PROGRAM – STUDIETUR SKOTLAND:

PROGRAM
Dag 1, Søndag den 19. april 2020
Fly:
Esbjerg -Aberdeen
Afgang fra Esbjerg kl. 16.35 Ankomst Aberdeen
17.00 (lokal tid), herefter transport til Edinburgh (Bus eller tog)
Der er begrænset antal pladser på afgangen Esbjerg – Aberdeen, hvis der på afgangen ikke er nok
pladser foreslås det, at hele gruppen rejser
Kbh - Edinburgh
Afgang fra Kastrup 13:55
Ankomst Edinburgh 14:45 (lokal tid)
Overnatning Edinburgh
Dag 2, Mandag den 20. april
TEMA Forbedringsarbejde
Dagstur til Glasgow
Dag 2,
formiddag

Dag 2,
eftermiddag



Besøg på Queen Elisabeth Hospital og/eller Glasgow Royal Infirmary med
henblik på at høre om arbejdet med forbedringsmodel og resultaterne
heraf ude i klinikken



Fortsat besøg på Queen Elisabeth Hospital og/eller Glasgow Royal
Infirmary
Oplæg om udvikling af kvalitetsarbejdet, herunder samarbejde med
Virginia Mason og arbejdet med forbedringsmodellen i Skotland ved Jason
Leitch, National Clinical Director of the Scottish Government.



Overnatning Edinburgh
Dag 3, Tirsdag den 21. april:
TEMA Introduktion til det Skotske sundhedsvæsen og integration af sundheds- og socialområdet i
Skotland
Dag 3,
formiddag



Overordnet introduktion til det skotske sundhedsvæsen, herunder
strukturen og udviklingen de seneste år
ved Nessa Barry, Knowledge Exchange Manager TEC & Digital Healthcare
Innovation, Scottish Government



General introduktion til de skotske partnerskaber på sundheds og
socialområdet, hvor hospitalsvæsenet og kommuner arbejder tæt
sammen (Integrated Joint boards) ved Brian Slater, Head og Partnership

Support, Directorate for Health and Care Integration, Scottish
Government

Dag 3,
eftermiddag



Oplæg om lokale erfaringer med at integrere opgaverne i hospitals- og
primærsektoren under én fælles organisation og ledelse, ved Tom Welsh,
Integration Manager (Acute Services) Midlothian



Introduktion og besøg på “The Wellwynd Hub”, der er et mindre
innovativt testcenter, hvor frontpersonaler gennem ny teknologi og
innovative servicetilbud hjælper bl.a. demente og andre borgere med
behov for ergoterapi, telemedicin og velfærdsteknologiske tilbud til at
opretholde selvstændighed i deres hverdag. Ved East Lothian Health and
Social Care Partnership

Overnatning Edinburgh
Dag 4, Onsdag den 22. april:
TEMA 1) Sundhedsklynger og TEMA 2) 10 års plan for psykiatriområdet
Dag 4,
 Introduktion til etableringen af ”sundhedsklynger” i Skotland, samt
formiddag
erfaringer herfra. Klyngerne består typisk af 5 – 8 lægepraksis og formålet
med klyngerne er, at opmuntre lægerne i almen praksis til at deltage i
kvalitetsudviklingsaktiviteter sammen med deres kolleger og for at
bidrage til udviklingen i det primære sundhedsvæsen i lokalområdet.
Oplægsholder Lindsay Wallace, Improvement Advisor, Primary Care
Improvement Portfolio, Ihub


Introduktion til indholdet og implementeringen af 10 års planen ”Mental
Health Strategy 2017-2027”, herunder de udfordringer og
udviklingstendenser, der er særligt på psykiatriområdet i Skotland
v/Mental Health Directorate Chris Wright, National Advisor for Digital
Metal Health, Scottish Government And Service Devolpment Manager,
NHS 24



Dag 4,
eftermiddag

Oplæg om ”Distress Brief Intervention Projekt”. Nationalt initieret
pilotprojekt, der har til formål at sikre en sammenhængende og effektiv
hjælp målrettet voksne i en tilspidset livssituation og med psykiske
problemer. Projektet er et samarbejde mellem politi, psykiatri og frivillig
sektor. Ved Kevin O’Neill.
Transport til Stirling (Bus)
Besøg ved Stirling Health and Care Village, der er et sundhedshus, hvor der
tilbydes en bred vifte af sundhedsydelser og tværsektorielle indsatser.

Overnatning Stirling
Dag 5, Torsdag den 23. april:
TEMA Mobilitet
Dag 5, formiddag

Transport fra Stirling til Aberdeen


Dag 5, eftermiddag



Besøg hos Aberdeenshire, som er en af 30 council areas
(kommuner) i Skotland, der bl.a. har ansvaret for offentlige
transport. Der vil være en række oplæg om CO2-neutrale og
emissionsfrie køretøjer, herunder grøn transport i
tyndtbefolkede områder, ved bl.a. Philip Smart fra Strategy
Unit Transportation and Infrastructure samt oplægsholdere
fra trafikselskabet HiTrans og Robert Gordon University i
Abeerdeen. Der arbejdes desuden på et oplæg om
brintbusser i Aberdeen City samt en demonstrationstur.
Besøg vedr. mobilitet, fortsat

Dag 6, Fredag den 24. april
Hjemrejse fra Aberdeen afgang 13.40 (lokal tid) – ankomst 16.05 Esbjerg.
Alternativ hjemrejse fra Edinburgh til Kbh (afhængig af udrejse) – så skal gruppen med bus fra
Aberdeen til Edinburgh og herefter hjemrejse til Kbh - afgang fra Edinburgh 15.10 ankomst
København 17.55

