
 
 

 

 

Dansk Sygeplejeråd 

Kreds Midtjylland 

Fremtidens gode sygeplejefaglige  

arbejdsliv – et fælles projekt! 

i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 
 

Program 

Kl. 15.00  Åbning af Markedsdagen 

v/ Kredsformand Anja Laursen 

Kl. 15.15 Standene, Pit-stoppet og pølse- og 

isbod åbner og har åbent til kl. 18.30 

Kl. 15.30 Faglige sessioner 4 oplæg – runde 1 

Kl. 16.15 Besøg standene  

Kl. 17.00 Faglige sessioner 4 oplæg – runde 2 

- gentagelse af runde 1 

Kl. 17.45 Besøg standene  

Kl. 18.00 Debat om ’Ligestilling og Ligeløn’ lige 

midt på markedspladsen  

Kom og giv dit besyv med… 

Kl. 18.30 Fælles middag i teltet 

Kl. 19.30 Koncert med Anne Dorte Michelsen 

Kl. 20.30 

 

Afslutning af Markedsdagen 2019 

v/ Kredsformand Anja Laursen 
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Velkommen til Markedsdagen 2019 i Kreds Midtjylland, som sætter fokus på fremtidens gode sygeplejefaglige  
arbejdsliv.   

 
Markedsdagen byder på faglige sessioner, stande, debatter, konkurrencer og ikke mindst sygeplejefællesskab, hygge 
og sjov. 

 

Faglige sessioner 
 

Kl. 15.30-16.15 og 
Kl. 17.00-17.45 
 
Lokale: Blå 

 
Fundamentals of Care og kliniske retningslinjer - hvordan hænger det 
sammen? 
 
 
Preben Ulrich Pedersen, professor, ph.d. 
Center for Kliniske retningslinjer, Klinisk Institut, Aalborg universitet 
 
 
 

 

Kl. 15.30-16.15 og 
Kl. 17.00-17.45 
 
Lokale: Gul 

  Organisatoriske faktorers sammenhæng med plejepersonalets 
vurdering af den sundhedsfaglige kvalitet og sygeplejenormering 

En tilstrækkelig sygeplejenormering har betydning for patienterne. Det 
er vist i adskillige internationale undersøgelser de sidste 30 år, men der 
mangler tilsvarende studier fra Danmark. I 2017 forsvarede Hanne 
Mainz sit Ph.d.-studie om sygeplejenormering, som bidrager med ny 
viden om sygeplejenormering på afsnitsniveau, hvor organisatoriske 
faktorer beregnes for hver vagt og sammenholdes med 
plejepersonalets daglige vurderinger af den sundhedsfaglige kvalitet og 
sygeplejenormering. 
 
Studiet, som blev udført på medicinske og kirurgiske hospitalsafsnit på 
Aarhus Universitetshospital viste, at flere sygeplejetimer per patient, 
større andel af sygeplejersker, mindre plejemængde, længere erfaring 
inden for specialet og højere kompetenceniveau er vigtige 
organisatoriske faktorer, som har sammenhæng med personalets 
vurdering af en god sundhedsfaglige kvalitet og en tilstrækkelig 
sygeplejenormering. Studiets udviklede og testede redskaber kan 
anvendes til at vurdere sygeplejenormering med henblik på en optimal 
udnyttelse og fordeling af ressourcerne i sundhedsvæsenet. Redskab til 
at vurdere sygeplejerskers arbejdsmiljø kan understøtte 
bestræbelserne på at skabe gode organisatoriske vilkår og dermed sikre 
en optimal sundhedsfaglig kvalitet til gavn for patienterne. 

Hanne Mainz, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d., Aarhus 
Universitetshospital 
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Kl. 15.30-16.15 og 
Kl. 17.00-17.45 
 
Lokale: Rød 

 Sygeplejerskernes digitale kompetencer handler om mere end 
maskinbetjening 

Sundheds- og socialsektoren tager løbende nye digitale teknologier i 
anvendelse, hvilket konstant lægger pres på behov for nye 
kompetencer bland medarbejdere. Det giver løbende nye udfordringer 
til sygeplejersker om at tilegne sig digitale kompetencer for at kunne 
forstå de teknologier som de skal betjene i deres kliniske praksis. Men 
få er klar over at digitale kompetencer handler om langt mere end 
teknisk maskinbetjening, hvilket vil blive udfoldet i oplægget. 

Raymond Kolbæk, Forskningslektor, ph.d., cand.cur., Center for 
forskning i klinisk sygepleje, Viborg 

 

Kl. 15.30-16.15 og 
Kl. 17.00-17.45 
 
Lokale: Sort 

  

 

 

 

Ny sygeplejerske – uden panik 

Som nyuddannet sygeplejerske står du over for en række valg,  
som kan gøre dig usikker og nervøs: Du har fået et stort ansvar på  
en ny arbejdsplads med nye kolleger, men du mangler overblik og  
er måske bange for at lave fejl. Du spørger dig selv, er jeg god  
nok?  
Men fortvivl ikke! 
Nurse Ruth vil fortælle om livet som nyuddannet sygeplejerske –  
at det er ok at lave fejl, og at du aldrig er alene på arbejdspladsen. 
  
