Patienten i forskning - patienten, der forsker
DASYS Konference ! Forskningsrådet
•

Patienten som medforsker

•

Patienter som forskere med dobbelt kompetencer

•

Patientinddragelse i den kliniske sundhedsfaglige
udvikling og forskning

16. marts 2016 kl. 9.30 – 16.00
Aarhus Universitetshospital, Skejby, Auditorium A og B,
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus

Pris
850,- kr. + moms for medlemmer af faglige selskaber under DASYS
1.050,- kr. + moms for andre
Formål
At inspirere og diskutere samt præsentere konkrete metoder for samarbejde med
patienten i udvikling og forskning.
Målgruppe
Sygeplejersker med interesse for udvikling og forskning indenfor sygepleje.
Abstract
Deadline er 1. februar 2016 og indsendes elektronisk på www.dasys.dk.
Forplejning
Morgenmad ved ankomst, frokost og eftermiddagskaffe.
Frist for tilmelding
Tilmelding elektronisk på www.dasys.dk senest 1. marts 2016. Frist for afbud
er 4. marts 2016. Ved afbud senere end denne dato opkræves fuldt
deltagergebyr.
Yderligere oplysninger
Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til Linda Bennetzen på mail
linda@kliniskeretningslinjer.dk
Spørgsmål om konferencen kan rettes til Elizabeth Rosted på mail
Elizabeth.Rosted@regionh.dk
Arrangør
DASYS (Dansk Sygepleje Selskab) Forskningsråd
Sprog
Oplæg foregår på dansk/norsk
Konferencekomité
Helle Schnor, Elizabeth Rosted, Anne Kjærgaard Danielsen og Pia Dreyer

Patienten i forskning - patienten, der forsker
9.30-10.00:

Registrering - morgenmad

10.00-10.05:

Velkomst ved Pia Dreyer, formand for DASYS Forskningsråd

10.05-10.55:

Samarbejdsbaseret forskning

PROGRAM

ved Bengt Karlsson, professor ved Institutt for sykepleievitenskap – Drammen, hvor han arbejder som professor i psykisk helsearbejde
og er uddannet psykiatrisk sygeplejerske og familieterapeut.
Oplægget tager afsæt i samarbejdsbaseret forskning med personer, som har erfaring med psykiske udfordringer.
Betydningen af samarbejdet i hele forskningsprocessen beskrives og hvordan den erfaringsbaserede kundskab omkring psykisk sygdom
udfordrer vores forståelse af forskning som systematisk kundskabsproduktion.

11.05-12.00:

Brugerinvolvering i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter: Erfaringer og refleksioner

ved Anna Thit Johnsen, adjunkt, psykolog og ph.d. ved Syddansk Universitet, Institut for Psykologi og Palliativ
Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Thora Grothe Thomsen, sygeplejerske, ph.d. og postdoc ved Roskilde og Køge Hospitaler
Oplægget tager afsæt i et forskningsprojekt, som belyser patienternes oplevelser med og ønsker til opfølgningsforløbene for kræft.
Projektet inkluderer brugere i styregruppen, hvor de involveres i alle projektets større beslutninger. I projektet har brugere som
medforskergruppe, løbende kommentarer på projektets resultater og er med til at udføre interviews.

12.00-13.00:

Frokost

13.00-13.30:

Patientens syn på at deltage i forskning

13:30-14.00:

Kaffepause

14.00-16.00:

Parallelsessioner resten af dagen

1. session:

Udviklings- og forskningsmetoder til samarbejde med patienten

14.00-14.30

1. oplæg: Forsknings- og innovationsprogrammet Food’n’Go – Empower

14.00-14.50

2. oplæg: Brugerstyret behandling ved gentagne behov for udvidelse af spiserøret
Patientsikkerhed/kulturbarrierer/patienttilfredshed.

ved Mette Fravsbøl, patientrepræsentant i Forskningens Brugerråd, Kong Christian X’s Gigthospital

ved Tove Lindhardt, Seniorforsker, leder af forskningsenheden for klinisk sygepleje, Afd. O, Herlev Hospital
Oplægget præsenterer erfaringer med at medinddrage ældre patienter og deres pårørende i løsningen af en række velkendte
problemstillinger. De har deltaget i et program, der udvikler og tester en tablet- computer, som patienten selv anvender ved hjælp af
en række app-lignende programmer. Teknologien udvikles og testes i samarbejde med ældre medicinske patienter mhp. at målrette
den til denne gruppe.

ved Jytte Halborg, udviklingsansvarlig og patientsikkerhedskoordinator og Kristin Jonsdottir, sygeplejerske og forløbskoordinator.
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aaarhus Universitetshospital

14.50-15.10

3. oplæg: Familiesamtaler i Onkologisk afdeling
ved Bodil Winther, klinisk sygeplejespecialist, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

15.10-15.30:

Diskussion med oplægsholderne fra session 1

15.30-15.45:

Afrunding ved Pia Dreyer, formand for DASYS Forskningsråd

2. session:

Perspektiver på inddragelse af patienten i forskningsprocessen

14.00-14.30

1. oplæg: Kritisk refleksion af medinddragelse af patienter i forskningsprocessen

14.30-14.50

2. oplæg: Udfordringer og erfaringer med at inddrage borgere med psykisk lidelse (peers) i
Forskningsprocessen

ved Hanne Konradsen, universitetslektor, Karolinska instituttet, Stockholm
I oplægget reflekteres kritisk over hvornår og hvordan medinddragelse af patienter i forskningsprocessen er en god ide. ”Jeg har engang
læst en bog, derfor vil jeg medinddrages i beslutningerne om hvordan fremtidens forskning i litteraturvidenskab skal se ud” – skal vi
købe det argument bare fordi vi overfører det til en patient-sygeplejerske kontekst?

ved Birgitte Hansson, lektor og ph.d. ved Professionshøjskolen Metropol

14.50-15.10

3. oplæg: Patienter og pårørende deltager i forbedringsarbejde på Onkologisk Ambulatorium
i samarbejde med personalet
ved oversygeplejerske Camilla Havsteen og afdelingssygeplejerske Dorthe Kronborg, Onkologisk Afdeling, Vejle sygehus,
Sygehus Lillebælt

15.10-15.30

Diskussion med oplægsholderne fra session 2

15.30-15.45

Afrunding ved Ole Toftdahl, næstformand for DASYS Forskningsråd

