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Medlemsblad med nyt lay-out, navn og indhold 
Nanette Braae Jensen 
 
Det er med glæde, at bestyrelsen udgiver det første nummer af ”Det smitter…” - vores nye medlems-
blad. ”Det smitter…” vil fremover blive udgivet som PDF-fil og sendt til medlemmernes mailboks  to 
gange om året - i juni og december. 
 
I dette nummer finder du: 
 
• 1. del af en meget spændende artikel om at være udstationeret som sygeplejerske med Læger 

Uden Grænser v/ Maria Ruwald Juhl 
• Et kort interview med sygeplejerske Mathilde Hermansen 
• Nyt fra bestyrelsen og DSR v/ formand Lissi Tind Andersen 
• Et referat fra selskabets inspirerende temadag om Guidet Egen Beslutning v/ Nanette Braae 

Jensen 
• Et abstract fra en videnskabelig artikel om patientoplevelser i relation til MRSA 
• Første kig på programmet til årets landskursus til november, hvor vi har sat HIV og aldring på 

dagsorden 
 
God læselyst og god sommer 
 
Husk at du er velkommen til at komme med idéer og forslag til indhold i ”Det smitter…”. Skriv til re-
daktøren på mail: nanette.jensen@ouh.regionsyddanmark.dk 
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HIV arbejde i Afrika 
Maria Ruwald Juhl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det er varmt og sveden løber ned ad ryggen selvom klokken kun er 9. Det er mandag morgen og jeg 
sidder i bilen på vej mod den største af de fire HIV klinikker vi arbejder i. Trafikken er tung og luften 
er tyk af bilos og støv. 
 
Venteværelset er fyldt og nogle står endda uden for klinikken og venter, fordi der ikke er plads til flere 
indenfor. Folk sidder og hænger, de svageste ligger på gulvet på flettede måtter. Der er ikke meget 
larm selvom her både er børn og voksne. Der er en slags tavs samhørighed. Nogle sidder hypnotise-
ret og ser på det installerede fjernsyn, der viser tegnefilm. De fleste har ikke elektricitet hjemme og 
benytter derfor også ventetiden i klinikken til at lade mobiltelefonen op, hvis de har sådan en. Nogle 
er for svage til at kunne registrere noget som helst. 
 
Tanamuri, hilser jeg, da jeg går ind i venteværelset. De fleste lyser lidt op med et smil og svarer erde-
ri. Det er så lidt, der skal til. Bare en høflig morgenhilsen. De børn, der ikke er hypnotiseret af tv-et 
sidder apatiske, feberhede og hænger på deres ledsager, som kan være deres mor, bedstemor, mo-
ster, en nabo eller hvem, der nu tager sig af barnet. Andre børn helt ned til 7 års alderen kommer 
alene til konsultationen, fordi moren skal passe de andre børn og faren er ude og tjene penge. De er 
enten født med HIV eller er på ulykkelig vis blevet smittet ved f.eks. en blodtransfusion eller seksuel 
vold og misbrug. 

Maria Ruwald Juhl 
 
Sygeplejerske, 29 år 
 
Udsendt for Læger Uden Grænser til hoved-
staden Conakry i Guinea januar 2010 - janu-
ar 2011 
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Nogle dage er her 250 patienter andre dage 150. 
Alle dukker op tidligt om morgenen. Vi prøver at 
fordele konsultationsdatoerne jævnt, så vi und-
går dage, hvor patienterne skal sidde og vente 
en halv dag for at blive tilset. Men i et land, hvor 
60% af befolkningen er analfabeter og 80% 
blandt vores patienter, er det praktisk talt umu-
ligt. Kommer de plus/minus tre dage fra den da-
to, vi har aftalt, så betragtes det som rettidigt.  
 
Det er seks lokalt ansatte læger og sygeplejer-
sker, som foretager alle konsultationerne og en 
sygeplejerske, som forinden ganske kort ser hver 
enkelt patient for at afgøre, om han skal tilses af 
en læge, eller om det kan klares af en af de kon-
sulterende sygeplejersker. Der er ikke nok læger 
til, at de kan foretage alle konsultationerne, men 
sygeplejerskerne kan også fint tage sig af de 
ukomplicerede patienter, der bare skal have for-
nyet recepten på HIV medicin. 

