2020

Mandag den d.9. marts kl. 9.00-16.00
Hotel Svendborg Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg

Program
Kl.9.30

Velkomst
- Inge Jekes, Formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i
Kommunerne.

Kl.9.40

Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat
funktionsevne hos ældre mennesker
Sundhedsstyrelsen kom med anbefalinger i 2017 til tidlige opsporing.
Hvilke redskaber anbefales og hvorfor. Er det den rigtige vej at gå?
-

Kl.10.15

Irmgaard Birkegaard sundhedsfaglig konsulent.

Det er en myte, at alle kan give grundlæggende sygepleje
Hvad betyder det at være afhængig af pleje? Hvorfor er det ikke en
opgave, der kan overlades til hvem som helst.
-

Kl.11.15

Bente Martinsen, Lektor på institut for folkesundhed ved Aarhus
Universitet.

Pause
Mulighed for at besøge udstillerne.

Kl.11.35

Borgerens sundhedskompetencer har betydning for evnen til at
agere i sundhedsvæsnet
Borgernes sundhedskompetencer er meget forskellige, derfor kræves
der også noget forskelligt af sygeplejersken.
-

Kl.12.30

Helle Terkildsen Maindal professor, Ph.d., Aarhus Universitet

Frokost
Mulighed for at besøge udstillerne.

Kl.13.30

Hvilken betydning har det, at borgeren er skrøbelig- er der
konsensus om begrebet
Hvad er skrøbelighed og hvordan måles det? Hvad kan vi bruge et
redskab, som skrøbelighed til i sygeplejen?
-

Solvejg Henneberg Pedersen Specialeansvarlig overlæge, Holbæk
sygehus.
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Kl.14.15

Pause
Kaffe/ the og kage. Sidste mulighed for at besøg udstillerne.

Kl.14.45

Er pårørende en ressource- og hvilke krav stiller det til
sygeplejersken
Hør om pårørendes oplevelser med det sundhedsfaglige personale,
samt sygeplejerskens oplevelse af samspillet med pårørende.

-

Kl.15.55

Tove Lindhardt, Ph.d., Seniorforsker. leder af forskningsenheden for
klinisk sygepleje ved Medicinsk Afdeling O, Herlev Hospital.

Afrunding af dagen

Praktiske oplysninger
Tid og sted
Mandag den d.9. marts kl. 9.00-16.00.
Hotel Svendborg Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Tilmelding
Pris for medlemmer af FSSK indmeldt før 2020:
Ved manglende deltagelse opkræves

Gratis.
795,- kr.

Pris for nye medlemmer af FSSK:

795,- kr.

Pris for ikke medlemmer af FSSK:

995,- kr.

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

Sidste frist for tilmelding er d. 9. februar 2020.
Der tages forbehold for evt. rettelser i programmet.
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