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Velkommen til en temadag i Kreds Midtjylland hvor kvalitet og kompleksitet i sygeplejen 
kommer under lup. 
 

Kom og oplev faglige oplæg, forskellige sessioner hvor der er plads til dialog og 
refleksion, og hør NurseRuths fortællinger om sygeplejerskelivet. 
 
 
Program: 
 
Kl. 09.00 - 09.15 

 

Velkomst og åbning af temadagen 

Hvordan får kompleksiteten betydning for kvaliteten i 
sygeplejen? 

Anja Laursen, kredsformand, DSR, Kreds Midtjylland 

 
 

Kl. 09.15 – 10.15 
 

Når sundhedsprofessionelle samarbejder om 
tværsektorielle patientforløb 

I sundhedsvæsenet er der meget fokus på at skabe 
sammenhængende patientforløb, og i den forbindelse 
forventes det, at et øget samarbejde mellem sundheds-
professionelle vil medføre mere sammenhæng for borgere.  
Men hvordan samarbejder de sundhedsprofessionelle egentlig 
i praksis? Hvordan er deres betingelser og muligheder for at 
skabe sammenhængende forløb? Og fører samarbejde til 
mere sammenhæng?  

Anne Bendix har undersøgt, hvordan sundhedsprofessionelle 
konstruerer patientforløb for ældre borgere med multisygdom, 
når de udskrives fra en akutafdeling og har behov for 
sygepleje og behandling i andre institutioner i det danske 
sundhedsvæsen. Hun har set nærmere på, hvordan 
intentioner om samarbejde beskrives i Sundhedsaftalen for 
Region Midtjylland og på, hvordan sådanne intentioner 
afspejles og efterleves i den praksis, hvor patientforløb bliver til. 
 

Anne Bendix, Forskningssygeplejerske, Ph.d., RN, MHS (nursing)  
Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, Hospitalsenhed Midt, 
Kvalitetsafdelingen 
Anne Bendix er endvidere formand for Sygeplejeetisk Råd 
 

Kvalitet og kompleksitet i sygeplejen    
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Kl. 10.15 – 10.45  Pause 
Networking og besøg standene 

 
Kl. 10.45 – 12.30  

 
 
 
 

 
 
 
 

Kompleksitet i sygeplejen: Hvad er det – og hvordan 
håndterer vi det? 

Kompleksitet er et ord som bruges meget ofte af såvel 
sundhedsfaglige som ledere og politikere til at beskrive 
hverdagen. Men hvad mener vi egentlig med kompleksitet, 
hvad skyldes det, hvordan håndteres kompleksitet bedst, og 
hvad kræver det?  

Sidsel Vinge har undersøgt de kommunale sygeplejerskers 
perspektiv på kompleksitet, men sætter kompleksitet i 
sygeplejen i alle sektorer til debat. For kompleksitet er ikke kun 
et vilkår – det er også noget som kan håndteres mere eller 
mindre hensigtsmæssigt. 

Kom og deltag i samtalen – kompleksitet er noget som 
vedrører sygeplejersker i alle sektorer. 
 

Sidsel Vinge, Projektchef i VIVE – Det Nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd 

 

Kl. 12.30 - 13.30 
 

Frokost 
Networking og besøg standene 
 

Kl. 13.30 - 14.30 
 

 4 faglige Parallelsessioner  
Ved tilmeldingen skal du vælge en af følgende fire sessioner:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hjemmet som det sidste levested - fokus på livskvalitet 
den sidste tid 

Undersøgelser viser at ca. halvdelen af alle danskere ønsker at 
dø i eget hjem, men også at det ønske kun bliver opfyldt for 
under en fjerdedel. Med afsæt i dette blev der i september 
2016 - december 2018 påbegyndt et projekt i Randers 
Kommune omkring ”en værdig død”. Projekt er formet som et 
observationsstudie samt til, at kompetenceudvikle faggrupper 
indenfor den basale palliation og tidlig opsporing i relation til 
palliative symptomer for såvel borgere med kronisk 
uhelbredelig sygdom samt kræft. Kompetenceudviklingen har 
taget form både i plenum samt bedsite-undervisning. Dette er 
mundet ud i en rapport omkring anbefalinger til praksis i 
kommunalt regi. 

 
Louise Nielsen Kusk, projektsygeplejerske i palliation, Randers 
kommune, Hospice Randers  
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  Det tværsektorielle lungeteam til patienter med svær KOL 

Både nationalt og i regioner og kommuner er der udstukket 
strategier for det tværsektorielle samarbejde for at sikre et 
sammenhængende patientforløb. Intentionerne er gode, men 
hvordan ser det ud i praksis, og hvad kræver det? 

Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital har igangsat 
et ph.d.-projekt om et tværsektorielt samarbejde, der er 
udmøntet i et tværsektorielt lungeteam til de sværest syge 
borgere med KOL. 
Dette lungeteam har ikke kun til formål at skabe større tryghed 
i hjemmet hos borgeren og forebygge indlæggelser, men 
også fremme forståelsen på tværs af sektorer og dele viden til 
gode for borgeren. 
Projektet tydeliggør også de udfordringer, der kan opstå i det 
tværsektorielle samarbejde, og hvordan der kan arbejdes 
med aktuelle løsninger. 
 
Birgit Refsgaard, klinisk sygeplejespecialist, Ph.d.-studerende, 
Cand. Cur., MLP, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus 
Universitetshospital 

 
  Samarbejdet med borgeren med den psykiatriske 

diagnose i dilemmaet mellem selvbestemmelse og 
omsorgsforpligtigelsen 

Flere og flere danskere får en psykiatrisk diagnose og 
behandlingskravet er dermed støt stigende. 
Behandlingspsykiatrien bliver mere og mere effektiviseret og 
antallet af indlæggelsesdage for den enkelte patient har 
været dalende. Borgere med psykiske vanskeligheder dør i 
gennemsnit 20 år tidligere end landsgennemsnittet. En del af 
overdødeligheden kan tilskrives selvmord, mens ca. 60 % kan 
tilskrives somatiske sygdomme. Mennesker med psykiske 
vanskeligheder har fx en overdødelighed af livsstilssygdomme 
som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft.         

Ovenstående giver samlet set ret komplekse støttebehov og 
behov for en mere individuel indsats på det socialpsykiatriske 
område. Borgere, der bor på socialpsykiatriske botilbud i dag, 
har andre og mere komplekse problematikker end tidligere, 
hvilket stiller store krav til den enkelte medarbejders evne til 
refleksion og faglige indsats.  

Hvordan arbejder vi med at sikre kvaliteten i samarbejdet med 
borgerne i dilemmaet mellem selvbestemmelse og 
omsorgsforpligtigelsen? Hvordan kan arbejdet med 
systematiske metoder og kompetenceudvikling hjælpe os? 

 
Rikke Vorre, udviklingssygeplejerske, Specialområde 
Socialpsykiatri Voksne, Region Midtjylland  
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Kvalitet og kompleksitet i den kommunale sygepleje 

Kvalitetsarbejde er simpelt, nemt og lige til at gå til! Men der er 
mange modeller, tilgange, lokale omstændigheder og andre 
faktorer, der komplicerer kvaliteten. I Syddjurs Kommune er det 
meste afprøvet og ikke alt er lykkedes. Men erfaringen viser, at 
kompleksiteten indenfor kvalitetsarbejdet KAN reduceres, og 
at det faktisk kan vise sig at være ligetil og give værdi for 
borgere og faglig tilfredshed.   

I oplægget vil vi komme omkring DDKM, forbedringsmodellen, 
nationale mål, lokale mål, indikatorer og målfastsættelse. For 
hvordan stiller man alle tilfredse, når ingen helt vil det samme? 
Og er der overhovedet forskel eller sammenhæng indenfor 
kvalitet – både i kommuner og regioner? 
 
Julie Maria Duval Pedersen, Kvalitetskonsulent, cand. cur., 
Syddjurs Kommune 
 

Kl. 14.30 - 15.00  Pause 
Networking og besøg standene 
 

Kl. 15.00 - 16.00   
  

NurseRuth kommer forbi 
 
Fortællinger og dialog om sygeplejerskelivet! 
 
Ruth Holst, sygeplejerske, blogger og forfatter 
 
 
 

Kl. 16.00  Tak for i dag! 
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         Praktiske oplysninger 

 

Tid og sted: Torsdag d. 07. marts 2019 
Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg 
 

Tilmelding: Via kredsens hjemmeside. 
 

Tilmeldingsfrist: 14. februar 2019 
 

Deltagerpris: Gratis for medlemmer af DSR. 
 

Forplejning: Der serveres morgenkaffe fra kl. 08.30, frokost kl. 12.30 og 
kaffe kl. 14.30. 
 

Parkering: Gratis parkering  
 

Afbud: Skulle du blive forhindret i at deltage, meld da venligst fra på 
DSR, Kreds Midtjyllands hjemmeside: 
https://dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer 

 
 
 

 
      Stande: 

I pauserne har du mulighed for at besøge forskellige stande. 