Hassan på 5 år til lægeundersøgelse 



Uden for klinikken kører en gammel gul taxa helt hen til indgangen. En kvinde løfter, hvad jeg først 
tror, er et barn, ud af bilen. Det viser sig, at det er hendes mand. Han er så kakektisk, at hun uden 
problemer kan bære ham ind i klinikken. Receptionisten reagerer straks ved at få fat i en båre og 
kontakte en af lægerne, så manden ikke skal igennem det sædvanlige køsystem. Han klarer det ikke, 
tænker jeg. Det er for sent.  
 
Mange med HIV ligger derhjemme i skjul og skam og kommer først hen til klinikken, når det er for 
sent. Måske har de prøvet alternative behandlingsmetoder, som de traditionelle healere tilbyder, og 
har ødelagt både nyrer og lever ved at lade sig injicere med diverse medikamenter for at blive hel-
bredt. Det er nemlig det, de vil. Helbredes. Det fortæller vi dem, at vi ikke kan, men at vi kan tilbyde 
dem en behandling, så de kan leve et langt liv med et godt immunforsvar og kan passe deres arbej-
de og forsørge familien. Ikke alle accepterer den besked, når de får konstateret HIV. De forsvinder 
fra klinikken og opsøger heksedoktoren i stedet. Han lover helbredelse med urter og ritualer. Når 
først den HIV smittede er døden nær hjemme i huset, vender nogle af dem tilbage. Nogle gange kla-
rer de sig. Ofte er det for sent. 

Det psykosociale team udfører et stort stykke 
arbejde for at undervise patienterne omkring 
HIV, smitteveje, livsstil, ernæring, medicin-
compliance osv. De tilbyder støttende samtaler, 
opsøger de patienter, der udebliver fra konsul-
tationerne og identificerer de ressourcesvage, 
som kan få både praktisk og økonomisk hjælp.  
 
Nogle udebliver simpelthen fordi de ikke har råd 
til at betale de fem kr. til transporten eller til at 
blive væk fra arbejdet eller familien en hel dag 
eller to, for en del kommer langvejs fra fordi de 
har hørt, at de kan få gratis behandling her. Det 
prøver vi så at finde løsninger på med hjælp fra 
vores ”sociale kasse”, hvor vi kan tilbyde lidt 
økonomisk hjælp eller praktisk hjælp fra nogle 
af de frivillige lokale, der støtter klinikkens ar-
bejde uden at få betaling for det. 

Det psykosociale team underviser  

Jeg går over i sygehuset, som ligger ved siden af HIV klinikken. Det er et offentligt drevet lille kom-
munehospital, hvor vi indlægger nogle af de patienter, der kræver hospitalsindlæggelse. Sygehuset 
er meget lille og den almenmedicinske afdeling, hvor vi kan henvise patienter til, råder kun over 8 
senge. Derfor henviser vi også til Universitetshospitalet, som ligger lidt længere væk. 
 
Dødeligheden blandt de indlagte patienter er høj, blandt andet fordi mange først dukker op i klinik-
ken, når sygdommen er meget fremskreden, og de har alvorlige opportunistiske infektioner, dels fordi 
både kvantitet og kvaliteten af sygeplejen er begrænset. Det er familien, som skal sørge for mad og 
pleje under indlæggelsen, de skal også sørge for, at patienten tager al behandling som er i pilleform. 
Men det er vanskeligt, hvis man ikke kan tælle eller kender klokken, og indimellem er ledsageren 
bare et barn. Sygeplejerskerne står kun for at tage målinger og give injektioner. Der er ikke nok 
sundhedspersonale til at kunne tage sig af de andre ting også.  
 
 
Artiklen  fortsættes i december—udgaven af ”Det smitter…” 
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7 rappe til en infektionsmedicinsk sygeplejerske.. 
 
Sygeplejerske Mathilde Hermansen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q1, Odense Universitetshospital 
Uddannet: Januar 2010 
Ansættelse: Februar 2010  
Privat: Gift, 2 børn 
 
Hvad har I fokus på i afdelingen i øjeblikket? 
Vi har meget fokus på normering i forhold til de dårlige patienter, vi har indlagt. Det skyldes, at vi på 
det seneste har haft flere semiintensive patienter i afdelingen, end vi har kapacitet til – og det er en 
udfordring, for de patienter har komplekse plejebehov, og det kan være svært at nå at komme om-
kring dem alle.  
 
Ellers har vi fokus på akkreditering, og at vi skal huske og gøre de forskellige ting, så vi kan blive ak-
krediteret til efteråret.  
 
