DASYS’ Uddannelsesråd
Konference 2017:
Sygeplejerskers uddannelse i et samfund på vej mod et sammenhængende sundhedsvæsen
Dato: Torsdag 4. maj 2017 kl. 10 til kl. 16
Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Deltagergebyr: 1000 kr. + moms for medlemmer af Faglige Selskaber under DASYS. 1500 kr. + moms for
ikke-medlemmer.
Tilmelding: Elektronisk tilmelding på: https://goo.gl/forms/HG6vPaOcvtw7kemF3
Sidste tilmeldingsfrist: 21. april 2017.
For spørgsmål vedrørende tilmelding, kontakt:
Ida Sofie Nygaard, uddannelseskonference2017@gmail.com
Konferencens tema:
I Danmark, såvel som i andre vestlige lande, medfører den demografiske udvikling en øget efterspørgsel
efter sundhedsydelser, og der sker en stigning i udbuddet af nye sundhedsteknologier og behandlinger.
Dette betyder stigende sundhedsudgifter i en tid med økonomiske udfordringer. Politisk er der fokus på, at
innovative løsninger, omkostningseffektivitet og kvalitetsforbedring skal gøre det muligt at imødekomme
borgernes ønsker om et sammenhængende sundhedsvæsen.
Som en del af svaret på de udfordringer, der forventes i fremtidens sundhedsvæsen, har flere lande
omkring os i en årrække uddannet sygeplejersker med udvidede kompetencer. Disse avancerede kliniske
sygeplejersker, internationalt betegnet som Advanced Practitioner Nurses (APN), har udover deres
traditionelle ansvarsområder kompetencer til at foretage avanceret klinisk vurdering og beslutningstagen.
DASYS´ uddannelsesråd er optaget af, hvordan uddannelse af avancerede kliniske sygeplejersker kan
tænkes ind i de allerede eksisterende efter- og videreuddannelser, sådan at denne gruppe af
sygeplejersker kan bidrage til løsning af udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen.
Med DASYS’ uddannelseskonference på Kolding Fjord den 4. maj 2017 anlægger vi forskellige perspektiver
på spørgsmålet om, hvordan Advanced Practitioner Nurses kan indgå i et fremtidigt sammenhængende
sundhedsvæsen, hvor patient og borger er i centrum.
Vi diskuterer, hvorvidt uddannelse af Advanced Practitioner Nurses også er svaret på nogle af
udfordringerne i Danmark, og hvis de er, hvilke rammer og uddannelser der i givet fald skal til? Kan de
løsninger, som APN giver, skabe andre udfordringer for patienterne og professionen?
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PROGRAM
KL. 9.30

Registrering, kaffe og the

Kl. 10.00

Kirsten Frederiksen, formand for DASYS’ Uddannelsesråd
Velkomst

Kl. 10.10

Flemming Møller Mortensen, Sundhedsordfører og forebyggelsesordfører for
Socialdemokratiet
Politiske visioner om et sammenhængende sundhedsvæsen for alle borgere – hvad
forventer vi af fremtidens uddannelser inden for sundhedsvæsenet

Kl. 11.00

Tove Kristensen, Cand. Cur., MPM, Sygeplejefaglig direktør, Hospitalsledelsen
ved Hospitalsenhed Midt
Hvordan sikrer vi ud fra et arbejdsgiverperspektiv kontinuerligt den rette
kapacitet, herunder kompetencer ift. de patienter, som behøver
hospitalsbehandling på ethvert givet tidspunkt - og i et integreret samarbejde
med det nære sundhedsvæsen?

Kl. 11.50

Frokost

Kl. 12.50

Kristine Markvardsen, Sundheds- og omsorgschef ved Aarhus Kommune
Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser kræver vi redefinerer retning, roller og
relationer og samarbejder på tværs af sektorer. ”Kærlig Kommune” og ”Kommune
forfra” er debatoplæg i Aarhus Kommune, som viser nødvendige skridt i fremtidens
velfærdssamfund. Fokus vil være på medarbejdernes fremtidige kompetencer og roller i
et SAMMENhængende SUNDhedsvæsen – for borgernes skyld

Kl. 13.40

Ragnhild Hellesøe, Professor på Institutt for helse og samfunn, Avdeling for
sykepleievitenskap ved Universitet i Oslo og professor II ved Senter for
omsorgsforskning, NTNU, Gjøvik
Nye tider krever nye utdanningsmodeller - erfaringer om Uddannelse til
Advanced geriatriske sykepleiere ved Universitetet i Oslo, Norge.

Kl. 14.30

Kaffe, the og kage

Kl. 15.00

Bibi Hølge-Hazelton, Forskningsleder på Sjællands Universitetshospital og
professor på Syddansk Universitet med særlige opgaver inden for opbygning af
forskningskapacitet i klinisk sygepleje
Forskeruddannede sygeplejersker i klinisk praksis. Erfaringer fra et
universitetshospital.

Kl. 15.50

Kirsten Frederiksen
Afslutning
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