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Nr. 1 – April 2007
Et aktionsforskningsprojekt
afdelingen. Den status munder ud i forslag til

Opstart

relevante

udviklingsområder,

som

vil

blive

præsenteret for den samlede personalegruppe på
Projekt lindrende indsats er nu kommet i gang i

en dialogkonference i september 2007.

praksis. I har sikkert bemærket, at jeg (Karen
Marie) har haft min gang i jeres afdeling siden 1.
marts 2007. Jeg takker for en meget positiv
holdning

overfor

min

tilstedeværelse

interesse, I udviser i forhold til projektet.

og

den

Jeg vil

fortsat færdes en del i afdelingen i april og maj
måned.

Dialogkonference
Der afholdes to dialogkonferencer med samme
indhold, så alle vil få mulighed for at deltage. De
ansvarlige tjenestetidsplanlæggere for læger og
sygeplejepersonale har indarbejdet deltagelse som
en del af det daglige arbejde. De to datoer er:
Onsdag d. 5. september 2007

Fokusgruppeinterview

Mandag d. 10. september 2007
Som I allerede er informeret om, vil der i løbet af
maj 2007 blive afholdt fire fokusgruppeinterview

I vil høre nærmere om tid og sted, men allerede nu

med personalet med 6–8 deltagere i hver gruppe.

vil vi løfte sløret for lidt af indholdet. Udover Karen

Grupperne sammensættes på flg. vis:

Maries forslag til udviklingsområder, som I på
forskellig vis skal tage stilling i løbet af dagen, vil

·

Gruppe 1: Læger

·

Gruppe 2: Sygeplejerpersonale fra

indsats. Målet med dagene er, at vi sammen

sengeafdeling + dagafsnit

udarbejder en overordnet plan for udvikling af den

der

være

eksterne

lindrende
·

·

enkelte

korte

fagpersoner

indsats

i

indlæg

indenfor

fra

relevante

den

lindrende

Hæmatologisk

Afdeling

på

Gruppe 3: Sygeplejerpersonale fra

udvalgte områder i den kommende toårs periode.

sengeafdeling + dagafsnit

Vel mødt!

Gruppe 4: En blandet gruppe af læger og

Hilsen Fagligt Forum

sygeplejepersonale fra sengeafdeling +
dagafsnit

Dataanalyse
Fra starten af juni vil jeg være mindre synlig i

Fagligt Forum består af
Projektleder Karen Marie Dalgaard
Afdelingslæge Georg Thorsell
Sygeplejeske Ellen Riis, 7 Vest
Sygeplejerske Gerda Mikkelsen, 7 Vest
Sygeplejerske Anne Mette Skals, 2 Øst
Ledende projektsygeplejerske Lene Lundby, KFE

afdelingen, da jeg skal bruge en del tid på at
analysere de data, jeg har indsamlet. Målet er at
udarbejde en status for den lindrende indsats i
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