Ruth Holst, sygeplejerske, tegner og forfatter 

 
 
 

Stande 

 
1. Kan man lære at skabe overblik, prioritere og uddelegere sygepleje gennem Virtual Reality? 

Cathrine Sand Nielsen (cnie@via.dk), Carsten Munch Nielsen, Troels Mortens, Michael Viuff & Vibeke Røn 

Noer 

Kom og oplev hvordan vi på VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus arbejder med Virtual Reality med det 
formål at ’træne overblik og prioriteringer’ i sygeplejerskens travle hverdagsliv. 

På standen kan du møde uddannelsesforskerne Cathrine Sand Nielsen & Vibeke Røn Noer fra VIA 
Sygeplejerskeuddannelsen og ingeniørerne Troels Mortensen og Michael Viuff fra VIA Informations- og 
kommunikationsteknologi. De vil sammen med nogle af deres studerende invitere dig ind i det virtuelle 
simulationslaboratorie.  
 

2. + 3. Uddannelses- og Karrieresamtaler                                                                      

Hør om mulighederne for at få en uddannelses- og karrieresamtale med fokus på afklaring, jobskifte og 
uddannelse. 
 
Mød karrierekonsulenter fra DSR Kreds Midtjylland og DSA – Din Sundhedsfaglige A - Kasse. 

Er du interesseret??  Så tilbydes en kort samtale på Markedspladsen. 
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4. Kredsbestyrelsen (KB) i Kreds Midtjylland 2019                                                              

Hvad er KB for en størrelse, hvilken opgaveportefølje har KB, og hvordan kan du stille op til KB-valget? 

Hør desuden hvad kredsbestyrelsen mener om aktuelle politiske temaer som f.eks. fuld tid og deltid. 

Mød repræsentanter fra kredsbestyrelsen 
 

5. Den faglige kvikskrank        

I kvikskranken kan du få svar på spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår.                                                                                     

Faglige konsulenter fra Kreds Midtjylland 
 

6. Sygeplejerske hele livet   

I standen kan du høre nærmere om, hvordan du kan være aktiv som seniorsygeplejerske. 
Hør også om seniorsammenslutningen i Kreds Midtjylland som er et godt tilbud, hvis du ønsker at bevare 
kontakten med kolleger og organisationen lokalt. 
                                                                                         
Mød repræsentanter fra Seniorsammenslutningen 
 

7. Arbejdsmiljø og bæredygtighed - det handler om at se det hele liv 

Rikke Borgbjerg, arbejdsmiljøkonsulent og Jens Sonne, arbejdsmiljøkonsulent, Kreds Midtjylland         
                                                                          

8. Lederforeningen  

Kom og få en snak med lederforeningen og hør hvad foreningen kan tilbyde – måske om løn, arbejdsmiljø 
og uddannelsesmuligheder. 

Peter Stuhaug, næstformand i Lederforeningen 
 

9. Sygeplejeetisk Råd 

Sygeplejeetisk Råd har bl.a. som opgave at overvåge og fremme sygeplejerskers faglige/etiske standard. 
 
Mød repræsentanter fra Sygeplejeetisk Råd i standen og få en snak om etiske dilemmaer 
 

10. Center for forskning i klinisk sygepleje, Viborg 

Hvad arbejder en forskningsenhed med, og hvordan kan du som interesseret sygeplejerske komme i gang 
med at forske? 

Få svar på disse spørgsmål og mange andre af repræsentanter fra Center for forskning i klinisk Sygepleje 
 

11. + 
12. 

Hvad betyder fuldtid/deltid for dit arbejdsliv, økonomi, barsel, pension mv.? 

Få en snak med repræsentanter fra PKA og Lån og Spar Bank på Markedsdagen om det, der optager dig, 
og ikke mindst få nogle faktuelle kr./øre-tal på, hvad dine valg og fravalg betyder for din livssituation og 
økonomi. 
 
Hos Lån og Spar Bank 
Kig forbi Lån & Spar Bank og mød en personlig rådgiver der kender til jeres økonomi! På dagen kan du 
kan få en lille personlig snak og høre, hvad du skal være opmærksom på i forhold til din økonomi, hvis du 
vælger at gå på deltid?                                

Ønsker du at få et gratis uforpligtende møde om din økonomi og se hvad deltid vil betyde for din 
hverdag, booker vi tid til et personligt møde i vores Rådgivningscenter.  