Hvad brænder du for i forhold til den infektionsmedicinske patient? 
Jeg søgte til specialet, fordi jeg brænder for de indvandrermedicinske patienter. På sygeplejeuddan-
nelsen skrev jeg bacheloropgave om sygeplejerskens kommunikation med etniske minoritetspatien-
ter, og var i den forbindelse omkring Indvandrermedicinsk Klinik her på afdelingen. Og det er dét, jeg 
brænder for – altså ikke så meget infektionerne, mere patienterne.  
 
Hvad ser du som den største udfordring i specialet? 
Den største udfordring er, hvordan det skal gå fremover i forhold til, at patienterne bliver mere og 
mere komplekse, specielt hvis normeringen ikke følger med.  
 
For mig, som ny sygeplejerske, er den største udfordring også at få styr på specialet. For der er så 
mange infektioner, så mange virus og bakterier og så meget forskelligt antibiotika, og det er en udfor-
dring at følge med, forstå og lære nyt hele tiden, og i forhold til dét, er den største udfordring, at der 
ikke er tid til fordybelse. Så jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis der var en infektionsmedicinsk 
specialuddannelse lokalt på afdelingen.  
 
Hvad savner du mere viden om?  
Jeg savner mere viden om alle de ting, jeg går og håndterer – selv om jeg godt kan mærke, at det 
går bedre og bedre, og at jeg ved mere og mere. Men mere konkret viden, der kan gøre, at jeg bedre 
kan håndtere de ting, jeg står med i dagligdagen – det kunne være rart.  
 
Hvor ser du dig selv professionelt om 5 år? 
Jeg ser mig selv i Indvandrermedicinsk Klinik, det er mit mål, så indtil videre giver jeg sengeafdelin-
gen et par år, så må vi se. Jeg tror ikke, jeg er samme sted om 5 år. Specialet er spændende, men 
min ryg og arbejdstiderne i forhold til familielivet gør, at jeg ikke kan se mig selv her om fem år.  
 
Hvad har været den største udfordring på arbejde den sidste uge? 
Det har været at slå til. Der har været så mange dårlige patienter og så mange plejeopgaver, så man 
kan slet ikke nå at slå til.  
 
Hvad har været den bedste oplevelse på arbejdet den sidste uge? 
Det var en patient med masse sekret i luftvejene, og han var meget svær at suge og vi arbejdede 
længe på at få sekretet op, og lige pludselig kom der en stor gul klat - den var så stor, at den ikke 
engang kunne være i suget – og det hjalp med det samme, men jeg havde så ondt af patienten, for 
det var så svært at få det op. Og nu har jeg lige set patienten, han har det så meget bedre, han sid-
der op og smiler – og vi havde en lille samtale. Det er jo ikke sikkert, at det var sugningen, der gjorde 
hele forskellen, men det var en kamp i går og i dag er det en hel anden mand.  
 
Ellers har mine kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere givet mig de bedste oplevelser, for selv 
om der har været et stort pres med arbejdsopgaver, så har humøret været højt hele tiden. Vi har stor 
opmærksomhed på hinanden og det betyder meget, når vi har så travlt.   



Nyt fra bestyrelsen og DSR 
Lissi Tind Andersen 
 
 
Kære Kollega 
 
 
Jeg synes, vi i bestyrelsen  har mange jern i ilden, så jeg benytter lige lejligheden til at briefe dig om 
spørgsmålet: Hvad går bestyrelsen  og laver imellem arrangementerne i vores faglige selskab? 
 
Kort efter landskurset i september 2010 trak bestyrelsen i arbejdstøjet og arrangerede temadagen: 
”Livsstilændringer- hvordan kan vi støtte patienten i at tage et valg?” med Lisbet Jolin-Laursen som 
oplægsholder 3 marts 2011 i Århus.  Det var nemlig et brændende ønske fra deltagerne på landskur-
set 2010 at få mulighed for at arbejde udelukkende med Guided Egen Beslutning på en temadag. Du 
finder et referat fra denne dag på de følgende sider. 
 
For blot få år siden var det en utopisk tanke at blive gammel med Hiv  vil være den næste store ud-
fordring for den infektionsmedicinske sygeplejerske. Ikke desto mindre var emnet ”hot”  på den XVIII 
Internationale Aids Konference i Wien Juli 2010. Tal viser da også, at halvdelen af de amerikanske 
hiv-positive vil være over 50 år gammel i 2015 og denne tendens ses overalt i den vestlige verden. 
Hvordan klæder vi, de infektionsmedicinske sygeplejersker, os på til denne udfordring? 
For at gribe fat i denne udfordring  har vi arrangeret Landskurset Hiv og Aldring 10.—11. november 
2011 på Hotel Koldingfjord i Kolding. 
 
