
Borgere med multisygdom  
– sygeplejerskers rolle

Faglige selskaber, DASYS og DSR

ONSDAG D. 20. NOVEMBER 2019

Kl. 9.00 – 9.30  Ankomst, registrering og let morgenmad  

Kl. 9.30 – 9.45  Velkomst
  
Kl. 9.45 – 12.30  4 perspektiver på ”Borgere med multisygdom – og sygeplejerskers rolle”:

  Hvad ved vi om multisygdom i Danmark og hvor går multisygdom hen? 
  v. Anne Frølich, læge, klinisk professor, Institut for Folkesundhed, KU (30 min.)

  Den sygeplejefaglige rolle i den tværsektorielle koordinering – også fra et patient- og  
  pårørendeperspektiv”
  v. Helle Høstrup, sygeplejerske, samordningskonsulent, Rigshospitalet (30 min.)

  Mødet med patienten - fokus på sårbarhed og stigma
  v. Dorthe S. Nielsen, sygeplejerske og lektor, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH og Center  
  for Global Sundhed, SDU. (30 min.)

  Sygeplejerskers koordinerende funktion i forløb med multisygdom
  v. Anne Døssing, sygeplejerske, lektor, ph.d., VIA University College (30 min.)

  Debat i salen 
  v. planlægningsgruppen 

Kl. 12.30 -13.30  Frokost 
  
Kl. 13.30  Sygeplejerskers rolle i samspillet med borgere med multisygdom  
  – Hvordan ser det i virkeligheden ud? 
  En oplevelse med plads til refleksion, dilemmaer og forstyrrelser.
  v. Dacapo, som ved hjælp af skuespil og involvering vil forsøge at ”afdramatisere 
  hverdagen ved at dramatisere den!” Læs mere om Dacapo: www.dacapo.as 

Kl. 14.45 – 15.00  Kaffe >>

inkl. kort pause



Planlægningsgruppen består af: 
Karina Bruun (DASYS + FS Nefrologiske sygeplejersker) 
Ida Elisabeth Højskov (FS Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker) 
Pernille Langkilde (FS Øre- næse- og halskirurgiske sygeplejersker) 
Susanne Lücke (FS Sundhedsplejersker)
Helle Amtsbiller (FS Hygiejnesygeplejersker) 
Pia Dreyer (DASYS) 
Janne Due Sommerset (konsulent, Professionsafdelingen, DSR) 
Kirsten Salling (konsulent, Professionsafdelingen, DSR)

Kl. 15.00 – 15.45  Infektionshygiejne og den multisyge patient
  Multisyge patienter er i større risiko for såvel infektioner, som for at blive koloniseret. En 
  sammenhængende infektionshygiejnisk forebyggelse skal sikre disse patienter i deres kontakt  
  med både hospitalsvæsenet og primærsektor
  v. Jette Holt, hygiejnesygeplejerske, Statens Serum Institut

Kl. 15.45 - 16.00  Afslutning og tak for i dag

DASYS afholder repræsentantskabsmøde kl. 16-18 - bliv i salen, hvis du skal deltage.

>>
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