommunikation 
mellem 

hospital og 
kommune

Monitorering af 
kvalitet på tværs af 

kommune og hospital

Oliver Hendrikcs
Professor og forskningsleder i 

Center for Viden om Gigt, 
Dansk Gigthospital

Jette Primdahl
Professor i 

rehabilitering, Dansk 
Gigthospital

PAUSE

Maj Thorsen
Privatpraktiserende 

socialrådgiver

Susanne Wogensen 
Socialrådgiver, 

Haderslev kommune 

Ann Bremander
Professor i 

rehabilitering, 
Dansk Gigthospital

DIALOGBASEREDE WORKSHOPS
UDFORDRINGER OG LØSNINGER

   Lone Steensbeck
Projektleder Rejseholdet, 

Sønderborg kommune    

Christina Tvede Madsen
Ph.d. studerende

Tilmeld dig her 

Hanne Søndergaard
Faglig leder og 
seniorkonsulent

DEFACTUM 

Mona Clausen
Praktiserende læge og 

praksiskonsulent,
Padborg

https://gigtforeningen.nemtilmeld.dk/101/
https://gigtforeningen.nemtilmeld.dk/101/
https://gigtforeningen.nemtilmeld.dk/101/


WORKSHOPS

Samarbejde 
mellem 

hospital og 
primær sektor

Oliver Hendricks sætter sammen med praktiserende 
læge og praksiskonsulent, Mona Clausen fokus på, 
hvordan de komplekse reumatologiske sygdom-
me ofte udfordrer ønsket om standardprocedurer, 
eksempelvis statusattester. Gigtlidelser giver ofte 
nogle særlige vilkår, idet der er en begrænset for-
udsigelighed af såvel diagnosen og terapien, hvilket 
kan konflikte med et kommunal krav om konkrete og 
dermed genkendelige forløb som kan tidsafgrænses.

1 2

3 4

De fire workshops sætter fokus på sammenhæng, samarbejde og opgaveløsning på tværs 
af sektorer og professioner samt forsøger at øge kendskabet til de respektive arbejdsfelter 
og arbejdsbetingelser.

Formen vil være korte oplæg og dialog om udfordringer og løsninger.

Mona ClausenOliver Hendricks Lone SteensbeckJette Primdahl

Hvordan støtter vi 
personer med gigt til at 

blive på 
arbejdsmarkedet?

Fastholdelse af gigtpatienter på 
arbejdsmarkedet, hvor Jette Primdahl, 
Lone Steensbeck og Christina Tvede 
Madsen drøfter, hvordan man tidligt i 
forløbet, skaber det bedste samarbejde 
mellem hospital, kommune, patient og 
arbejdsgiver. 
Hvordan kan vi eksempelvis undgå 
langtidssygemeldinger eller at borgeren 
ryger helt ud af arbejdsmarkedet?

Maj Thorsen og Susanne Wogensen drøf-
ter, hvordan samarbejdet kan styrkes via 
konkrete anvisninger til kommunikation 
via blanketter og via mundtlig kommuni-
kation mellem sundhedsprofessionelle og 
kommuner. Hvordan undgår vi at tale 
forbi hinanden og hvordan forstår vi so-
ciallovgivningen og hinandens arbejdsvil-
kår således, at vi kan hjælpe borgerne på 
den mest optimale måde?

Susanne WogensenMaj Thorsen

Kommunikationen 
mellem 

hospital og 
kommune

Hanne Søndergaard Ann Bremander

Monitorering af 
kvalitet på tværs 
af kommune og 

hospital

Hvordan kan kvalitet fastholdes i 
sektorovergangene? Kan vi arbejde med 
fælles kvalitetskriterier, mål og 
outcomes?

Ann Bremander sammen Hanne 
Søndergaard fra DEFACTUM sætter fo-
kus på, hvor langt vi er i Danmark i dag.

Christina Tvede Madsen

Tilmeld dig her 

Tilmeld dig her 
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