
Virker Samarbejdet 
Digital kompetenceudvikling om at samarbejde på tværs af sektorer  

Alt hvad du skal vide, på en side 

Baggrunden 

 Der er mange aktører og overgange i et patientforløb 

 Utilsigtede hændelser i overgange skal minimeres 

 Essentielt med timing og koordinering for at skabe sammenhæng for borgeren og patienten 

 Der bliver flere ældre medicinske patienter, borgere med kroniske sygdomme og med psykisk sårbarhed 

 Praksisnære, interaktive cases med refleksionsspørgsmål 

 Skift mellem forskellige perspektiver fx patient, pårørende 

og fagprofessionel 

 Mulighed for kompetenceudvikling hvor du vil, når du vil 

 Kan bruges både individuelt og som gruppeundervisning 

på møder eller workshops 

Temaerne 

 Den ældre medicinske patient/borger 

 Den kronisk syge patient/borger 

 Den psykisk sårbare patient/borger 

Undertemaer 

 

 Fælles strategier og aftaler i det tværsektorielle felt 

 Relevant og nødvendig kommunikation 

 Elektronisk kommunikation og værktøjer 

 Tværsektorielt samarbejde og inddragelse af  

patient/borger og pårørende 

Læs mere om materialet her:  

www.regionh.dk/virkersamarbejdet 

Få adgang til materialet på kursusportalen:  

https://kursusportalen.plan2learn.dk/   

Inddrag relevante nøglepersoner fra din organisation og dine 

samarbejdspartnere, både fra hospital, psykiatri, kommune og 

almen praksis. 

 Få overblik over tværsektorielle sammenhænge og centrale 

komponenter 

 Få viden og fakta om tværsektorielt samarbejde 

 Få nye ideer til at forbedre samarbejdet og koordineringen 

af patientforløb, i det tværsektorielle samarbejde 

 Få klarhed over, hvilke kompetencer du og dit team skal 

styrke i det tværsektorielle samarbejde 

 Få blik for, hvem du og dine medarbejdere skal samarbejde 

med for at skabe sammenhængende forløb 

Hvad kan jeg bruge det til? 

Kontakt  

Du er velkommen til at kontakte:  

Region Hovedstadens uddannelsesenhed, Center for HR: 

Winnie Lund, udviklingskonsulent 

Tlf.: 38669738 

winnie.lund@regionh.dk  

Jette Steenberg Holtzmann, sektionschef  

Tlf: 38669613 jette.steenberg.holtzmann@regionh.dk  

Ressourceforbruget 

 

Afhænger af, hvordan du vælger at arbejde med materialet 

i din afdeling. 

F. eks.:  

½ times forberedelse, hvor du orienterer dig i materialet 

og vælger tema. 1 times personalemøde, hvor I fælles ar-

bejder med en eller flere cases 

Hvordan kommer jeg i gang? 

Formen 

http://www.regionh.dk/virkersamarbejdet
https://kursusportalen.plan2learn.dk/