Vi nævnte i Nyhedsbrevet december 2010, at vi ønsker ansigtsløftning til medlemsbladet med nyt 
indhold og form. ”Det Smitter…” er resultatet af bestyrelsens foreløbige arbejde med dette. Vi fort-
sætter med dette store stykke arbejde i den kommende tid. 
 
Bestyrelsen har deltaget i et møde mellem de faglige selskaber og DSR, hvor samarbejdet mellem 
parterne var på dagsordenen. De faglige selskaber og DSR på Kvæsthusbroen har længe ønsket at 
revidere den nuværende samarbejdsaftale fra 2004. DSR kom med et udspil i 2009, men det lykke-
des ikke at skabe enighed om dette udspil. DSR har siden fremlagt endnu et udkast, som vi nu er i 
gang med at studere grundigt. Det grundlæggende i aftalen er, at hver enkelt fagligt selskab forbliver 
en selvstændig juridisk enhed under DSR med egne vedtægter og egen generalforsamling som 
øverste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne får desuden taleret på DSR kongresser vedr. sager 
der omhandler de faglige selskaber. Ulempen ved den nye aftale er, at der skal være 100 stillere til 
oprettelse af et nyt fagligt selskab. Såfremt bestyrelsen vælger at underskrive aftalen træder den i 
kraft pr. 1. januar 2012. 
 
For at koordinere alle bestyrelsens jern i ilden har vi været samlet til 3 heldags bestyrelsesmøder 
siden generalforsamlingen september 2010 og desuden korresponderet ivrigt via e-mails. 
 
Hilsen Lissi Tind Andersen, formand. 
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Livsstilsændringer – hvordan kan vi støtte patienten til at tage et valg? 
Temadag om Guidet Egen – Beslutning 
Nanette Braae Jensen 

Guidet Egen-Beslutning er en metode – nogle 
refleksionspapirer, der understøtter forandrings-
processer og giver effektivt samarbejde imellem 
os og patienterne. 
 
 
Den 3. marts 2011 var vi samlet 20 deltagere fra 
hele landet på Hotel Scandic i Aarhus til en me-
get inspirerende og spændende temadag om 
Guidet Egen Beslutning (GEB). De væsentligste 
pointer fra dagen er samlet i denne lille artikel.  
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Temadagen var arrangeret på foranledning af deltagerne ved landskurset i 2010, hvor der var et kor-
tere indlæg om GEB. Undervisningen blev også denne gang varetaget af sygeplejerske Lisbet Jolin 
Laursen og dagen bød på formidling gennem power points, pen og flip-over samt praktiske øvelser. 
Lisbet Jolin Laursen har arbejdet med diabetespatienter gennem 20 år. I forbindelse med dette arbej-
de har hun været involveret i afprøvningen af redskabet GEB, som sygeplejerske Vibeke Zoffmann 
har udviklet og publiceret i afhandlingen ”Guided Self-Determination. A life skills approach developed 
in difficult Type 1 diabetes” (1). Lisbet Jolin Laursen er i dag ansat som uddannelseschef ved Novo 
Nordisk.  

 
Guidet Egen Beslutning - relationsformerne 
GEB rummer flere elementer. Det er en bestemt måde at møde mennesker på og en særlig måde at 
kommunikere på gennem en stribe forskellige refleksionsark med spørgsmål. GEB kan bruges i man-
ge forskellige sammenhænge, men er særlig udviklet og testet i forhold til vejledning og kommunika-
tion med patienter med kroniske sygdomme og der er evidens for, at metoden virker.   
 
Relationen imellem patienten og de sundhedsprofessionelle har stor betydning – og Zoffmann har 
fremanalyseret tre dominerende former (2): Den ekspertdominerede relationsform, Samhørighedsre-
lations-formen og Samarbejdsrelationsformen. Hver form har sine karakteristika: 

 
1. Den ekspertdominerede relationsform er karakteriseret ved en vis afstand imellem patienten 

og den sundhedsprofessionelle. Her er det den sundhedsprofessionelle, som giver svar, gode 
råd, fortæller hvordan og underviser. Fokus er på det generelle om sygdommen og selve syg-
dommen.  

