Udvikling af den palliative indsats i Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus
Nr. 2 – August 2007
Et aktionsforskningsprojekt
2. Status for den nuværende lindrende indsats i

Dialogkonferencer

Hæmatologisk Afdeling baseret på analyse og fortolkning af feltstudier og fokusgruppeinterview v./

Som meddelt i nyhedsbrev nr. 1 afholdes to dialog-

Karen Marie Dalgaard, spl., cand.scient.soc., Ph.d.,

konferencer

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje

5. og 10. september 2007

3. Gruppearbejde hvor deltagerne tager stilling til
relevante udviklingsområder i Hæmatologisk Afde-

med samme indhold, så alle har mulighed for at

ling. Alle grupper fremlægger i plenum

deltage. Deltagere i konferencen er sygeplejepersonale og læger fra Hæmatologisk afdeling og der-

4. Hvad vil det sige at tænke palliativt v./Mona

udover er afdelingens præst, fysioterapeut, ergote-

Kelms Hansen, overlæge Det Palliative Team, Cen-

rapeut og socialrådgiver inviteret. Deltagelsen er

ter for Lindrende Behandling, Aalborg.

indarbejdet i arbejdsplanlægningen for sygeplejepersonale og læger. Er du i tvivl om, hvilken dag du

5. Gruppearbejde hvor deltagerne tager stilling til,

skal deltage, så henvend dig til June (sygeplejeper-

hvordan der kan arbejdes med de valgte uviklings-

sonale) eller Ilse/Georg (læger). De tværfaglige

områder i Hæmatologisk Afdeling. Alle grupper

samarbejdspartnere bedes melde tilbage til Karen

fremlægger i plenum.

Marie Dalgaard via mail kmd@rn.dk
Vel mødt!

Tid og sted
Konferencen

afholdes

Endelig to-årsplan
på

Skydepavillonen

(ved

Aalborgtårnet) kl. 08.30 - kl. 16.00. Der er ind-

Efter de to dialogkonferencer træder Fagligt Forum

lagt pauser undervejs. Der serveres formiddagskaf-

sammen og laver en mere deltaljeret og prioriteret

fe, frokost og eftermiddagskaffe.

plan for udviklingen af den lindrende indsats indenfor de udviklingsområder, deltagerne i de to dialog-

Program

konferencer har peget på.

Et deltaljeret programmet er udarbejdet og udsendes sidst i august. Hensigten med dagen er, at vi
sammen skal udarbejde en overordnet plan for

Hilsen Fagligt Forum

udvikling af den lindrende indsats i hæmatologisk
afdeling over en toårsperiode. Dagens program
rummer følgende hovedpunkter:
1. Mål for den lindrende indsats v./Dorthe Buchwald, palliationssygeplejerske, cand. pæd. psyk.,
ph.d. stud., Hjørring Sygehus

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
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