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Referat fra nationalt ØNH ERFA-møde mellem FS 25 og Oversygeplejersker og 

Kliniske sygepleje specialister. 
Den 23. november 2018 på Rigshospitalet 

 

 

Deltagere: fra Aarhus Universitetshospital: Mona Bundgaard og Stine Askholm 

Rosenberg. Fra Nordsjællands hospital: Jette Johansen. Fra Odense Universitetshospital: 

Vibeke Tilgaard Jensen og Susanne Djernes Bird. Fra Køge sygehus: Julie Grønholt. Fra 

Sygehus Sønderjylland: Gitte Lund Hansen og Marianne. Fra Aalborg 

Universitetshospital: Anne Brøndberg, Rikke Toftelund, Hildur Hamper og Vibeke Gravers 

Kristensen. Fra Esbjerg hospital: Tina Præst Myruo Reinert. Fra Rigshospitalet: Tine Block 

Jensen og Birgitta Nordenhof. Fra bestyrelsen FS25: Christina Jonsen Viita, Maiken 

Bredvig Larsen, Gitte Frederichsen, Hanne Møllnitz, Sofie Johansen, Karen Christiansen, 

Louise Livoni, Kirsten Læssøe og Pernille Langkilde 
 

 

Emne Referat 

1. Velkomst og 

kort 

præsentationsru

nde (navn, 

stilling, 

hospital) 

 

2. Intro til dagen 

og til workshops 

samt teaser v/ 

TBJ og PL 

 

3. Faciliterede 

interaktive 

indsatser i 

workshops v/ 

Alle 

 

4. Opsamling med 

aftaler om 

fælles 

kommissorium, 

gensidige 

forventninger 

samt 

fremadrettede 

indsatser og 

opgaver 

Indlæg fra Louise Meller sygeplejerske i ØNH sengeafdeling, 

Rigshospitalet: om den eksistentielle samtale med patienter – en 

semesteropgave i specialuddannelsen i kræftsygepleje. Se vedlagte 

power point! 

 

Derefter workshop i to grupper: 

Oversygeplejersker/ afsnits ledende sygeplejerske: 

 Tæt samarbejde med bestyrelsen 

 Tæt samarbejde nationalt på oversygeplejerske niveau 

 Fælles fagligt forum 

 Fælles strategi 

 Måske stort netværks møde 

 Workshop 

 Stramme møder 

 Målrettethed men også netværk 

 

Kliniske sygeplejersker/sygeplejespecialister: 

 Specialister ikke generalister. 

 National forskning/ udviklingsprojekter kan præsenteres 

herhjemme og i udlandet 

 Fokus på et fælles tema evt. flere temaer nationalt 

 Facilitere at det er muligt at deltage i diverse tiltag 

 Udvælgelse af deltagelse til ERFA-møderne, så der skabes 

ejerskab til tiltaget. 

 

Fælles drøftelse efter workshops:  

Det aftales at der fremover skal være to mødefora. Der skal 
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udarbejdes to kommissorier – et for hvert mødeforum: 

 Nationalt forum for oversygeplejerske/ afsnits ledende 

sygeplejersker. 

 ERFA-møder 

ØNH-afsnit fra flere hospitaler kan samarbejde om udviklings- og 

forskningsprojekter, som aftales med de to fora. Sådanne 

samarbejdsgrupper mødes imellem de fastlagte ERFA-møder. 

Status på igangværende projekter præsenteres og drøftes på ERFA-

møder.  

 

5. Nyt fra FS 25 v/ 

Pernille 

Langkilde.  

Fremtidens FS – hvad blev der ud af indsatserne ift. omlægning af 

FS’erne i DK?: Forslaget faldt desværre. 

 

Evaluering af Nordisk Kongres 2018: Tilbage meldinger på 

Nordiskkongres er meget positive, ganske få negative 

tilbagemeldinger. Bestyrelsen har taget alle de negative til 

efterretning 

 

Etablering af netværk på tværs af hospitalerne – status:  Louise 

Livoni fra FS 25 aflægger rapport. Se vedlagte power point! 

Netværket fortsætter. 

 

Symposiet 2019: 1 marts 2019 på Comwell Kolding. På symposiet 

bliver elektronisk tilmelding på hjemmesiden. Det kommer til at 

koste 1250,- for medlemmer og 1650,- for ikke medlemmer 

Den 1/1 -2019 er der deadline for indsendelse af abstract (poster) 

til symposium. Der er plads til kort at præsentere 8 poster.  

Bestyrelsen udvælger de otte posters som kan præsenteres med en 

kort uddybning. 

 

6. Patienters 

eksistentielle 

behov 

 

Udvikling af det ”eksistentielle øre” – faglige og menneskelige 

perspektiver på det at være alvorligt syg v/Sygeplejerske, Ph.d. 

Janni Lisander Larsen, Videnscenter for Reumatologi og 

Rygsygdomme, Rigshospitalet 

 

7. Stafetten gives 

videre 

Stafetten gives videre til Odense som indkalder til møde i efteråret 

2019. 

Der afholdes oversygeplejerske/ afsnits ledende møde med FS 25 

bestyrelsen i foråret 2019. 

 
Referent //Kirsten Læssøe FS 25 og Rigshospitalet 

 


