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Tid

Torsdag den 22. marts 2018 fra 17:00 til 19:30

Sted

Auditorium A, Aarhus Universitetshospital Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard
99, 8200 Aarhus N

Deltagelse

Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Patientsikkerhed – medspiller eller modspiller
Debatten om patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhedsrolle er på sit endnu højeste. I løbet af aften debatterer vi
patientsikkerhed fra menig læges til Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerheds synspunkter.

Ordstyrer

Lone Winther Jensen, PhD, Lægefaglig Direktør, Regionshospitalet Randers

Program
17:00 – 17:05

Velkomst
Peter Vestergaard; professor, overlæge, ph.d., dr.med., Endokrinologisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

17:05 – 17:35

Det kunne have været mig
Tobias Ramm Eberlein Læge
Landsretsdommen mod en yngre læge i det, der er kendt som “Svendborgsagen”, udgjorde den
første af en række katalysatorer for den største lægeprotest i mands minde med først
#detkuhaværetmig-bevægelsen og siden et “mistillidsvotum til STPS” initieret af overlæge Kristian
Rørbæk Madsen og underskrevet af over 9000 læger. Som del af pressegruppen bag Facebookgruppen “Læger for et bedre sundhedsvæsen” og #detkuhaværetmig-bevægelsen ridser Tobias
Ramm Eberlein udviklingen i protesten op og hvorfor de protesterende oplever STPSs ageren som
kontraproduktiv i et patientsikkerhedsperspektiv.

17:35 – 17:50

Kaffepause

17:50 – 18:25

Hvordan kan vi sammen sikre, at det er trygt at være patient i det
danske sundhedsvæsen?
Anne-Marie Vangsted Cand Farm, Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed
Ovenpå en lang og ophedet debat samler Anne-Marie op på fakta og myter om styrelsens rolle, både
i forhold til tilsynet med individer, organisationer og i forhold til styrelsens arbejde med at
understøtte læring i sundhedsvæsnet.

18:25 – 19:00

Lægeforeningen og patientsikkerhed
Andreas Rudkjøbing Læge, Formand for Lægeforeningen
Lægeforeningens formand taler om baggrunden for, at vi er havnet i en situation, hvor læger i stort
antal har mistet tilliden til tilsynet, og hvad der skal til for at få genskabe et sundhedsvæsen, som er
trygt – for både patienter og sundhedspersoner.

19.00 – 19:30

Diskussion & afrunding

