
   

     
       

Program for Fagligt Selskab for Kræftsygeplejerskers 
Landskursus 2018, 2.- 3. november på Hotel Nyborg Strand 

 

Vi og Nyborg Strand sætter rammerne for et par dage med kræftsygeplejen i fokus 

 

”Er kræftsygeplejerskerne klar til udfordringerne i fremtiden? – Er du?” 

 

Oplægsholderne guider os igennem den nyeste viden indenfor kræftsygepleje, teknologi og samspil mellem 
sektorer. 
Formålet med dette års landskursus er at sætte fokus på kræftpatienternes behov for sygepleje i fremtiden. 
Hvilke opgaver skal løses, hvem skal løse dem, og hvordan gør vi dette bedst muligt for og med 
patienterne? 
Mød op til årets Landskursus, hvor vi sammen kan blive klogere, debattere og dagsordensætte 
kræftsygeplejen. Der er fokus på gensidig inspiration og netværk med fokus på at styrke fagligheden til gavn 
og glæde for patienterne. 

 

Fredag den 2. november  

9.00 – 10.00  Registrering, firmaudstilling og kaffe/rundstykker.   

10.00 – 11.15  Generalforsamling  

11.15 – 11.30  Velkomst til Landskurset v/ Formand Hanne Nafei 

11.30 – 12.00  Kort oplæg fra alle SIG grupperne og udstillerne 

12.00 – 12.45  Louise Fredbo Nielsen, Fremtidsforsker 

”Hvilke egenskaber kræves af sygeplejersker der arbejder med mennesker 
med kræft, i forhold til at kunne varetage fremtidens sygeplejefaglige 
opgaver” 

 
12.45 – 14.15  Frokost, indregistrering af værelser, udstillerne. Poster præsentation 

14.15 – 15.45 Finn Olesen, lektor, associate professor, Ph.D. Schoole af Communication and 
Culture – Information Studies, Aarhus Universitet 

 



   
 ”Teknologiens tilpasning I fremtidens kræftsygepleje – muligheder og risici ved 

fremtidens teknologiske udbud” 
  

  Grete Christensen, Formand for DSR 
  

”Hvilken vej tænker DSR vi skal gå i fremtiden, kan teknologi og omsorg gå 
hånd i hånd” 
 
Debat med oplægsholderne og deltagerne i salen – Moderator Else Carlsted 
 

15.45 – 16.15  Pause med kaffe og besøg hos udstillerne 

16.15 – 17.00  Annette Hygum, Specialeansvarlig overlæge hos Palliativt Team, Vejle 

”Den palliative faglighed skal tænkes som et parallelspor til behandlings- og 
rehabiliteringssporet i fremtidens palliative tiltag og på tværs af sektorer” 
 

17.00 – 17.45 Lene Paaske, Sundhedskonsulent i Greve Kommune, Tovholder for 
tværkommunalt samarbejde om kræftrehabilitering 

  
 ”Hvordan bygges bro mellem hospitalerne og kommunerne til gang for 

kræftpatienterne” 
 
17.45 – 19.00 Pause  

19.00 – 19.45 Michael Brausch, Præst ved Frederiksberg Kirke 

 ”Hvordan bibeholdes eller oparbejdes arbejdsglæden i fremtidens 
kræftsygepleje” 

  
 Velkomstdrik og snacks 

19.45 -  Middag, kåring af medlemmer med 25 års medlemskab, indslag fra deltagerne 
 
 
 
Lørdag den 3. november 
 
8.30 – 8.50 Morgensang 

8.50 – 9.00 Præsentation af ny bestyrelse 

9.00 – 9.45  Christine Enevoldsen Flink, Evalueringskonsulent, Cand.scint.san.publ. 

”Inddragelse på lige fod – oplevelser med og ønsker til inddragelse af social  
sårbare kræftpatienter” 
 



   
9.45 – 10.30 Tom Jerviarz, pårørende til kræftpatient, Frivillig i Patient- Pårørende Rådet 

for kræftområdet på Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus 
 
 ” At blive set, hørt og forstået” 

 

10.30 – 11.15  Pause med kaffe, besøg hos udstillerne og afslutning af posterafstemning 

11.15 – 12.00  Stine Thestrup Hansen, Ph.D. studerende, sygeplejerske, cand. cur.  
  Hæmatologisk afdeling på Sjællands universitetshospital, Roskilde 
 

”Hvad kan PRO anvendes til i forhold til opfølgning af patienter med kræft til 
gavn for patienterne” 
 

12.00 – 13.15  Frokost, besøg hos udstillerne 

13.15 – 13.30  Uddeling af posterprisen 

13.30 – 14.15  Hans Henrik Knudsen, Technical Service Specialist, patient med myelomatose 

  ”Hvordan er det at leve med en kronisk og livstruende kræftdiagnose” 

14.15 – 14.30  Pause med kaffe 

14.30 – 15.15  Jacob Birkler, Filosof med speciale i etik 

  ”Fremtidens kræftsygepleje – set i et etisk perspektiv” 

15.15 – 15.30  Afslutning og på gensyn 

  
 
  

 
 
 

 

 
 
 

  
 

 

   
  


