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Velkommen til en temadag i Kreds Midtjylland hvor fokus er den ældre medicinske patient 
og de sygeplejersker, der varetager borger-/patientforløbet i det sammenhængende 
sundhedsvæsen. 

Kom og oplev faglige oplæg og forskellige sessioner hvor der er plads til dialog og 
refleksion. Få samtidig praktiske redskaber til at finde arbejdsglæde og holde af dit job i 
stedet for bare at holde det ud. 
 
 

Program: 
 
Kl. 09.00-09.15  Velkomst og åbning af temadagen 

Anja Laursen, kredsformand, DSR, Kreds Midtjylland 

 

 
 
 

Kl. 09.15-10.15  Til kamp for omsorg og pleje 
Har sygeplejeprofessionen solgt ud af arvesølvet i form af  
pleje og omsorg i forsøget på at opnå tålelige arbejdsvilkår  
og kunne overleve i sundhedsvæsenet? 
Sidder professionen også inde med en del af løsningen til at 
håndtere den stadig stigende gruppe af gamle, som udgør  
en stigende udfordring i sundhedsvæsenet med problemer 
som multisygdom og genindlæggelser? 
Lad os derfor gå til kamp for at få plejen og omsorgen tilbage 
som professionens vartegn og byde ind med løsninger på 
udfordringerne. 
 
Lisbeth Aaskov Falch, sygeplejerske, ph.d., lektor, master i 
humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, 
Professionshøjskolen Absalon 
 

Kl. 10.15-10.45  Pause 
 

Kl. 10.45-12.00  Fire faglige parallelsessioner  
Ved tilmeldingen skal du vælge en af følgende fire sessioner: 
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Session I 
Hvilke værdier og visioner er vigtige for dig, dit fag og for 
Dansk Sygeplejeråd? 
Dansk Sygeplejeråd har taget hul på en række dialoger for at 
høre hvilke værdier og visioner, du som sygeplejerske har for 
dit fag og for den organisation, du er den del af. Sagt med 
andre ord skal vi i fællesskab have opdateret Dansk 
Sygeplejeråds værdier og visioner, så disse harmonerer med 
tidens forventninger og udvikling. 
 
I sessionen debatteres emner som: 
- Stærk og stolt fagidentitet 
- Mangfoldighed i fællesskab 
- Synlig, tilgængelig og åben organisation 
 
Din mening er væsentlig! 
 
Formandsgruppen, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session II 
Sygeplejerskers læring og forandring af praksis ved 
overflytning af ældre medicinske patienter mellem 
sundhedssektorer 
Hvordan tages der hånd om komplekse ældre borgeres 
behov i forløb med hastige indlæggelser og udskrivelser? 
Har du brug for nye ideer til, hvordan samarbejdet på tværs  
af sektorer kan forbedres? 
Kom og hør hvad der har overrasket sygeplejersker mest i 
forhold til egen og andres praksis og vilkår. 

Ældre medicinske patienters overgange mellem hospital og 
kommunal sygepleje har igennem årtier været genstand for 
både sundhedsprofessionelles, lederes, forskeres og politikeres 
interesse.  
I vores oplæg vil vi præsentere resultaterne af en 
læringsintervention, hvor sygeplejersker og andre aktører 
involveret i overgange har undersøgt egen praksis og på den 
baggrund lavet en vision og forslag til nye løsninger på, 
hvordan samarbejdet kan se ud i fremtiden for at sikre 
sammenhængende forløb, når patienterne krydser de 
sektorielle grænser mellem hospital og den kommunale 
sygepleje.  
 
Rikke Buus Bøje, ph.d.-studerende, forskningsenheden, 
Regionshospitalet Randers 

Karin Juhl, sygeplejerske, vagtcentralen, Favrskov Kommune  

Tina Grodt Messerschmidt, udviklingssygeplejerske i 
akutafdelingen, Regionshospitalet Randers 

   
 
 

Rikke Buus Bøje 

Karin Juhl 

Tina Messerschmidt 



 

 

 

4 

 
Session III 
Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det  
medicinske område i Kreds Hovedstaden 

Siden 2017 har Region Hovedstaden og Dansk Sygeplejeråd,  
Kreds Hovedstaden samarbejdet om en stor indsats omkring  
rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det  
medicinske område.  
Der arbejdes med syv indsatser, der kan styrke og brande  
det medicinske område med henblik på at imødekomme  
rekrutterings- og fastholdelsesproblemer og samtidig sikre og  
tydeliggøre karriereveje for sygeplejerskerne på det  
medicinske område. 
 
