
 

 

”Mange broer små….” 

- håndtering af forskellige former for overgange i 
sundhedsvæsnet 

 

 

Torsdag den 6. juni – fredag den 7. juni 2019 

Hotel Koldingfjord  
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 9.00-09.30 Registrering og morgenbuffet 

 

9.30-10.00 Velkomst og præsentation ved sygeplejersker fra 
planlægningsgruppen 

Anne Bjerrum, Onkologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet 

Charlotte B. Smidt, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde 

Dorte Britt Andersen, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde 

Dorte Nielsen, Urologisk Afdeling, Herlev-Gentofte-Hospital 

Mette Munk, Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital 

Mette Jørgensen, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 
 

 

10.00-10.45 Den nyeste ”Barometerundersøgelsen - Kræftens bekæmpelse”  
2017-18 
 

Kræftpatienters behov og oplevelser i mødet med sundhedsvæsnet.  5.400 patienter har 

medvirket i undersøgelsen, som omhandler deres forløb under udredning, behandling, 

efterforløb og senfølger. Med særligt fokus på overgange og sammenhæng. 

 

v. Projektleder Louise Vindslev Nielsen, Kræftens Bekæmpelse 

 

10.45-11.00 Formiddagspause 

 

11.00-11.45 

 

 

 

 

Sammenhængende patientforløb er svære at gennemføre 

Et studie i, hvordan sundhedsprofessionelles samarbejde fungerer på tværs af 
sundhedssektorerne: på papiret – og i virkeligheden 

v. Sygeplejerske og ph.d. Anne Bendix Andersen RN MHSn Center for 
forskning i klinisk sygepleje og kvalitetsafdelingen 

 

11.45-12.45 

 

 

 

Sundhedsvæsnets organisering og betydningen for oplevelsen af 
sammenhæng 

Fokusområde er sundhedsvæsnet, særlig organisering, evaluering og ledelse i 
hospitalssektoren, det kommunale sundhedsvæsen og almenpraksis. 

 v. Sidsel Vinge, Projektchef i VIVE  

12.45-13.45 Frokost 



 

13.45-15.45 

 

Paneldebat: Sundhedsreformen, hvordan kommer 
koordineringsopgaven til at se ud og hvem skal løse den?  

• Dansk Sygepleje Råds formand – Grethe Christensen 

• Danske Regioner – Regionsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, medlem af  
Danske Regioners bestyrelse. 

• Patientrepræsentant – Hans Henrik Knudsen 

• Almen praksis – Lars Gehlert Johansen, praktiserende læge i Røde Kro 

• Kommunal sektor – Annette Secher, Sundhedschef Aalborg kommune 

Moderator: Bo Snedker Boman, psykolog på Onkologisk og Palliativ afsnit, 
Sjællands Universitetshospital  

 

15.45-17.00 Oplæg til Walk and talk - Kaffe, the og forfriskning 
 
Faciliteres af Mette Kjerholt 

 
Evt museumsbesøg  kr.50 og kr. 35 for medlemmer af DSR - 
egenbetaling 
 
 

 

  19.00   2 retters middag inkl. 2 glas vin eller vand 
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 7.00-09.00 Morgenbuffet og godmorgen 

 

9.00-09.45 Pakkeforløbet – oplevet af patienter og pårørende 

Pakkeforløb for patienter med kræft i hjernen: En undersøgelse af patientens oplevelse og behov 
undervejs i et fuldt hospitalsforløb over tid på tværs af alle involverede afdelinger 
 
Patienter der modtager diagnosen "primær hjernekræft" har generelt en dårlig prognose og oplever 

ofte en høj symptombyrde, der påvirker deres evne til at bearbejde information og kommunikere 

egne behov. Flere internationale studier har det sidste årti påvist, at disse patienter i høj grad har 

uopfyldte behov i forhold til information, kommunikation og støtte i deres sygdomsforløb. 

Spørgsmålet er, om dette også gælder i Danmark, hvor patienterne gennemgår det accelererede og 

effektive pakkeforløb for kræft i hjernen? Og hvad ved vi egentligt om patienternes behov og 

oplevelser i forhold til information, kommunikation og støtte i pakkeforløbet, der går på tværs af 

sektorer, hospitaler, afdelinger og faggrupper?  

 
V. Tina Wang Vedelø, Ph.d., Cand. Cur., Klinisk sygeplejespecialist på Hjerne- og 

Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital 

 
 

09.45-11.00 Sådan styrker du din position som forløbskoordinator  

Få inspiration og konkrete bud på, hvordan du kan give ledere, kollegaer og andre faggrupper større 

lyst til at samarbejde med dig om din faglige dagsorden og dine opgaver.  

Få større succesrate med gennemførelsen og afslutningen af dine opgaver - sådan giver du dine 
samarbejdspartnere større ejerskab i dine eller jeres fælles opgaver! 

V. Kommunikationskonsulent og sygeplejerske Gitte Simonsen, DSR/Kreds 

Hovedstaden  

 

10.30-10.45 

 

Formiddagspause 

 

10.45-11.30 Transition – overgangen fra ung til voksen i sundhedsvæsenet 

- hvordan medvirker vi aktivt til at skabe den mest trygge og glidende overgang for den unge, som 

overgår fra pædiatrisk regi til voksenregi på hospitalet? 

Unges bio-psyko-sociale udvikling 

Præsentation af ny retningslinie for transition. 

V. Pædiater Jens Jakob Petersen, afdelingslæge ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg  

11.30-12.30 Frokostbuffet 

 



12.30-13.15 Fremtidens sygepleje i det danske sundhedsvæsen 

Hvilke egenskaber og fokus kendetegner fremtidige sygeplejefaglige opgaver?   

V. Associated Futurist, Future Navigator Louise Fredbo-Nielsen 

 

13.15-14.15 

  

Eksistenslaboratorium – mod og tryghed til at samtale om eksistensen 
 
Hvad er Eksistenslaboratoriet, hvordan kan det etableres og fungere i praksis? 
 
I eksistenslaboratoriet arbejdes der med hvordan sundhedsprofessionelle kan støtte patienter og 
pårørende i mødet med eksistentielle temaer, der dukker op, når mennesker møder sygdom. Dette 
gøres blandt andet ved, at de sundhedsprofessionelles forventninger og forestillinger om egen rolle 
og praksis bringes i spil. Eksistenslaboratoriet er en langsom arbejdsform i en sundhedsfaglig verden 
præget af hurtighed.  
 

V. Teolog Ingeborg Kastberg, præst i Det Palliative Team og på 
HospiceSønderjylland 
 
 

14.15-15.00 Opsamling forløbskoordinator-seminaret 2019 

v. Ph.d, sygeplejerskespecialist og forskningsleder Mette Kjerholt, SUH 

 

På gensyn 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger 



Adresse:  Hotel Koldingfjord – Fjordvej 154 – 6000 Kolding 

Pris:  Kr. 2.995 pr. person på enkeltværelse (ved 2 personer i et   

  dobbeltværelse – Kr. 100 mindre pr. person) 

Ankomst: Torsdag, den 6. juni 2019 mellem kl. 09.00 – 09.30 

Tjek ind på værelserne: Fra kl. 13.00 

Tjek ud:  Fredag, den 7. juni 2019 kl. 11.00  

Afrejse:  Fredag, den 7. juni 2019 efter kl. 15.00 

Tilmelding: Nedenstående skema bedes udfyldt og returneret elektronisk –  

  tilmeldingen er bindende 

Betaling: Når faktura modtages indsættes beløbet senest 1.april 2019 

Tilmeldingsfrist:  1. april 2019 

 

Kontaktperson: 

Dorte Britt Andersen 

Sygeplejerske på  Hæmatologisk afdeling 

Sjællands Universitets Hospital 

dban@regionsjaelland.dk 

Tlf 4732 4850 

 

Denne tilmeldingsblanket bedes returneret elektronisk på dban@regionsjaelland.dk 

Tilmelding seminar + overnatning på  

enkeltværelse/dobbeltværelse 

 

EAN NR  

Kontakt E-mailadresse  

Betalende afdeling/arbejdssted  
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