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Tid Torsdag den 23. maj 2019 fra 18:00 til 20:00 

Sted Auditorium A, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul Jensens Boulevard 99, 

8220 Aarhus N 

Deltagelse Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt 

 

Hospital udenfor hospitalet & den tværfaglige vej 
- for patienternes skyld 

 

Du ser det for dig: modtagelsen og venteværelse bugner af gamle patienter. De fejler 1000 ting, 

er dårlige, men passer dårligt ind. Og vi skal håndtere dem. Vi skal sikre den rette behandling – til 

de rette patienter – på de rette steder – og de rette tidspunkter. Så hvor – hvornår – hvordan? 

Ordstyrer Stig Andersen, professor, led. overlæge, ph.d., PGCME, Geriatrisk Afdeling, Aalborg 
Universitetshospital 

Program 
 

18:00 – 18:05 Velkomst 

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

 

18:05 – 18:50 Akutpladser i det tværsektorielle samarbejde: Hvad, hvorfor, hvordan 

Helle Haunstrup Krogh, Akut leder, Århus Kommune & Else Marie Damsgaard, professor, 

overlæge, dr.med., lic.med., Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 

Vi ønsker at gøre det godt for patienterne. Hvad er patienternes behov og hvad skal vi gøre for at 
imødekomme det i fremtidens hvirvelstorm af effektivitet hos de, der har brug for ro og kompetent 
behandling 

18:50 – 19:10 Kaffepause 

  

19:10 – 19:35 Hjemmebesøg efter udskrivelse: Er det sikkert, er det effektivt, er det en 

spareøvelse? 

Lene Holst Pedersen, læge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens  

Hvem kan? Hvad sker der? Hvordan? Virker de? På genindlæggelser? På mortalitet? På andet? 

 

19:35 – 19:50 Hvor skal alle gamle have en subcutan nål – i praksis  

Mathias AaB Danielsen, læge, ph.d.-studerende, Geriatrisk Afdeling, Aalborg 
Universitetshospital  

Engang var det standard, når patienten ikke kunne drikke. Beretninger om bivirkninger sendte det 
på den sorte liste. Her bliver det belyst og du oplyst. 

 

19:50 – 20:00 Diskussion & afrunding 
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