Kære medlemmer i Center for Forskning i Patientinvolvering
Efter en længere periode, hvor vi blev nødt til at tilpasse os COVID-19, ser vi nu frem mod efteråret
2021. Vi vil forsøge at bevare den oprindelige struktur med at beholde Journal Club (JC) i et fysisk
lokale, men samtidig altid med Zoom opkobling.
Vi har valgt at tage udgangspunkt i bogen "Achieving Person-Centred Health Systems", som beskriver
forskellige metoder til at involvere patienter i sundhedssystemet. Bogen kan downloades gratis her:
https://www.cambridge.org/core/books/achieving-personcentred-healthsystems/357F6CAB2DA34CC6C57D5416F05E9483
Kapitlerne, som omhandler fælles beslutningstagning, self-management support, brug af PRO-data
og inddragelse af patienter og pårørende i forskning vil primært blive gennemgået. JC vil indeholde
en gennemgang af de nævnte kapitler, hvor diskussion om den kliniske anvendelighed prioriteres
forud for en decideret gennemgang af kapitlerne. Den JC ansvarlige forsker har ansvar for at styre
diskussionen samt formulere spørgsmål til diskussion, som sendes til Louise Engelbrecht Buur,
louikr@rm.dk, senest en uge før JC.
Vi har i JC gruppen valgt at ændre strukturen lidt, så det i efteråret bliver centerets ph.d. studerende,
der bliver ansvarlige for afholdelse af de enkelte JC. Den ph.d. studerendes vejleder deltager som
sparringspartner. Dette for at styrke centerets fremmøde til JC og for at højne kvaliteten af
diskussionerne. Sparringspartnernes opgave vil være aktiv deltagelse til den pågældende JC og evt.
at give sparring forud for JC, hvis den ph.d. studerende har brug for dette.
Vi mødes kl. 15-16 på følgende datoer:





Onsdag d. 15. september
Onsdag d. 13. oktober
Onsdag d. 10. november
Onsdag d. 8. december

Vi har i skemaet angivet JC ansvarlig og sparringspartner for de pågældende dage. Hvis man ikke kan
den pågældende dag, er man selv ansvarlig for at få byttet, og melder det efterfølgende til Louise på
louikr@rm.dk
Dato
15. september

13. oktober

10. november

8. december

Indhold
Kap. 6
Patient and public involvement in
research
Kap. 7
Listening to people: measuring
views, experiences and perceptions
Kap. 11
Choosing treatments and the role of
shared decision-making
Kap. 12
The person at the centre? The role of
self-management and selfmanagement support

Ansvarlig
Sarah Cecilie
Tscherning

Sparringspartner
Lotte Rodkjær

Line
Raunsbæk

Annette De Thurah

Anne Poder

Jeanette Finderup

Anne Wilhøft

Anne Sofie Lunde

Sted
Møde C218-145,
Indg. C, C218
Auditorium
J116-113,
Indg.J, J110
Auditorium
G206-145. Indg. G
Auditorium
G206-145. Indg. G

Med venlig hilsen
Tovholder-gruppen for JC (Lotte Rodkjær, Jeanette Finderup, Birgith Grove og Louise Engelbrecht
Buur)

