
 rogram Landskurset d. 13-14 November 2018 

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

 

Nutidens patient i et samfundsmæssigt perspektiv 

 

    Program d. 13. november 

  Udstillingen vil være åben ved ankomst af kursusdeltagere 

 

 09.30- 10.00  Ankomst og registrering 

 10.00-10.15  Velkomst og præsentation af bestyrelsen 

10.15-11.00 Inddragelse eller overdragelse - hvem og hvad bestemmer udfaldet af 
patient-sygeplejerske samarbejdet? Igennem de sidste 30 år har målet 
med sundhedsvæsnets opgaver og funktion flyttet fokus. I det 21. 
århundredes sundhedssystem skabes nu hidtil ukendte muligheder for 
nye innovative løsninger med et stigende krav om inddragelse af 
patienter og pårørende. Men giver det nødvendigvis de bedste 
resultater og udvidede handlemuligheder for patient og pårørende? 

    v/Charlotte Delmar, Professor i sygeplejevidenskab ved   
    Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for   
    Sygepleje, Leder af Sektion for Sygepleje, Master i Public   
    Governance 

 11.00-11.30  PAUSE og udstilling 

 11.30-12.15  Inddragelse eller overdragelse - hvem og hvad bestemmer   
    udfaldet af patient-sygeplejerske samarbejdet? 

    v/Charlotte Delmar 

1 12.15-13.00  Frokost og udstilling. Frokost serveres i udstillingen. 

 13.00-14.00  Generalforsamling 

 14.05-14.30  Præsentation af SIG-grupperne v/ Ulla Dam-Schmidt, FSK&T 

 14.30-15.00  Kaffepause og udstilling 

15.00-16.00 Landet rundt, faglige indlæg fra hele landet udvælges fra indsendte 
abstracts – mange vinkler på sygeplejen. 

    Chairperson Ulla Dam-Schmidt, FSK&T 

 16.00-16.30  PAUSE og udstilling 

 16.30-17.30  Fortsat: Landet rundt, chairperson Ulla Dam-Schmidt 

  

    

 19.15-19.30  Mødes til Networking Café 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program d. 14. november 

De følgende 3 oplæg er på 50 minutter og 10 minutter til spørgsmål 

 

08.30-09.30 Man er syg på sit modersmål. Betingelser i hverdagen, som kan være 
med til at gøre patienter med anden etnisk baggrund sårbar - Emner 
som vil blive berørt er kulturel forståelse af sygdom, sprogbarrierer og 
betydningen af familie og netværk. v/ Dorthe Nielsen, Associate Pro-
fessor, Docent, Migrant Health Clinic, OUH   

 09.30-09.40  Pause og udstilling 

09.40-10.40 Aktiv Patientstøtte – en ny type indsats.  Aktiv Patientstøtte er et 
nationalt udviklings- og forskningsprogram, som blandt andet skal 
undersøge effekten af indsatsen Aktiv Patientstøtte, hvor særligt 
uddannede sygeplejersker gennem løbende telefonisk kontakt, 
rådgiver og coacher patienter med særlig risiko for højt forbrug af 
regionale sundhedsydelser. v/ Annette Lunde Stougaard, 
Chefkonsulent, Region Sjælland 

10.40-11.10 Pause og udstilling (½ time) 

 11.10-12.10  Socialt udsatte og sundhedssystemet – virker det? Lighed i  
    adgangen til sundhedssystemet er ikke nødvendigvis udtryk  
    for, at patienterne kan udnytte mulighederne ens – nogle  
    gange må man behandle patienter forskelligt for at    
    behandle dem ens. Vi vil beskrive de udfordringer    
    patienterne har i kontakten til sundhedssystemet. v/ Lene   
    Tanderup, sygepl. og Bodil Stavad, sygepl. Center For   
    udsatte Voksne og Familier. 

 12.10-13.30  Frokost og udstilling. Udstillere pakker sammen efter denne  
    pause 

13.30-14.15 Familiesygepleje; et bud på hvordan man styrker patient og pårørende 
inklusion i sundhedsvæsenet. Hvad er familiesygepleje/familiedialog, 
hvorfor er det nødvendigt at inddrage familien, og hvordan kan det 
bruges i en travl hverdag. 

    v/ Barbara Voltelen, lektor, Ph.d. Syddansk Universitet 

 14.15-14.25  Pause 

 14.25-15.10  Fortsat: Familiesygepleje v/ Barbara Voltelen, lektor, Ph.d. 

 15.10-15.15  Afslutning 

 

 

 

 


