Program
Kl. 10.00

Registrering, kaffe og the

Kl. 10.30

Velkomst v/Kirsten Frederiksen, formand for DASYS’ uddannelsesråd

Kl. 10.40 – 11.30

Dorthe Boe Danbjørg, nyvalgt næstformand i DSR
Uddannelse som nødvendig forudsætning for en stærk sygeplejepraksis
Oplægget giver svar på hvorfor efter- og videreuddannelse er en nødvendig
forudsætning for en stærk praksis og sygeplejeprofession. Sygeplejersker skal
have kompetencer, der matcher et mere specialiseret og komplekst
sundhedsvæsen. Det kræver at deres kompetencer bruges i sygeplejepraksis,
og derfor kommer oplægget også med bud på tydelige karrieveje for
sygeplejersker med videreuddannelse.

Kl. 11.40 – 12.30

Charlottes Delmar, professor i sygepleje, Aarhus Universitet
Sygeplejerskers kliniske praksis og kompetenceudvikling gennem
videreuddannelse
Oplægget vil åbne for en tænkning om, hvilke forudsætninger, der muliggør en
betydningsskabende videreuddannelse. På baggrund af sine erfaringer som
både forskningsleder og klinisk forsker vil Charlotte Delmar belyse udvalgte
aspekter af, hvordan sygepleje kan beriges af sygeplejerskers
videreuddannelse.

Kl. 12.30 – 13.30

Frokost

Kl. 13.30 – 14.20

Inge Pia Christensen, Sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital,
MPM.
Styrkelse af tværprofessionelle læringsfællesskaber i praksis som
betydningsskabende kompetenceudvikling

Kl. 14.20 – 15.00

Kaffe, The og kage

Kl. 15.00 -15.50

Vibe Aarkrog, Lektor, ph.d. i erhvervsuddannelsernes pædagogik, DPU, Aarhus
Universitet
Når viden skal virke i praksis
Oplægget har fokus på de faktorer, der har betydning for, at man i sit arbejde
kommer til at anvende det man lærer på efter- og videreuddannelse. Der vil
være fokus på faktorer hos den lærende, på arbejdspladsen og i
uddannelsesforløbet. Omdrejningspunktet er, at kompetenceudvikling
omfatter en før-, under- og efterfase, hvilket betyder, at arbejdspladsen har
afgørende betydning for effekten af kompetenceudvikling.

Kl. 15.55 – 16.45

Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet
“Efter- og videreuddannelse anno 2019 - hvor kommer vi fra? Hvad skal der
ske?”
Et kig ind i fremtiden med refleksioner over, hvordan vi i et længere arbejdsliv
med store omskifteligheder sørger for, at vi til stadighed opfylder
arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft.

Kl. 16.45 - 16.50

Kirsten Frederiksen, formand for DASYS’ uddannelsesråd
Afslutning

