
Dagsorden til generalforsamling   

CENTER FOR KOMPETENCEUD-

VIKLING 

OLOF PALMES ALLÉ 26 

8200 AARHUS N 

Pris for medlemmer: 200 

Pris for ikke medlemmer: 550 

Tilmelding: www.rm.plan2learn.dk  

Søgeord: DAENA 

 

VELKOMMEN TIL DAENA 
SYGEPLEJEFAGLIG DAG 

D. 12. APRIL 2018 

 

PROGRAM 

09.30-10.00   Ankomst/registrering og   
 kaffe 

10.00-10.10  Velkomst ved formand       
Annette Jakobsen 

10.10-10.50   Sidste nyt om Akutlæge specialet v. 
Christian Skjærbæk, formand for 
DASEM 

10.50-11.00   Pause 
11.00-11.40    Sidste nyt indenfor   
     traumemodtagelse v. Margrethe 
  Lomholt og Steven Krogh-Larsen 

11.40-12.20    Arbejdsmiljøet på akutafdelingen— 
  variationer i arbejdsmiljøet på akut
  afdelinger  

   v. Marie Louise Kirkegaard,  
   Nationale Center for Arbejdsmiljø 
12.20-12.50       Frokost pause 
12.50-14.30       Generalforsamling i                
  Daena incl. Kaffe 

14.30-15.10  Hvad akutafdelingen bør vide  
  om børn v.  Kaare Lundstrøm,  
  Overlæge på pædiatrisk Akut og 
  Intensiv Terapi Enhed,  

   Rigshospitalet 
15.10-15.50        Spot en meningitis v. Lotte Ebdrup 
15,50-16.00  Pause 
16.00-17.15  Interaktiv faciliteret   
  konflikthåndteringsscenarie  

   v. De psykofysiske konsulenter 
17.15-17.30  Opsamling og afslutning 
 
Følg med i vores medlemskonkurrence på facebook 
og vind en billet til DEMC 8 i Aarhus Oktober 2018. 

Vinderen  offentliggøres på generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent, 2 stemmetælle-
re og referent. 

2. Formandens beretning. 
3. Beretning fra udvalg. 
4. Fremlæggelse af revideret regn-

skab. 
5. Behandling af forslag fra besty-

relsen og indkomne forslag fra 
medlemmerne 

6. Vedtagelse af budget, herunder 
fastlæggelse af kontingent. 

7. Valg af bestyrelse samt supple-
anter. 

 



Daena 

 Fagligt selskab for   

akutsygepleje 
DAENA hvem er vi ? : 

 Et fagligt forum for akutsygeplejersker og 
sygeplejersker med interesse for akutsyge-
pleje på tværs af  sektorer, regioner, natio-
nalt og internationalt 

 Et fagligt selskab for udvikling af fagidentitet 
for akutsygeplejersker 

 Initiativtagere og proaktiv i dannelsen af  en 
national specialeuddannelse for akutsygeple-
jersker 

 Et talerør for udvikling af akutsygeplejen og 
forskningen indenfor akutområdet 

 Arrangør af medlemsarrangementer/faglige 
temadage og DEMC(Danish Emergency Me-
dicine Conference) 

 Meningsdanner /debattør og talerør for 
medlemmerne, i forhold til pressen i relation 
til det akutmedicinske speciale  og akutsyge-
plejen. 

 

 

 

 

 

 

 

Daena  sygeplejefaglig dag 

Hvad får du ud af dit medlems-
skab? 
 

 Du er med til at præge det akutmedicin-
ske område i DK. 

 Du er med til at bidrage med fagpolitiske 
synspunkter 

 Du har mulighed for at deltage i temada-
ge/fagdage 

 Du understøtter den akutmedicinske kon-
ference DEMC og  har mulighed for at 
deltage til favorabel medlemspris. 

 Du er i kraft af Daena repræsenteret i rele-
vante politiske faglige råd og udvalg, så dit 
fag bliver hørt. 

 Du kan deltage i arbejdsgrupper eller sær-
lige interessegrupper på tværs af landet, 
hvor Daena er repræsenteret. 

 Du indgår, i kraft af Daena, i et samarbej-
de med  EuSEN, European Society For 
Emergency Nursing  

  Du er som medlem af Daena, også med-
lem af DASYS 

 

 
Emergency Nurses make the difference 

 

Har du spørgsmål til bestyrelsen er 
du velkommen til at kontakt os : 
 
Annette Jakobsen, Formand 
(mail: annjak@rm.dk) 
Margrethe Lomholt, Næstformand 
(mail: m.Lomholt.soerensen@regionh.dk) 
Lis Just Madsen, Sekretær 
(mail: lisjusma@rm.dk) 
Birgitte Sall Nielsen, kasserer 
(mail: birgitte.sall.nielsen@regionh.dk) 
Jette Irene Præstholm, Kasserer 
(mail: jipr@regionsjællan.dk) 
Dorte Albertesen, medlem 
(mail: dorte.albertsen@vest.rm.dk) 
Karin Dam Eikhof, medlem 
(mail: karin.dam@rn.dk 
Steven Krogh-Larsen, webredaktør 
(mail: stkl@rn.dk) 
 

FIND OS OG FØLG OS PÅ 
Facebook under DAENA-faglig selskab for akutsygepleje 

Instagram @akutsygepleje 
Twitter  @akutsygepleje 

http://eusen.org/



