PROGRAM FOR
FSRS LANDSKONFERENCE
Fagligt Selskab for Reumatologiske Sygeplejersker
Landskonference d. 19. - 21. september 2022
på Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Link til konferencestedet:
www.comwell.com/hoteller/comwell-hotel-middelfart

MANDAG D. 19. SEPTEMBER

Mødeledere: Camilla og Lone

Kl. 9.30 - 10.00:
Ankomst, kaffe og udstillingsbesøg
Kl. 10.00 - 10.15:
Velkomst og gensidig, kort præsentation af
de deltagende. Intro til ”Tip-en-13'er”

I oplægget vil jeg præsentere CHAT redskabet og dele erfaringer vedrørende implementering.
Kl. 12.30 - 13.30:
Frokost og udstillingsbesøg

Kl. 10. 15 - 11.00:
Samarbejde og koordinering på tværs af
sektorer v. Maiken Hjuler Persson, kvalitets- og udviklingskoordinator, Dansk
Gigthospital
- Et kvalitativt studie af sundhedsprofessionelle fra almen praksis, kommune og
hospital, der samarbejder i ældres behandlingsforløb.

Kl. 13.30 - 14.30:
Kan god tandpleje hjælpe på gigt? v. Alice
Ravnsbæk Kristensen, tandplejer
- Daglig grundig tandbørstning er vigtig
for alle. For patienter med reumatologiske og autoimmune sygdomme er god
mundhygieine helt essentiel. Komorbiditet
eksisterer mellem inflammation i munden og inflammation i resten af kroppen.
Oplægget giver dig en viden om mundens
sygdomme og deres indvirkning på resten
af kroppen.

Kl. 11.00 - 11.15:
Pause og udstillingsbesøg

Kl. 14.30 - 15.00:
Kaffe og udstillingsbesøg

Kl. 11.15 - 12.30:
CHAT - redskab til dialog om sundhedskompetence v. Annette de Thurah, professor i reumatologisk sundhedstjenesteforskning, Led- og Bindevævssygdomme,
AUH - Institut for Klinisk medicin, Arhus
Universitet
- "Hvis vi skal behandle mennesker lige,
skal vi behandle dem forskelligt."
Men i en travl klinisk hverdag kan det være
svært at opdage dem, der har særlige behov for støtte og dem, der kan selv. Derfor
tilbyder vi ofte alle lige meget - eller lige
lidt - støtte og vejledning.
Screeningsredskabet CHAT er udviklet til
systematisk afdækning af patienters sundhedskompetencer og er et redskab, der kan
være en hjælp til differentiering.

Kl. 15.00 - 17.00:
Coaching med hjernen som medspiller v.
Hanne Toft Christiansen, erhvervskonsulent, sygeplejerske, cand.cur, kommunikationsfirmaet Axcept
- Hvordan kan hjernen blive vores medspiller, når vi skal inspireres til at anvende coachende principper i vores sygeplejefaglige
praksis? Oplæg mixes med dialoger, som
skaber forståelse for neuropsykologien,
samt giver os værktøjerne til at kunne øve
den coachende kommunikationsstil.
Kl. 17.05 - 18.00:
Generalforsamling FSRS
Kl. 19.00:
Middag

TIRSDAG D. 20. SEPTEMBER

Kl. 12.15 - 13.30:
Frokost og udstillingsbesøg

Kl. 7.00 - 9.00:
Morgenbuffet

Kl. 13.30 - 14.30:
EULAR Highlights v. FSRS bestyrelse
- 3-4 relevante emner fra EULAR 2022 i
København fremlægges

Mødeledere: Louise og Charlotte

Kl. 9.00 - 10.30:
Speakers Corner
- Vi opfordrer hvert deltagende arbejdssted
til at forberede ét indlæg til Speakers Corner. Det giver alle repræsenterede afdelinger mulighed for at få ca. 10 minutters
taletid til at præsentere et udviklingsområde, nye tiltag, udfordringer eller andet fra
den kliniske hverdag.
Kl. 10.30 - 11.00:
Pause og udstillingsbesøg
Kl. 11.00 - 11.30:
Konteksten i personcentreret rehabilitering
v. Linda Eggen, Udviklingssygeplejerske, SD
og MR, Dansk Gigthospital
- En narrativ interviewundersøgelse af reumatologiske patienters oplevelse af at anvende mål og handleplaner til at håndtere
udfordringer i hverdagslivet - med fokus på
kontekstens betydning.
Kl. 11.30 - 12.15:
Web-baseret patientundervisning ved reumatoid artrit v. Line Raunsbæk Knudsen,
sygeplejerske, MKS, Ph.d. studerende, Ledog Bindevævssygdomme, AUH
- Præsentation af e-læringsprogrammet
'Kend din leddegigt', herunder indhold og
design samt overvejelser om anvendelse af
web-baseret undervisning i klinisk praksis