Deltag også i dagens konkurrencen, og vær med i lodtrækningen om et Supergavekort på 500 kr.                             
xxxx 
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Hos PKA                                                                                                                                                                         
Kig forbi din pensionskasse og bliv klogere på, hvad det betyder for din pension, hvis du vælger at 
arbejde på deltid. Du kan se beregninger på, hvad det betyder over et livsforløb osv. 

Du kan også høre mere om delpension, som er din mulighed for at sætte pensionsudbetalingerne på 
pause eller at skrue ned for dem, hvis du gerne vil fortsætte med at arbejde efter dit pensionstidspunkt. 

Vi glæder os til at se dig 

 
13. Fagligt Selskab for sygeplejersker i kommunerne 

Den kommunale sygepleje gennemgår i disse år en gennemgribende forandring, hvilket påvirker 
sygeplejerskernes rolle og arbejdsvilkår. 

Mød repræsentanter fra FSSK og hør nærmere om det faglige selskab, hvad FS arbejder med og få en 
snak om, hvad der rør sig i det kommunale område 
 

14. Faglig Sammenslutning for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning  

Bliv klogere på hvem FS er og hvad vi laver i Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder Udvikling og 
Forskning.  

Annesofie Lunde Jensen, formand 

15. Sygeplejestuderendes landssammenslutning 

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS, arbejder aktivt for at sikre, forbedre og udvikle 
vilkårene for de sygeplejestuderende. Vi samarbejder tæt med og er en del af Dansk Sygeplejeråd. 

Mød lokale SLS-repræsentanter i standen 
 

16. Health Literacy ud fra et sygeplejefagligt perspektiv 
 - hvilke forudsætninger skal sygeplejersken have for at kunne yde en kompetent sygepleje? 

I dag bliver patienter præsenteret for store mængder sundhedsinformation, hvilket øger kravet til deres 
sundhedskompetence. Igennem et litteraturstudie er der blevet undersøgt hvordan begrebet udfoldes og 
hvilke forudsætninger sygeplejerskerne skal have, for at kunne yde en kompetent sygepleje.  
 
Benjamin Rask Pedersen, sygeplejerske, ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og 
Susanne Nielsen, SD, MKS, specialansvarlig sygeplejerske ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt    
 

17. Mediator på arbejdspladsen 

Besøg standen og få en snak om:  
- hvordan en mediator kan være med til at øge trivslen på arbejdspladsen 
- konflikt- og stresstrappen  

Leila Boel, sygeplejerske og mediator 
 

18. Sygeplejersker pauserer vanlig antitrombotisk behandling præ- og postoperativt ved elektiv kirurgi 

Kom og hør om hvordan pausering af antitrombotisk behandling i forbindelse med elektiv kirurgi 
varetages af få sygeplejersker med specialviden på Regionshospitalet Silkeborg, og ikke mindst hvordan  
kompetencerne i forhold til håndteringen er samlet, højnet og kvalitetsudviklet. 

Der er udviklet et "Set Up", der i tæt samarbejde med operatør, anæstesien, sygeplejersker og patienten, 
sikre en høj grad af complience i organisationen, og dermed stor patientsikkerhed. Samtidig med at 
personalet oplever en forbedring af kvaliteten, og færre aflysninger.  
 
Mød de 5 sygeplejersker, der har efteruddannelse indenfor trombose og hæmostase 
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19. Ernæringsredskab til socialpsykiatrien 

Kom og hør om min udvikling af et dialogværktøj som ved hjælp af en ”madkasse” giver et indblik i 
borgeren i socialpsykiatriens madvaner, ernæringsregister og dennes indtag af de nødvendige vitaminer 
og mineraler. Redskabet har formålet at gøre det at spise sundt mere overskueligt for mennesket med 
psykiatriske lidelser. 
 
Ditte Dahl, sygeplejerske på DMP i Gødvad 
 

20. Seksualundervisning til børn og unge – hvorfor er sundhedsplejersken en vigtig nøgleperson her? 

Hør om hvordan et team af sundhedsplejersker i Holstebro Kommune laver supplerende 
seksualundervisning til alle kommunens 8. klasser og med stor succes underviser unge med særlige 
behov i deres nyåbnede kondomeri. 
 
Lone Kjær Hein, sundhedsplejerske, Holstebro Kommune 
 

21. Patientforeningen Tidslerne 

Kræftforeningen Tidslerne er patienternes forening og er brobygger mellem den konventionelle og det 
komplementære sundhedsvæsen og støtter medlemmerne i deres valg eller fravalg af behandling.  
 
Kom og hør mere om hvad Tidslerne tilbyder og mød Maj Nielsen, formand i Tidslerne 
 

22. MidtSim- Træning i virkeligheden 

Interesserer du dig for individuel og eller teambaseret kompetenceudvikling? Ønsker du at blive bedre til 
at give feedback, eller debriefe, så kom forbi Koncern HR – MidtSim´s stand og tag en snak Magnus Bie 
og Susanne Slot, sygeplejersker, simulatorinstruktører og kursusledere på Region Midt´s 
simulatorinstruktøruddannelsen.  
  
