
DASYS’ Uddannelsesråd 
 
Onsdag den 6. maj 2020 kl. 10-16 
Comwell Kolding  •  Skovbrynet 1  •  6000 Kolding 

UDDANNELSESKONFERENCE 2020

Vi vil så gerne have, 
at du bliver lidt længere! 
Kan uddannelse være en del af svaret på udfordringerne  
med at tiltrække og fastholde kompetente sygeplejersker  
i et sundhedsvæsen under forandring?



Riget fattes sygeplejersker. Der uddannes mange 
dygtige sygeplejersker, og flere er på vej. Men desværre 
mister en del lysten til faget enten under uddannel- 
sen eller på vej mod en pensionsalder på 73 år.

Ændringerne i samfundet diskuteres under overskrif-
ter som præstationssamfund, konkurrencesamfund 
og »robuste, omstillingsparate medarbejdere med 
humor søges«. Også inden for sundhedsvæsenet er 
der store forandringer i vente med supersygehuse 
og patienter, der udlægges i stedet for indlægges.

Stadig flere opgaver flyttes ligeledes fra sekundær til 
primær sektor og mellem faggrupperne. 

På årets uddannelseskonference rejser vi spørgsmå-
let om, hvilken rolle uddannelse og videreuddannelse 
af sygeplejersker har i et komplekst sundhedsvæsen 
under forandring. Kort og godt: Kan uddannelse være 
med til at tiltrække og fastholde kompetente syge-
plejersker?

VI glæder os til at se dig!

Program

Kl.  9.30 Registrering, kaffe og the

Kl. 10.00 Formanden for DASYS’ Uddannelsesråd byder velkommen 

Kl. 10.10 Erik Riiskjær: I patientens fodspor – hvor langt er vi nået? 
  Oplægget sætter fokus på, hvordan strukturelle rammer former en praksis,  

der er til gavn for nogle og til ulempe for andre. 

Kl. 11.00  Grete Christensen: Et perspektiv fra DSR: Hvordan kan uddannelse
 bidrage til at fastholde kompetente sygeplejersker i faget?

Kl. 12.15 Frokost  

Kl. 13.15 Carsten Juul Jensen: Nyuddannede sygeplejerskers møde med realiteterne
  Oplægget sætter fokus på, hvordan nyuddannede sygeplejerskers kropslige og 

følelsesmæssige reaktioner i arbejdet med at forebygge sygdomme og undgå dødsfald hos 
komplekse patienter kan være betinget af politiske bestemmelser i hverdagslivet.

Kl. 13.40  Hanne Leth Andersen: Efter- og videreuddannelse 
 til nye udfordringer og  styrkede muligheder i hverdagen 
  Oplægget handler blandt andet om, hvordan efter- og videreuddannelse kan styrke 

mulighederne for at påvirke og deltage i faglige beslutninger på arbejdspladsen.

Kl. 14.30 Kaffe, the og kage

Kl. 15.00  Kirsten Lomborg: Visioner, viden og vej
  Oplægget sætter fokus på uddannelse af sygeplejersker, der kan deres kram  

og ved, hvad de gør.

Kl. 15.50 Formanden for DASYS’ Uddannelsesråd afslutter årets konference

 



Tid og sted 

Dato: Onsdag den 6. maj 2020  
 kl. 10-16 

Sted: Comwell Kolding 

 Skovbrynet 1 
 6000 Kolding 

Deltagergebyr 

1.000 kr. + moms for medlemmer 
af Faglige Selskaber under DASYS. 

1.500 kr. + moms for  
ikke-medlemmer

Sidste tilmeldingsfrist 

Mandag den 6. april 2020. 
Ved afbud senere end denne  
dato betales fuld pris

Tilmelding 

Tilmeld dig på dette link:
https://bit.ly/317AApf

Praktisk info

Om indlægsholderne
Erik Riiskjær har skrevet bogen »I patientens 
fodspor«, der en personlig frontlinjeberetning om 
den ældre patients møde med det moderne sund-
hedsvæsen.

Grete Christensen er formand for DSR

 Carsten Juul Jensen har lavet en ph.d.-afhandling fra 
RUC om det store pres, nyuddannede sygeplejersker er 
under i den første del af deres arbejdsliv.

Hanne Leth Andersen er rektor på RUC og tidligere 
direktør ved CBS Learning Lab på Copenhagen Business 
School.

 Kirsten Lomborg er seniorforsker på Steno Diabetes 
Center Copenhagen, hvor hun blandt andet forsker 
i personcentreret behandling og brugerinvolvering i 
forskning.

https://bit.ly/317AApf

