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BRUGERINDDRAGELSE
– EN NØGLE TIL LØSNING AF
FREMTIDENS UDFORDRINGER?

4. NATIONALE
KONFERENCE

Værdien af at inddrage borgere, patienter og pårørendes viden og ressourcer er i dag
dokumenteret og accepteret blandt sundhedsvæsenets aktører. I både kommuner og regioner
arbejder ledere, sundhedspersoner og brugerne med at udvikle og afprøve brugerinddragende
initiativer.
Sundhedsvæsenet står over for en række forandringer, som vil få efterspørgslen efter
sundhedsydelser til at stige markant. Forandringerne vil bringe massive udfordringer med sig, og
det er langt hen ad vejen stadig usikkert, hvordan man bedst kan overkomme dem.
På den 4. nationale konference om brugerinddragelse retter Sundhedsstyrelsen, KL, Danske
Regioner og Danske Patienter blikket mod nogle af de mest centrale udfordringer – nemlig styring,
ulighed i sundhed, sammenhæng og rationel brug af ressourcer. Sammen vil vi blive klogere på
udfordringerne – og på potentialet i at lade brugerinddragelse være en del af løsningen.

Programmet
På konferencen bliver du præsenteret for en række perspektiver – fra det politiske til det
praksisnære – som alle stiller skarpt på, hvorvidt og hvordan inddragelse af patienter og pårørende
kan være med til at imødekomme udfordringerne i morgendagens sundhedsvæsen. Vi besøger de
fire udfordringer ét for ét gennem plenumoplæg og parallelsessioner.
Du vil blandt andet møde Annemette Digmann, som er selvstændig forsker med mange års erfaring
med samskabelse og ledelse på tværs. Hun giver sit forskningsbaserede bud på, hvorfor – og i hvor
høj grad – brugerinddragelse kan bidrage til bedre styring, mindre ulighed, større sammenhæng og
mere rationel brug af ressourcer.
Til at fortælle om de økonomiske sidegevinster ved brugerinddragelse har vi inviteret Göran
Henriks fra Qulturum i Jönköping, Sverige. Henriks er ekspert i innovation og kvalitetsudvikling, og
han vil fortælle om internationale erfaringer med brugerinddragelse som kilde til økonomisk
rationalisering.
Brugerinddragelse er højt prioriteret i dansk politik, og derfor får du også lejlighed til at møde
innovationsminister Sophie Løhde (V) på konferencen. Og så skal vi selvfølgelig også høre, hvad
dem, det hele handler om – patienterne og de pårørende – mener om inddragelsespotentialerne.