De syv indsatser omhandler: 
1. Understøttelse af ledere 
2. Employer branding; Ny brug af digitale medier 
3. Styrkelse af vejlederkompetencer 
4. Godt på vej i sygeplejen 
5. Udvikling af specialerettede introforløb for nye og på tværs  
    af medicinske specialer 
6. Specialerettet efter- og videreuddannelse på tværs af  
    medicinske specialer 
7. Styrkelse af forsknings- og læringskulturen 
 
I sessionen kan du høre mere om indsatserne, og hvad de 
har betydet for sygeplejerskernes hverdagsudfordringer på  
de medicinske afdelinger.  
  
Birthe Hellqvist Dahl, teamleder, Dansk Sygeplejeråd,  
Kreds Hovedstaden samt en sygeplejerske fra det medicinske 
område 
 

 

  Session IV 
Fleksible Indlæggelser – 24/7 adgang til hospitalet for 
kronikere i ambulante forløb 

På Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg kan 
ambulante kronikere kontakte hospitalet 24/7 i tilfælde af 
symptomer på akut forværring. En sygeplejerske fra det 
specialiserede sengeafsnit besvarer opkaldet og finder i 
samarbejde med patienten den bedste løsning på 
situationen; allerhelst uden at patienten skal ses på hospitalet. 
Her assisterer Akutteamet fra Silkeborg Kommune ofte med 
diagnostik og behandling i eget hjem. Med Fleksible 
Indlæggelser er sygeplejersken helt i front og er 
omdrejningspunktet for den akutte indsats. 
Foreløbige resultater tyder på, at tilbuddet reducerer 
indlæggelser og sengedage. Derudover beretter patienterne, 
at det giver tryghed at den specialiserede hjælp altid  
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er ved hånden og deres frygt for en akut forværring er knap  
så stor. Fleksible Indlæggelser vandt i 2019  
"Den Gyldne Tråd," der uddeles af magasinet Kommunal 
Sundhed. Prisen gives for et tværsektorielt tiltag, der har vist 
vejen for godt samarbejde på tværs af sektorerne. 
  
Anders Damgaard Møller, cand.scient.san., ph.d.-studerende, 
Regionshospitalet Silkeborg samt sygeplejerske fra akutteamet 
i Silkeborg Kommune og sygeplejerske fra det specialiserede 
afsnit på Regionshospitalet Silkeborg 
 

Kl. 12.00-13.00  Frokost 
 

Kl. 13.00-14.00  Skønne øjeblikke i sygeplejen 

I oplægget kredser sygeplejerske og ph.d., Sine Maria 
Herholdt-Lomholdt, om øjeblikke, hvor etisk og menneskelig 
meningsfuldhed bryder igennem i mødet mellem 
sygeplejerske og patient. Der fokuseres på øjeblikke i plejen, 
hvor forhold af dyb betydning afsløres og sygeplejersken 
spontant og omsorgsfuldt værner om det, der i situationen 
synes at kunne opretholde menneskelighed og lade lys slippe 
ind. Dette også i situationer med store tab og dyb lidelse. 
Sådanne øjeblikke vil blive lagt frem og belyst, som øjeblikke 
man som sygeplejerske ikke af egen kraft kan skabe men det 
til trods kan være med til at åbne rum for.  
 
Sine Maria Herholdt-Lomholdt, sygeplejerske, ph.d., lektor på  
VIA University College, Randers 
 

Kl. 14.00-14.20  Pause 
 

Kl. 14.20-15.30 
 

 

 

 

Arbejdsglæde – helt enkelt! 
Hvordan kan vi skabe arbejdspladser, som medarbejderne 
kan holde af, og hvordan kan vi finde en fælles vej til 
engagement og større arbejdsglæde på arbejdspladsen? 

Jon Kjær Nielsen vil bl.a. belyse, hvad det er, der skaber 
arbejdsglæde på jobbet, hvad man får ud af at holde af sit 
job i stedet for bare at holde ud, og hvorfor arbejdsglæde er 
så vigtigt, som det er.  
 
Undervejs er der fokus på praktiske værktøjer, du kan bruge 
med det samme.  
 
Jon Kjær Nielsen, forfatter, foredragsholder og konsulent 
 

Kl. 15.30 
  Tak for i dag! 
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  Praktiske oplysninger 
 

Tid og sted: 
 

Onsdag d. 27. november 2019 
Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 
 

Tilmelding: Via kredsens hjemmeside 
https://dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer  
 

Tilmeldingsfrist: 10. november 2019 
 

Forplejning: Der serveres morgenkaffe fra kl. 8.30, frokost kl. 12.00 og 
kaffe. 
 

Parkering: Gratis parkering  
 

Afbud: Skulle du blive forhindret i at deltage, meld da venligst fra på 
DSR, Kreds Midtjyllands hjemmeside. 

 
 
 

 


