


Velkomst 

v/almenpraktiserende læge 

Inger Uldall Juhl 

11.00 – 11.15



Tak er kun et fattigt ord …..
Tak til sponsorer i forhold til FORTIDEN:

• Sparekassen Koldings Fond 

• Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond

• Kvindernes Bygnings Fond

• Inprint

• Statens Kunstfond

• Sydbank

• Kolding Kommune

Tak for sponsorat i forhold til FREMTIDEN:

Kvalitets-og Efteruddannelses-udvalget for 
almen praksis i Region Syddanmark – KEU Syd



Frivilliggruppen – Klinik 100 år 

• Inger Uldall Juhl

• Dorthe C. Z. Iversen

• Aase Gilling

• Birgitte Lund

• Lene Wul

• Bente Vilandt

• Kurt Nielsen

• Benedicte Bernstorff

• Inge Berg

• Lotte Birkelund

• Christina Hovmand Kristensen

• Lone Vesterdal

• Birgitte Possing

• Helle Juhl

• Jytte Skræddergård

• Kirsten Skaastrup

• Pia Bruhn

• Astrid Vase



www.klinik100.dk

http://www.klinik100.dk/


Klinik 100 år – hvad har vi haft gang i og hvorfor?

v/frivillig og lektor i pædagogik

Dorthe Christiane Zinck Iversen

11.15 – 11.30 





Fortiden en del af fremtiden!

Fortiden

Fremtiden 



Fortiden





Fortiden
- gennem foredrag 



Klinik 100 år har også fokus 

på fremtiden & 

den politiske diskurs….



Brændende platform 

Danmark er i en krise…..”en 
transformation af den offentlige 
sektors innovations-evne er 
nødvendig, hvis fremtidens 
velfærdsudfordringer skal tackles”  

(Christian Bason, Innovationsforsker)



Faglighed som en barriere mod nytænkning 

”Den største barriere mod 
udvikling af innovation er 

medarbejdernes egen 
faglighed”!

(Innovationsforsker, ph.d, Annemette Digmann



”Det drejer sig om nye 
måder at organisere på, 
nye former for samspil, 
nye konstellationer, nye 
arbejdsformer og nye 
roller” 

(Professor Peter F. Drucker)



”Evnen til at tænke på tværs af traditionelle 
skillelinjer og faggrænser, sætte sig ud over 
sit univers, og få helt nye ideer”

(Mandag Morgens Strategiske Forum)



Modet til at turde og holde ud at frivillige forholder sig kritisk til sin metier 

”Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert” citat Pippi og Inger…



Ta´pulsen
på 

fremtidens 
læge 



VIBIS – Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 

• Dansk selvskab for Almen Medicin  - årsmøde 
d. 23, sep. 2016 – temaet ”brugerinddragelse”

• Oplægsholder: Vibe H. Baker, projektleder 

Organisatorisk brugerinddragelse

• Organisatorisk brugerinddragelse er inddragelse i 
kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet. Det kan 
ske ved at inddrage brugere som repræsentanter 
for brugerperspektivet i processer af betydning for 
organisering, udvikling og evaluering af 
sundhedsvæsenet.

• Ved organisatorisk brugerinddragelse udpeges 
repræsentanter for grupper af patienter eller 
pårørende, som deltager i projekter, råd eller 
udvalg, der er med til at udvikle eller evaluere 
indsatser i sundhedsvæsenet. På den måde sikrer 
man, at sundhedsvæsenet sætter patienters og 
pårørendes behov i centrum, når der for eksempel 
tænkes i nye løsninger og indsatser.

• En metode til organisatorisk brugerinddragelse er 
brugerundersøgelser. Her bidrager repræsentanter 
for patienter og pårørende med ny viden om 
patientperspektivet, evaluerer indsatser eller giver 
feedback







Hvad siger undersøgelsen noget om lige nu?

