
DASYS’ 
Uddannelsesråd

Sundhedsuddannelser	  i	  et	  samfund	  i	  forandring	  –	  uddanner	  
vi	  4l	  et	  væsen,	  der	  ikke	  findes?

-‐ Skal	  uddannelser	  kun	  4lpasse	  studerende	  4l	  samfundet	  eller	  skal	  
uddannelserne	  også	  danne	  4l	  at	  være	  samfundskri4ske?

Dato:	  torsdag	  8.maj	  2014

Sted:	  Auditorium	  B,	  indgang	  6,	  Aarhus	  Universitetshospital.	  
Brendstrupgårdsvej	  100,	  Skejby,	  8200	  Aarhus	  N.

Deltagergebyr:	  1000	  kr	  +	  moms	  for	  medlemmer	  af	  Faglige	  Selskaber	  under	  
DASYS.	  1500	  kr	  +	  moms	  for	  ikke-‐medlemmer.	  

Sidste	  4lmeldingsfrist:	  21.	  april

AAud	  senest:	  28.	  april.	  Ved	  aMud	  senere	  end	  denne	  dato	  opkræves	  fuldt	  
deltagergebyr

Tilmelding:	  Elektronisk	  Plmelding	  på	  www.dasys.dk.
For	  spørgsmål	  vedrørende	  0lmelding,	  kontakt	  Linda	  Bennetzen:	  
linda@kliniskeretningslinjer.dk

Konferencens	  tema:
DASYS’	  Uddannelsesråd	  har	  gennem	  længere	  Pd	  diskuteret,	  hvorledes	  
samfundsudviklingen	  og	  borgernes	  ændrede	  krav	  Pl	  sundhedsydelser	  
påvirker	  og	  vil	  påvirke	  sundhedsuddannelserne	  på	  alle	  niveauer.	  
Der	  er	  diskussioner	  om	  hvorvidt	  vores	  velfærdssamfund	  er	  ved	  at	  blive	  afløst	  
af	  en	  konkurrencestat,	  om	  hvordan	  styringsmekanismer	  i	  samfundet	  har	  
indflydelse	  på	  den	  enkelte	  og	  hvad	  uddannelserne	  reelt	  uddanner	  Pl.	  Hvor	  
meget	  af	  samfundets	  udvikling	  skal	  vi	  lade	  os	  være	  styret	  af?	  Har	  vi	  
overhovedet	  et	  valg?	  	  



Program 
Kl.	  9.30 Registrering,	  kaffe	  og	  the

Kl.	  10.00 Velkommen	  v/Kirsten	  Frederiksen,	  formand	  for	  DASYS’
Uddannelsesråd

Kl.	  10.10 Birgi\e	  Rav	  Degenkolv,	  vicedirektør,	  Gento^e	  Hospital
Hvilke	  krav	  vil	  der	  blive	  sPllet	  Pl	  fremPdens	  sygeplejersker?	  
–	  perspekPveret	  ud	  fra	  en	  sygeplejefaglig	  direktørs	  side	  

Kl.	  11.00 Kirsten	  Beedholm,	  RN,	  cand.phil.,	  Ph.d
Adjunkt,	  InsPtut	  for	  Folkesundhed,	  sekPon	  for	  sygepleje,	  Aarhus	  
Universitet
Sygeplejerskeuddannelse	  i	  bevægelse	  –	  mellem	  poliPk,	  markedskræ^er	  
og	  professionel	  dannelse

	  
Kl.	  11.50 Frokost	  

Kl.	  13.00 Anne-‐Marie	  Pahuus,	  prodekan,	  forskning	  og	  talentudvikling,	  Arts
Aarhus	  Universitet
Tillid	  Pl	  uddannelse
Den	  gode	  og	  fremsynede	  sundhedsuddannelse	  befinder	  sig	  et	  sted	  
mellem	  stærk,	  sejlivet	  opbevaring	  af	  viden	  fra	  forgængere	  i	  faget	  og	  
sprælsk	  fremvækst	  af	  nyt.	  Men	  hvorfra	  kommer	  Plliden	  Pl	  uddannelse	  
–	  blandt	  poliPkere,	  prakPkere	  og	  studerende?

Kl.	  14.00 Stefan	  Hermann,	  rektor	  på	  Professionshøjskolen	  Metropol
Er	  konkurrencestaten	  vores	  nye	  dovenskab?	  
Oplægget	  giver	  et	  bud	  på,	  hvordan	  professionel	  autoritet	  må	  nyskabes,	  
set	  i	  lyset	  af	  en	  hvor	  der	  er	  pres	  på	  kvalitet,	  ressourceknaphed	  og	  
krævende	  brugere/borgere/pateinter.	  Der	  er	  noget	  der	  peger	  på,	  at	  
vore	  uddannelser	  udgør	  en	  afgørende	  del	  af	  svaret.	  Et	  svar	  der	  kun	  
virker	  på	  lang	  sigt,	  men	  som	  i	  et	  vist	  omfang	  har	  levet	  i	  skyggen	  i	  de	  
sidste	  10	  års	  sundhedspoliPk.	  Men	  et	  svar	  der	  ikke	  alene	  kan	  
imødekomme	  samfundets	  fordringer	  Pl	  sundhedsvæsenet,	  men	  også	  
det	  der	  ikke	  e^erspørges	  i	  dag,	  men	  som	  vi	  priser	  os	  lykkelige	  over	  i	  
morgen.

Kl.	  14.50 Kaffe	  og	  kage	  

Kl.	  15.10 Marit	  Kirkevold,	  professor
Avdeling	  for	  sykepleievitenskap,	  InsPtut	  for	  helse	  og	  samfunn
Det	  medisinske	  fakultet
Sundhedsuddannelser	  i	  et	  samfund	  i	  forandring	  –	  sygepleje	  og	  
sygeplejerskens	  rolle	  i	  nuPdens	  og	  fremPdens	  sundhedsvæsen

Kl.	  15.55 Afslutning	  v/Kirsten	  Frederiksen


