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Mandag den 27. september kl. 9.00-16.00 

Comwell Ørnumvej 6, 4220 Korsør 

 

Sygeplejersker som faglige fyrtårne 

- hvordan udvikler vi kompetencer? 
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Program 
 

Kl.9.30 Velkomst  

- Inge Jekes, Formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i 

Kommunerne. 

 

Kl.9.40 Hvordan arbejdes med faglig udvikling, så det sikres at 

sygeplejerskerne har de fornødne kompetencer i forhold til 

udvikling i den kommunale sygepleje 

- Dorthe Boe Danbjørg næstformand, Dansk Sygeplejeråd . 

- Anni Kjærgaard Sørensen, chef for sygeplejen, Esbjerg Kommune. 

 

 

Kl.10.15  Pause 
Mulighed for at besøge udstillerne. 

 

Kl.10.45 Hvad er de hyppigste fund ved tilsyn fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed, og hvordan kan tilsyn skabe læring og dermed 

være med til faglig udvikling 

- Anne Marie Glennung Oversygeplejerske. 

- Lone Lind Pedersen Sektionsleder, oversygeplejerske. 

 

Kl.11.15 Faglige fyrtårne i Forskning 

Sygepleje skal ikke ordineres. Den er der i sin egen ret. Et historisk 

tilbageblik. Hvorfor forske i sygepleje og hvem skal forske? 

Hvordan bedrive ægte, involverende forskning i en kompleks hverdag 

og giver det mening? Hvordan kan aktionsforskning bidrage til at 

udvikle sygeplejen og hvilke fordele og ulemper har denne 

forskningstilgang. 

 

- Susanne Winther Sygeplejerske; ph.d. post.doc. forsker Aalborg 

universitet. 

 

Kl.12.00  Frokost  
Mulighed for at besøge udstillerne. 
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Kl.13.00  Hvordan kan sygeplejersken bidrage til arbejdet med 

kvalitetsforbedringer i praksis og hvilken rolle har sygeplejerskens ift. 

kompetenceudvikling – som fagligt fyrtårn i forbedringsindsatserne? 

- Sygeplejerske, Aarhus kommune. 

 

Kl.13.30 Simulationstræningsmetoden – hvordan lærer du dine kollegaer 

at bruge simulationstræningsmetoden 

- Hans-Henrik Johansen, Territory Manager Laerdal 

- Kamilla Kolberg Nielsen, sygeplejerske akutteam Odense. 

 

Kl.14.00 Pause 
Mulighed for at besøge udstillerne. 

 

Kl.14.30 Hvad er Speciale uddannelsen i Borgernær sygepleje og hvilke 
opgaver varetager en special sygeplejerske i borgernære 
sygepleje, og hvordan bidrager uddannelsen til at højne den 
faglige udvikling. 

- Randi Studsrød, Specialesygeplejersker i Borgenær sygepleje. 
- Stephani Funder, Specialesygeplejersker i Borgenær sygepleje. 
- Stine Therese Petersen, Specialesygeplejersker i Borgenær 

sygepleje. 
 

Kl.15.00 Hvad er APN uddannelsen og hvordan kan uddannelsen bidrage til 
at højne sygepleje i kommunerne. 

- Anni Kjærgaard Sørensen, chef for sygeplejen, Esbjerg Kommune. 

- Ida Bjørn Hansen, studerende APN uddannelsen.   

 

Kl.16.00  Afrunding af dagen 

 

 



 
 

Side 3 af 3 
 

Praktiske oplysninger  

Tid og sted 

Mandag den d. 27. september kl. 9.00-16.00 

Comwell Ørnumvej 6, 4220 Korsør. 

 

Tilmelding* 
Pris for medlemmer af FSSK indmeldt før 2020:  Gratis. 

Ved manglende deltagelse opkræves    795,- kr. 

Pris for nye medlemmer af FSSK:    795,- kr. 

Pris for ikke medlemmer af FSSK:      995,- kr. 

* Tilmeldingen er bindende efter den 25. august 2021. 

 

Tilmelding foretages via hjemmesiden for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne: 
https://dsr.dk/fs/fs6/arrangementer 

Sidste frist for tilmelding er den 25. august 2021. 

Der tages forbehold for evt. rettelser i programmet.  

 

https://dsr.dk/fs/fs6/arrangementer