2. Samhørighedsrelationsformen er karakteriseret ved et mere personligt forhold mellem patien-
ten og den sundhedsprofessionelle. Her hyggesnakkes, men det er tilfældigt, hvad der er i fo-
kus – og man undgår uenighed.  

3. Samarbejdsrelationsformen. Fokus er her det individuelle behov, og der stilles spørgsmål ud 
fra hvad der er svært for patienten. Den sundhedsprofessionelle er lyttende og søger det, der 
giver mening for det enkelte menneske. Vejledning er i fokus og den sundhedsprofessionelle 
fungerer som sparringspartner for patienten. Omdrejningspunktet er i højere grad menneskets 
liv med sygdommen end sygdommen i sig selv.  

 
 
 

Hvis vi for alvor skal gøre en forskel i forhold til at 
hjælpe patienter med at håndtere forskellige ud-
fordringer i livet med en kronisk sygdom, bør 
kommunikationen overvejende tage afsæt i sam-
arbejdsrelationsformen. De øvrige relationsformer 
har også en plads i kommunikationen, men de 
bør ikke dominere den. Vi skal være eksperter, 
men det er formidlingen og kommunikationen af 
vores ekspertviden, der er afgørende for, om pati-
enterne kan bruge den viden til noget.  
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Guidet Egen Beslutning – refleksionsarkene 
 

En række refleksionark udgør skelettet i GEB. Arkene fungerer som en hjælp i kommunikationen og 
arkene kommer på hver sin måde omkring livet med en kronisk sygdom. Det er f.eks. ark, som hand-
ler om: ’Dine erfaringer med anbefalede leveregler’ og ’Hvad finder du svært at leve med for tiden?’. 
Arkene tilhører patienten – kun et enkelt tilhører de sundhedsprofessionelle. I praksis kan det give 
god mening at plukke lidt i arkene og bruge de ark, som man umiddelbart synes, giver mest mening. 
Evidensen for effekt knytter sig dog til hele pakken, da det er det samlede materiale, som er testet i 
forskningsmæssig sammenhæng.   
 
Nogle af arkene skal patienten tegne på og andre skal der skrives noter på. Noget af dette arbejde 
gøres i forbindelse med en samtale mellem de sundhedsprofessionelle og patienten, men for det me-
ste gør patienten arbejdet alene.  
 
Refleksionsarkene kan findes på http://www.ucsf.dk/geb.gsd.refleksionsark.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan finde Lisbets slides fra temadagen på selskabets hjemmeside. 
 
Referencer 
Zoffmann V.  Guided Self-Determination. A life skills approach developed in difficult Type 1 diabe-

tes. Århus Universitet 2004 
 
Zoffmann V. Det relationelle forhold mellem patient og professional. Interpersonelle relationer som 

udviklingsfelt i klinisk sundhedsarbejde. I: Elsass P et al (red.): Kommunikation og for-
ståelse. Forlaget Philosophia 1997 

 
 
 
 
 
Evaluering af temadagen fra dagens deltagere: 
Der blev udfyldt evalueringsskemaer ved afslutningen af dagen, deltagerne gav nedenstående vur-
dering: 
 
Fagligt udbytte: Mere end tilfredsstillende 
Niveau: Passende 
Kursusfaciliteter: Mere end tilfredsstillende 
Undervisningen: Mere end tilfredsstillende 
 
Mange havde desuden skrevet kommentarer på skemaet – her er et par udvalgte: 
 
”Motiverende og levende underviser – god til at inddrage vores erfaringer og bruge dem i undervis-
ningen” 
 
”Meget fint – fik mere end jeg havde forventet” 
 
 
 
 

http://www.ucsf.dk/geb.gsd.refleksionsark.html�


Nyttig viden fra verden omkring os.. 
 
Under dette punkt trykker vi abstracts (dvs. korte resumé) fra videnskabelige artikler indenfor den 
infektionsmedicinske sygepleje. Hvis man vil læse hele artiklen, skal man selv søge den på internet-
tet eller via et bibliotek.  
 
MRSA – global threat and personal disaster: patients’ experience 
Andersson H, Lindholm C og Fossum B 
 
Aim: To ascertain and describe the patients’ knowledge, perceptions and experience of being Methi-
cillin-Resistant Staphyloccocus aureus (MRSA) positive. 
 
Background: Antibiotic resistant bacteria are a serious global threat. MRSA can cause wound infec-
tion, pneumonia, septicaemia and mortality. This qualitative study has focused on patients’ experi-
ence of living with MRSA. 
 