• Pilot undersøgelse og ikke en videnskabelig undersøgelse 

• 509 spørgeskemaer 

• Repræsentativt - køn og alder og ikke kun patienter hos Lægerne vase, Juhl 
og Hansen, patienter fra Kolding og omegn 

• Undersøgelsen kan være vanskelig for nogle patienter at forstå

• Svarene på de syv lægeroller falder ud med topscorer ”kommunikator” i et 
tæt kapløb med ”medicinsk lægefaglig ekspert”

• Lavest scorer ”leder/administrator 

• Interessant er det  at cirka 60 % - dvs. over 300 respondenter har anført egne 
ønsker til lægens roller  - et arbejde vi stadig analyserer på

• De ord der hyppigst forekommer er: tid, empati, lytte, faglighed, viden, 
forståelse, alternativ behandling, respekt, tillid, samarbejde, tryg, 
kommunikator, medmenneskelig, indlevelse – i nævnte rækkefølge 

• Man kan overordnet sige, at patienter har lyst og interesse i at udtrykke, 
hvilke roller/kompetencer der for dem er vigtige fremtidens læge besidder 

• Undersøgelsen kan (måske) bruges til forskning på sigt og til at komme med 
andre bud på hvilke roller/kompetencer fremtidens læge bør besidde –
netop ved at man her har taget udgangspunkt i patienternes holdning 
kommer der (måske) andre perspektiver 



24 Deltagere:
• Studerende 
• Uddannelses læger
• Læger 
• Patientforeninger 
• Borgere/patienter 
• Sundhedsfaglige medarbejdere – Kolding 

Kommune (ergo, fys, sygeplejersker)  





• Tværfaglig og frivillig artikel
(Ugeskrift for læger, månedsskrift for læger, 
Sund i Syd m.v.) 

• Resultat på undersøgelsen 
”fremtidens læge”  

• Koncepter på hvordan man 
fremmer kommunikationen 
mellem læge og patient 

• Vi ønsker en fremadrettet 
dialog med KEU SYD 

• Få udstillingen rundt i 
Danmark – Kræftens 
Bekæmpelse….

• Eventuelt bog projekt i 
samarbejde med Kolding 
Stadsarkiv 

• Hjemmesiden –
www.klinik100 . dk

Hvad skal vi også rykke på? 



100 år – fire kvinder, én klinik – en udviklingshistorie  

v/frivillig, journalist og forfatter

Helle Juhl 

11.30 – 11.45 



Er feminisering af almen praksis 
et forældet eller aktuelt spørgsmål? 

v/professor, forskningsenheden 

almen praksis, København 

Bibi Hølge Hazelton

11.45 – 12.15 



Frokost på slottet 
12.15 – 13.00 



”Brændstof til forvandlingskuglen”

v/Dorthe 

13.00 – 13.05  



Musik - ”Vesselil”  

Oplæg:
Karin Garde
Mads K. Hansen
Heidi Bøgelund  

Kaffe og skærkawe =Inspiration til 
forvandlingskuglen! 



Frokostgymnastik

Øvelse – 1,2,3, 

• Erstat 2 tallet med et klap

• Erstat 3 tallet med et tramp i 
gulvet



Kønnets betydning for sundheden

v/speciallæge 

Karin Garde

13.05 – 13.30 



Musik på slotttet

Trioen ”Vesselil

13.30 – 13.45 



Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger 
og har det brug for patientinddragelse  ? 

v/lægelig direktør, Sygehus Lillebælt

Mads Koch Hansen 

13.45 – 14.10 



Kaffe & skærkawe på slottet 

14.10 – 14.40



Hvad er almen praksis særlige kvalitet i forhold til det
resterende sundhedsvæsen?

v/etnolog, Ph.D og koordinator for Team 
Sydpol

Heidi Bøgelund 

14.40 – 15.05 



Musik på slotttet

Trioen ”Vesselil

15.05 – 15.20 



Tusind tak for i dag

v/Inger

15.20 – 15.30 


