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Det tværprofessionelle uddannelsessymposium
Med dette første tværprofessionelle uddannelsessymposium vil
Rigshospitalet sætte fokus på uddannelse.
Uddannelsessymposiet skal skabe et forum for udveksling af
viden fra udviklings- og forskningsprojekter på hele hospitalet,
og vi håber især at styrke sammenhængen mellem det præ- og
postgraduate uddannelsesområde og mellem professioner.
Vi inviterer derfor alle sundhedsprofessionelle på Rigshospitalet,
der interesserer sig for eller beskæftiger sig med præ- og postgraduat uddannelse eller med forskning i uddannelse og læring, til
en dag, som vil give et indblik i hospitalets utroligt mange uddannelsesaktiviteter. Symposiet er også henvendt til ledere, som har
fokus på uddannelsesopgaven samt til eksterne samarbejdspartnere, der er involveret i Rigshospitalets pædagogiske projekter.
Symposiet bliver afholdt d. 4. oktober 2017 på Rigshospitalet
Blegdamsvej, auditorium 1 og 2. Tilmelding sker via kursusportalen. Man er velkommen til at deltage i udvalgte dele. Se foreløbigt program og link til tilmelding på intranettet.
www.intranet.regionh.dk/rh/uddannelsessymposium

Indkaldelse af Abstracts
Alle, med interesse for uddannelsesområdet, opfordres til at
bidrage med abstracts til symposiet. Abstracts udvælges til
mundtlige præsentationer og posterpræsentationer. Der uddeles
en pris for bedste abstrakt. Abstracts skal indleveres senest 1.
marts 2017
Læs mere og hent skabelon til abstrakt på intranettet:
www.intranet.regionh.dk/rh/uddannelsessymposium
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Merete Lange, direktionssekretariatschef, formand for projektgruppen
merete.lange.01@regionh.dk
Anne Frandsen, klinisk undervisningsansvarlig, HovedOrtoCentret, næstformand for projektgruppen anne.frandsen@regionh.dk
Jette Led Sørensen, uddannelsesansvarlig overlæge, Juliane Marie Centret
jette.led-soerensen@regionh.dk
Vibeke Zoffmann, sygeplejerske, ph.d., leder af forskningsenheden kvinder
og børns sundhed, Juliane Marie Centret vibeke.zoffmann@regionh.dk
Bolette Holck, uddannelseskonsulent, Direktionssekretariatet bolette.
holck.01@regionh.dk
Morten Finnemann, projektleder, Forbedringsafdelingen morten.finnemann@regionh.dk
Louise Thomsen, bioanalytikerunderviser, Diagnostisk Center louise.thomsen.01@regionh.dk
Bodil Pille, klinisk undervisningsansvarlig, Juliane Marie Centret bodil.
pille@regionh.dk
Charlotte Nimand Hansen, klinisk undervisningsansvarlig, Finsencentret
charlotte.nimand.hansen@regionh.dk
Jeanne Devantier, centerchefsygeplejerske, HovedOrtoCentret jeanne.devantier.01@regionh.dk
Carsten Lauridsen, radiograf, postdoc, ph.d., Diagnostisk Center carsten.
ammitzboel.lauridsen.01@regionh.dk
Michael Oettinger, overlæge og uddannelsesansvarlig, Neurocentret
michael.oettinger@regionh.dk
Dorte Barfred Stiesen, fysioterapeut/ ergo, klinisk underviser, HovedOrtoCentret dorte.barfred.stigen@regionh.dk
Ann Christin Lund, klinisk underviser for radiografstud., Finsencentret
ann.christin.lund@regionh.dk
Matias Lindholm, afdelingslæge, Hjertecentret matias.greve.lindholm@
regionh.dk
Lars Konge, professor, repræsentant fra Cames, lars.konge@regionh.dk
Marie Elisabeth Juhl Jørgensen, obstetrisk uddannelsesansvarlig jordemoder, Juliane Marie Centret marie.elisabeth.juhl.joergensen.01@regionh.dk
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VÆRTER
	
Helen Bernt Andersen, vicedirektør
	
Lars Juhl Petersen, centerdirektør

KEYNOTE SPEAKERS
	
Lene Tanggaard, professor, Aalborg Universitet
	
Jette Led Sørensen, uddannelsesansvarlig overlæge, Juliane Marie Centret

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål eller gode ideer til symposiet, er du velkommen til at
skrive til
	
Bolette Holck
	Uddannelseskonsulent,
	Direktionssekretariatet.
	bolette.holck.01@regionh.dk
		Vi glæder os til en inspirerende og lærerig dag.
		Symposiegruppen
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