Methods: Fifteen patients with MRSA-infected wounds were interviewed. All data were transcribed 
verbatim and analysed according to content analysis. 
 
Findings: Information about MRSA diagnosis often caused a shock-like reaction. Patients’ perception 
of being MRSA positive was stigmatizing as plague or leprosy; they felt dirty and felt that they were a 
severe threat to their environment. Fears of infecting someone else and being rejected were com-
monly expressed. The key findings emerged as a theme: Being exposed to others’ shortcomings and 
being a threat to others’ health. Three categories were identified: understanding and emotional reac-
tions, treatment by the healthcare professionals and consequences and expectations. Gaps in both 
patient and staff knowledge of MRSA led to unnecessary misunderstandings, causing fear, social 
isolation and suffering.  
 
Conclusions: Living with MRSA can be extremely stressful for the patients. Knowledge and empathy 
from staff involved in their care is crucial to optimize patients’ experiences. Staff education to meet 
patients’ demand for information and prevent contamination is essential  
 
Den fulde artikel er publiceret i International Nursing Review 2010; 58, 47-53. 
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Landskursus 2011 
 
Hermed program for efterårets landskursus på Hotel Koldingfjord. Folder med yderligere oplysninger 
ang. tilmelding og deltagergebyr kan findes på vores hjemmeside. Bestyrelsen håber, at rigtig mange 
af medlemmerne har lyst til at deltage. 

TORSDAG DEN 10. NOVEMBER 

LÆGEFAGLIGE PERSPEKTIVER OG PATIENT-
PERSPEKTIVER 

09.30 – 10.00  Ankomst og registrering. 

Kaffe/the og morgenbuffet v. møde-
lokalet 

10.00 – 10.05 Velkommen v/ Lissi Tind Andersen, 
formand for Fagligt Selskab for In-
fektionsmedicinske Sygeplejersker 

10.05 – 12.00 Hvilke udfordringer er der i dag ved 
at blive ældre med HIV – set fra et 
lægefagligt perspektiv v/ professor 
Jens Lundgren, Copenhagen HIV 
Programme (CHIP) 

12.00 - 12.15 Pause 

12.15 – 13.15 Generelle aspekter forbundet med 
den ’normale’ aldring v/ overlæge, 
lektor, PhD Karen Andersen-
Ranberg, Geriatrisk Afdeling, Oden-
se Universitetshospital og Center for 
Aldringsforskning, Syddansk Univer-
sitet 

13.15 – 14.15 Frokost og mulighed for indkvarte-
ring 

14.15 – 15.00 At blive ældre med HIV – et patient-
perspektiv v/ Jens Vilhelmsborg, 
HIV-Danmark. 

15.00 - 16.00 HIV og neurocognitive dysfunktioner 
v/ overlæge, lektor, Dr. med. Car-
sten Schade Larsen, Infektionsme-
dicinsk Afdeling Q, Aarhus Universi-
tetshospital 

16.00 – 16.30 Kaffe/The og mulighed for indkvarte-
ring 

16.30 – 17.00 Er depressioner blandt HIV-positive 
et overset fænomen? v/ forsknings-
sygeplejerske, MPH, PhD Lotte 
Rodkjær, Infektionsmedicinsk Afde-
ling Q, Aarhus Universitetshospital 

17.30 – 18.15  Generalforsamling 

19.30 -      Middag 

 

FREDAG DEN 11. NOVEMBER 

SYGEPLEJEFAGLIGE PERSPEKTIVER 

6.30 – 8.30   Morgenmad 

8.30 – 9.00   Check ud fra værelserne 

9.00 – 10.00 Sygeplejekonsultationer og sygeple-
jeambulatorium – gør det en for-
skel? v/ Sygeplejerske, MHH, PhD 
stud., Jette Primdahl, Kong Christi-
an X’s Gigthospital, Gråsten 

10.00 – 10.30 Årssamtaler med patienter med HIV 
v/ sygeplejerske Pia Hanberg, Hvid-
ovre Hospital 

10.30 – 11.00 Sygeplejekonsultationer med pati-
enter med HIV v/ afdelingssygeple-
jerske Annette Lønskov, Infektions-
medicinsk Afdeling Q, Aarhus Uni-
versitetshospital 

11.00 – 11.15 Pause 

11.15 – 12.15 Opsamling og diskussion 

12.15 – 13.00 Evaluering og opsamling af idéer til 
fremtidige kurser 

13.00 Tak for denne gang. Tag-med-hjem 
sandwich og vand 

10 
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