
Invitation til fagdag
Fredag den 3. december 2010 klokken 8.00-15.00, 
Medicinerhusets auditorium, Aalborg Sygehus

Deltagere: Alle interesserede plejepersonaler, Sygeplejefagrådets medlemmer og ikke mindst alle, der har 
deltaget i projekt ”Omsorgsetik i klinisk sygepleje”

En vifte af spændende delprojekter har taget form med afsæt i det fælles projekt ”Omsorgsetik i Klinisk Syge-
pleje” på Aalborg Sygehus. 
Formålet med det fælles projekt har været og er at styrke sygeplejen på Aalborg Sygehus, så den baseres på 
omsorgsetiske handlinger
Som en flot afslutning på projekterne bliver der mulighed for at få indblik i de 17 delprojekter. Mottoet bliver 
videndeling om fund, der kunne have interesse på tværs af afdelinger og specialer. Dagen er også startskuddet 
på fase 2, hvor implementering af fundene skal på dagsordenen.
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Program
8.00 – 8.15  Velkomst  
  Birgitte Boll, formand for sygeplejefagrådet

8.15 -8.30 Projekt ”Omsorgsetik i klinisk sygepleje”
  Vibeke Deding, chefsygeplejerske

8.30 - 9.00 ”Patientperspektivet i delprojekter”
  Lone Bodil Jensen, udviklingssygeplejerske, Børneafdelingen

  ”Betydningen af bodyimage og seksualitet for brystopererede kvinder”
  Helle Damgaard Nielsen, sygeplejerske, Plastikkirurgisk afd. og Anette Møller Gregersen, 
  sygeplejerske, Mammakirurgisk afdeling

9.00 – 9.30 ”Pårørendeperspektivet i delprojekter”
  Charlotte Brun Thorup, udviklingssygeplejerske, Thoraxkirurgisk afdeling

  ”Optimering af forældresamtaler”
   Helle Haslund Thomsen, undervisningsansvarlig, Neonatalafsnit 12 og 13

9.30 – 10.00 Kaffe / Te og brød

10.00 – 10.30 ”Sygeplejeperspektivet i delprojekter”
  Karen Eck, udviklingssygeplejerske, Gynækologisk- og Obstetrisk afdeling

  ”Omsorg i operationssygepleje”
  Gitte Olesen, sygeplejerske og Liselotte Bruun Bierregaard, 
  Hjerte -Lunge - og Karkirurgisk operationsafsnit

10.30 – 11.00 ”Kend din citron”
  Susanne Winther Sørensen, udviklingssygeplejersker, Neurokirurgisk - og Neurologisk afdeling

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 ”Hvor lidt skal der til at forandre praksis?”
  Trine Kiil Naldal, Ph.d studerende, Aarhus Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

12.00 – 12.45 Frokost og posters

12.45 – 13.45 Workshops med isvand 

13.45 – 14.10 Dialog, videndeling, kaffe, te og chokolade

14.15 – 14.50 ”At rodfæste omsorgsprogrammet – inden for og udenfor egne døre”
  Charlotte Delmar, leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje

14.50 – 15.00 Afslutning med sang

På vegne af udviklingssygeplejerskerne ved Aalborg Sygehus i regi af Sygeplejefagrådet
Birgitte Boll, Formand for Sygeplejefagrådet

Tilmelding senest 30. november - 2010 på e-mail til: 
Lone Tolstrup Christensen, assistent Sygehusledelsens sekretariat på e-mail: ltc@rn.dk


