Temadag for ambulante sygeplejersker
Onsdag d. 17/5-17 kl. 8.30 – 15.30
Hotel Hvide Hus
Lundbeck Pharma A/S og Otsuka Pharma Scandinavia AB har hermed fornøjelsen at invitere til temadag for
ambulante sygeplejersker i Region Nord. Temadagen er arrangeret i samarbejde med konstitueret ledende ambulant
sygeplejerske, Rikke Ravn Petersen, Kate Skjoldborg, daglig leder i OPT og amb. for psykosesygdomme samt Rikke
Jørgensen, postdoc i sundhedsvidenskabelig forskning.
Program:
08.00 – 08.30: Ankomst og morgenkaffe
08.30 – 09.00: Velkomst, introduktion og baggrund for temadagen v. Rikke Petersen Ravn
09.00 – 11.30: Observation, relation og objektivitet v/. Fredrik Alkier Gildberg, Ph.d., Lektor i Retspsykiatri.
Undervisningen har omdrejningspunkt i begreberne patient-personale relation, forforståelse,
objektivitet og observation - og trækker på teorier inden for symbolsk interaktionisme samt social
science i bredere forstand.
Formålet er at drøfte relevante begreber og refleksioner ift. klinisk praksis, den mellemmenneskelige
relation og den professionelle samt betydningen af de mulige ståsteder heri.
11.30 – 12.30: Frokost
12.30 – 13.00: Produktinformation v/ Field Manager Dorthe Rasmussen Lundbeck Pharma
13.00 – 14.30: Rummelighed og anerkendelse – Hvordan udfordrer og udvikler det den professionelle rolle
v/ Jørn Bjerre,Ph.d., Lektor, Dansk Institut for pædagogik uddannelse.
Oplægget tager udgangspunkt i en pædagogisk kontekst, men fokuserer på generelle aspekter ved
de måder rummelighed og anerkendelse udfordrer den professionelle praksis, med særlig fokus på
de dilemmaer, der opstår, når man arbejder med rummelighed og samtidig har professionelle mål
og grænser.
14.30 – 15.00: Kaffe pause

Med venlig hilsen
Dorthe Rasmussen
Field Manager, Lundbeck Pharma A/S
dorn@lundbeck.com
tlf. 30838001

Arrangementet er anmeldt til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien. Arrangementet er ikke på forhånd
godkendt af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, men er efter Otsuka Pharma Scandinavia og
Lundbeck Pharmas opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området.
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15.00 – 15.30: Afrunding af dagen v/ Rikke Jørgensen– hvad tager vi med os fra temadagen –
hvordan kan vi bruge det i daglig praksis?

