FAMILIESYGEPLEJE
Gør vi det, vi siger, at vi gør?
Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

PROGRAM FOR TEMADAG 30. APRIL 2019
Der er i de senere år kommet et stort fokus på familiesygepleje- men hvordan hænger sygepleje til børne- ungefamilier
egentlig sammen med familiesygepleje? Er det nødvendigvis det samme?
Formål: At give sygeplejersker der arbejder med børn og unge indsigt og viden omkring Familiesygepleje, og hvordan familiesygepleje kan anvendes i et sundhedsvæsen med stort patientflow og korte patientkontakter. Der vil især være fokus på
at skabe forståelse for, hvordan familiesygepleje kan ydes i dagligdagen til den ”helt almindelige” familie, der er indlagt
med et barn med f.eks. astmatisk bronkitis, men også de længerevarende forløb.
Dagen vil bestå af oplæg, der tager udgangspunkt i teorierne omkring familiesygepleje med forskellige indfaldsvinkler.
Hvordan bruges familiesygepleje i det korte møde, i mødet hvor familien naturligt er til stede ved pleje og behandling og
det planlagte møde, hvor der er indbudt til familiedialog. Der vil blive lagt op til drøftelser af, hvordan familien inddrages i
Børn og Ungeafdelinger.
Målgruppen for temadagen: Dig, der professionelt arbejder med børn og unge og deres familier.
08.30-09.00

Registrering, besøg på stande og kaffe

09.00-09.15

Velkommen og præsentation af program

09.15-10.15

Familiesygepleje med udgangspunkt i filosofien bag Family Centred Care (FCC).
V. Anne Brødsgaard. Seniorforsker, Børne-Ungeafdelingen Amager og Hvidovre Hospital & Lektor,
Sektion for Sygepleje, Aahus Univesitet, Campus Emdrup, PhD, MPH, Sundhedsplejerske, Sygeplejerske

10.15-10.45

Besøg på stande + kaffe

10.45-11.30

Familiesygepleje med udgangspunkt i filosofien bag Family Centred Care (FCC).
V. Anne Brødsgaard. Fortsat.

11.30-12.30

3 forskellige niveauer for familieinddragelse inspireret af calgery modellerne for familieindsigt og
systemisk dialog.
V. Barbara Voltelen. Lektor/ph.d. Cant.scient. san, syge-/sundhedsplejerske.
Sygeplejerskeuddannelsen/ Afd. Anvendt Sundhedsforskning.

12.30-13.15

Besøg på stande + frokost

13.15-14.15

3 forskellige niveauer for familieinddragelse inspireret af calgery modellerne for familieindsigt og
systemisk dialog.
V. Barbara Voltelen. Fortsat.

14.15-14.35

Besøg på stande + kaffe

14.35-15.50

Familiesygepleje I mødet med familier med anden etnisk baggrund.
V. Dorthe S. Nielsen. Sygeplejerske, Lektor, Phd, Indvandrer Medicinsk Klinik,
Odense Universitetshospital OUH, Syddansk Universitet, SDU og
University College Lillebælt, UCL

15.50-16.00

Nyt fra bestyrelsen + tak for i dag (specialuddannelsen + andet)

16.15-17.15

Generalforsamling

KOM GRATIS
MED PÅ TEMADAGEN
Bliv referent!

Praktisk info
PRIS: medlemmer: 1.000 kr. Ikke medlemmer:
1.500 kr. Studerende: 1.000 kr.
TILMELDING: Under www.dsr/kurser og
arrangementer. Tilmelding er bindende.
DEADLINE FOR TILMELDING: 29. FEBRUAR 2019.

KOM GRATIS MED PÅ TEMADAGEN:
Meld dig til at skrive referat fra temadagen. Ansøg
inden deadline for tilmelding. Referent udvælges
efter ”først-til-mølle princippet” ved at skrive
til Karin.Bundgaard@rsyd.dk

Præsentation af oplægsholdere

Barbara Voltelen: Barbara Voltelen er uddannet syge-, sundhedsplejerske,
Cand.scient.san og har en ph.d. i Familiesygepleje. Hun er ansat som lektor
ved UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole tilknyttet sygeplejerskeuddannelsen og afdeling for anvendt sundhedsforskning. Hendes undervisning
og forskning har familiedialog i sundhedsvæsenet som omdrejningspunkt.
Ud over at undervise og forske afholder Barbara også workshops og foredrag
om emnet.

Anne Brødsgaard: Anne er optaget af at frembringe forskning, der kan
kvalificere patientforløb og øge familiernes tilfredshed under indlæggelse
og i sektorovergangene, samt skabe arbejdsglæde blandt personalet.

Dorthe S. Nielsen: Dorthe Nielsen har fokus på sundhed blandt indvandrere
og flygtninge samt kommunikation og patientundervisning. Desuden har hun
i sin kliniske hverdag samt i sin forskning fokus på årsager til og interventioner,
der kan mindske ulighed i sundhedsvæsenet.

Temadagen er arrangeret af Fagligt Selskab for Sygeplejersker der Arbejder med Børn og Unge