Kl. 14.30 - 15.00:
Kaffe og udstillingsbesøg
Kl. 15.00 - 16.30:
I Gigtens tjeneste v. Mogens Pfeiffer Jensen, speciallæge i reumatologi og intern
medicin, lektor, Phd.
- Mogens er en erfaren underviser og foredragsholder. Han har sågar prøvet kræfter
med Stand Up. I dette oplæg berøres reumatoid artrit og osteoartrose og vi gøres
bl.a. klogere på ligheder og forskelle. Så
her er der mulighed for at få noget grundviden på plads og/eller genopfrisket.
Kl. 16.30 - 18.15:
Fri leg 
Kl. 18.15 - 19.00:
Vi mødes i baren
Kl. 19.00:
Middag

ONSDAG D. 21. SEPTEMBER

Mødeledere: Susse og Charlotte
Kl. 7.00 - 9.00:
Morgenbuffet

Kl. 9.00 - 10.30:
En indførsel i reumatologiens immunologiske mysterium v. René Drage Østgård,
Speciallæge i reumatologi, Klinik for Gigtog Bindevævssygdomme i Silkeborg
- René vil tegne, fortælle og føre os ind i
immunologiens overskrifter og ned i nogle
af de mere specifikke forhold, som gør sig
gældende hos vores artritpatienter
Kl. 10.30 - 11.00:
Pause og udstillingsbesøg
Kl. 11.00 - 12.30:
Risiko for at brænde ud som sundhedsprofessionel v. Rikke Sørensen, Cand.scient.
soc.psych, tidligere sygeplejerske, Institut
for belastningspsykologi
- Rikke har en bred og dybdegående arbejdsmiljøprofessionel erfaring, herunder

myndighedserfaring med at identificere og
forebygge psykisk nedslidning relateret til
følelsesmæssige belastninger, vold og trusler samt traumatiske hændelser. Underviser i belastningspsykologi og forebyggelse.
Kl. 12.30 - 13.30:
Frokost og udstillingsbesøg
Kl. 13.30 - 14.45:
Humor og arbejdsglæde v. Rune Green,
humorist og dramaturg
- Med enkle virkemidler, morsomme eksempler og en hel masse humor gør Rune os
bevidste om, at humor har en meget større
betydning for arbejdsglæden end vi måske
lige var klar over. Rune giver enkle håndgribelige værktøjer til, hvordan vi selv kan blive
bedre til at se humoren omkring os, tænke
kreativt og få et sjovere arbejdsliv
Kl. 14.45 - 15.15:
Kaffe, evaluering, præmieoverrækkelse og

”TAK FOR DENNE GANG”

Sådan finder du FSRS’s hjemmeside
www.dsr/fagligeselskaber

TILMELDING TIL KONFERENCEN
Deltagelse i konferencen forudsætter medlemskab af FSRS
Pris med overnatning: 5.500 kr. inkl. moms
Pris uden overnatning: 4.300 kr. inkl. moms
Priserne inkluderer måltider og drikkevarer til måltiderne.

Bindende tilmelding via mail til Lone Thomasen: loneth@rm.dk
Senest mandag den 28. juni 2022
Opgiv følgende oplysninger:
• Navn og DSR-medlemsnummer
• Arbejdssted og EAN-nummer
• Om deltagelse er med eller uden overnatning
Ca. 2-3 uger inden konferencen vil du få tilsendt et velkomstbrev.
Evalueringer fra tidligere Landskonferencer viser, at inspirationen fra andre
afdelinger har stor betydning for deltagerne. Derfor opfordres hvert deltagende
arbejdssted til at forberede ét indlæg til ”Speakers Corner”. Speakers Corner
giver deltagerne mulighed for at få ca. 10 minutters taletid til at præsentere et
udviklingsområde, nye tiltag, udfordringer eller andet fra den kliniske hverdag.
En eller flere sygeplejersker stiller sig op og fortæller frit fra leveren, men
der også gerne anvende PowerPoints, Posters eller andre hjælpemidler. Små
”handouts” til de øvrige deltagere om emnet er også en mulighed.
Tidspunkt for de enkelte oplæg udleveres på konferencen.
Bestyrelsen håber I alle får en udbytterig konference.
Find os på www.dsr.dk/fs/fs14
eller på Facebook Fagligt Selskab for Reumatologiske Sygeplejersker