Koncern HR - MidtSim, tilbyder simulatorinstruktøruddannelse til sundhedsprofessionelle, og 
understøtter implementering af simulation på Region Midtjyllands hospitaler. 
 
Simulation er en effektiv læringsmetode, hvor sundhedsprofessionelle kan opøve, træne og fastholde 
individuelle og teamkompetencer – mono- som tværfagligt – fra novicer til eksperter. 
 

23. Center for kompetenceudvikling, Koncern HR 

Besøg standen og hør om de uddannelsestilbud Koncern HR har til dig som sygeplejerske. 
 
Conny Henneberg og Rikke Willemoes Petersen, Center for Kompetenceudvikling, Koncern HR 
 

24. Frivillighed i Hjerteforeningen 

Hjerteforeningen har ca. 10.000 frivillige og der kommer hele tiden nye til. 
Kom og få et indblik i de forskellige typer af frivillige vi har, som er gode at kende til, når man arbejder 
med hjertesyge og pårørende.  
Der vil bl.a. være fokus på vores patientstøtter, der sidder på nogle hospitalerne og i sundhedscentrene.  
 
Hanne Lisette Andersen, Rådgivningsleder, Hjerteforeningen 
 

25. Fagligt Selskab for sundhedsplejersker 

FS for sundhedsplejerskerne har til formål: 
- At fremme det kollegiale sammenhold 
- At yde gensidig støtte til løsninger af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver 
- At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl. a. ved konferencer og temamøder 
- At opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende sundhedsplejen 
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- At medvirke til sundhedsplejens udvikling 
- At samarbejde med og yde faglig sparring til DSR 
- At fremme tværgående samarbejde med øvrige faglige selskaber under DSR 
 
Vil du gerne høre mere, kan du besøge FSs stand og møde repræsentanter fra FS 
 

 
 

Konkurrencer 

 
Kl. 16.20 
 
Lokale: Lilla 
 

   Så er der konkurrence, og der er præmier! 
 
Hvad ved du om Dansk Sygeplejeråd, din kreds og i øvrigt hvad der 
rør sig i din omverden?????? 
 
Test din viden og konkurrere mod dine sygeplejerskekolleger. 
 

 
 

Debat på gårdspladsen 

 
Kl. 18.00 
 
På gårdspladsen 
 

  

 

Hvad mener du om Ligestilling og Ligeløn? 
 
På gårdspladsen kan du høre mere om kredsbestyrelsens 
synspunkter og retning omkring ’Ligestilling og Ligeløn’. 

Og du er inviteret til at give dit besyv med i en debat om de 
fremadrettede indsatser – så deltag aktivt! 
 
Fra Kredsbestyrelsen kan du møde: 
Vibeke Bak, Kredsbestyrelsen i Midtjylland 
Maritta Pedersen, Kredsbestyrelsen i Midtjylland 
Hanne Holst, Kredsnæstformand i Midtjylland 
Bente Rasmussen, 1. Kredsnæstformand i Midtjylland 
 
Debatten faciliteres af Anja Laursen, kredsformand 
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Underholdning i teltet 

 
Kl. 19.30 
 
I teltet 

   Koncert med 
Anne Dorte Michelsen 

De fleste kender Anne Dorte Michelsen fra sin tid som 
forsanger i Tøsedrengene.  

Siden har hun haft succes med bl.a. Venter På Far og egne 
udgivelser med salmer og årstidssange og i 2016 medvirkede 
Anne Dorte Michelsen desuden i Tv-programmet Toppen af 
Poppen. 

Et repertoire med såvel nye som gamle numre kan høres når 
Anne Dorte Michelsen giver koncert på Markedspladsen. 
 

 
 

  

 
  

Praktiske oplysninger 

 
 

Tid og sted: 
 
 

Torsdag den 05. september 2019 
DSR, Kreds Midtjylland, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg 

Tilmelding: Du skal kun melde dig til middagen i teltet, ellers kan du gå på 
opdagelse på markedspladsen blandt stande og faglige sessioner. 
 
Tilmelding til spisningen på: 
https://dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer  
 

Tilmeldingsfrist: 16. august 2019 til spisningen kl. 18.30 
 

Deltagerpris: Gratis 
 

Forplejning: Kaffe/te og kage serveres i Pit-stoppet. 
Pølser, drikkevarer og is serveres på gårdspladsen. 
Middag med drikkevarer serveres kl. 18.30 i fest-teltet (husk at 
der er tilmelding til middagen) 
 

Parkering: Gratis parkering 
 

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

https://dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer
https://dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer

