Opdatering af program kan forekomme

Konference

”Forebyggelse af ulighed i sundhedsvæsenet”
Mandag d. 10. december 2012, DGI Byens konferencecenter, København
Formål: inspirere ledere og politikere i regioner, kommuner, sygehuse og praksissektoren til at iværksætte
indsatser der kan bidrage til at reducere den sociale ulighed der er konstateret i forhold til
behandlingsresultater og konsekvenser af sygdom.
Ordstyrer på plenumsessioner: Johannes Langkilde, journalist.

Program
Kl. 8.30 - 9.30 Ankomst, navneskilte, kaffe, te og morgenbrød
Kl. 9.30

Velkomst
v. minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag.

Kl. 9.50

Hvad ved vi om social ulighed i behandlingen? Og hvad ved vi ikke?
v. professor Finn Diderichsen, Københavns Universitet.

kl. 10.35

Pause

kl. 10.50

Paneldiskussion om hvordan sikres lige adgang og tilgængelighed til
sundhedsydelser i fremtiden.
Lars Iversen, sundhedsudvalgsformand Hørsholm & seniorkonsulent ved COWI
Morten Freil, direktør for Danske Patienter
Dennis Kristensen, formand for FOA
Søren Brostrøm, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Kl.12.00

Frokost

Kl. 12.45

Første parallelsession
1. Somatiske lidelser hos borgere med psykisk sygdom
Sessionsleder: Knud Kristensen, formand for SIND
Overdødelighed og somatisk sygelighed hos patienter med psykisk sygdom.
Forskningsresultater og aktuelle interventioner.
v. Merete Nordentoft, professor, overlæge Region Hovedstadens Psykiatri
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Pilotforsøg med sundhedsklinik i psykiatrien og erfaringer med håndtering af somatiske
problematikker hos psykisk syge.
v. Bent Nielsen, professor, overlæge psykiatrisk afd. Odense

2. Ulighed i rekruttering til rehabilitering
Sessionsleder: Inge Vestbo, direktør for Hjerteforeningen
Systematik i rekruttering - hvordan får vi flest muligt med”
v. Lucette Meillier, chefkonsulent, cand.comm. og ph.d. CFK-Folkesundhed og
Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Indsatser for at rekruttere og fastholde sårbare patienter.
v. Birgitte Gade Koefoed, centerchef, læge, ph.d. og MPA, Forebyggelsescenter Nørrebro.

3. Ulighed i patientforløb
Hvordan organiserer vi forløbskoordination til svage borgere.
v. Martin Sandberg Buch, senior projektleder, KORA
Hvad kan vi gøre for at sikre borgere med komorbide lidelser får den bedst mulige
behandling.
v. Morten Sodemann, overlæge og leder af indvandrermedicinsk klinik, OUH

4. Sociale forholds betydning for håndteringen af børn og unge med kronisk
sygdom
Sessionsleder: Thorkil Kjær, direktør i Astma-Allergi Danmark
Håndteres børn og unge med kronisk sygdom i mindre ressourcestærke familier
dårligere end øvrige børn og unge med kronisk sygdom?
v. Hanne Nielsen, chefkonsulent (Rambøll)

5. Håndtering af social ulighed i almen praksis
Sessionsleder: Lene Witte, direktør i Gigtforeningen
Social ulighed og almen praksis.
v. John Sahl Andersen praktiserende læge, lektor ved KU, ph.d.
Erfaringer med sårbare patienter i almen praksis.
v. Lise Dyhr, praktiserende læge, ph.d.

6.

Kommunikation og patientuddannelse
Sessionsleder: Henrik Nedergaard, direktør i Diabetesforeningen
Hvad skal der til for at etablere en god kommunikation med borgere med kort eller
ingen uddannelse?
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v. Birgitte Ravn Olesen, lektor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og
Informationsteknologier, RUC.
Ulighed og patientuddannelse.
v. Lea Dunkerley, cand.mag.psyk., seniorprojektkoordinator, Komiteen for
Sundhedsoplysning

7. Ulighed i adgang til sundhedsydelser for borgere med handicap
Ulighed i adgang til sundhedsvæsenet for mennesker med handicap.
v. Mette Faber, overlæge, ph.d. og medlem af Danske Handicaporganisationers
ekspertgruppe vedr. ulighed i sundhed
Impact of health checks for people with intellectual disabilities: Experiences from the UK
(holdes på engelsk).
v. Umesh Chauhan, Chair of the Special Interest Group for Learning Disability at the
Society of Academic Primary Care og Clinical Lead at the Quality Programmes for the
Royal College of General Practitioners

Kl. 13.50

Sessionsskift

Kl. 13.55

Anden parallel session (anden runde)

Kl. 15.00

Pause

Kl. 15.15

Udfordringer og perspektiver på ulighed i sundhedsvæsenet
v. Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister, Norge

Kl.15.35

Makrotendenser i sundhedsvæsnet – betydning for den sociale ulighed i sundhed.
v. Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør, Region Nordjylland.

Kl. 15.55

Afslutning
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