
 

FSAIO´s Efterårsfagdag 25. oktober 2018 

Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 5000 Kolding 

”Etik i hverdagen – en del af vores fag” 

8.30 – 9.15 Registrering - Kaffe, morgenbrød og udstilling 

 

9.15 – 9.25 

 

Velkomst v/ Majken Dam og Nina Lennert 

 

 

9.25 – 10.30 

 

De etiske overvejelser ved mødet med den bevidstløse patient præhospitalt –  

Hvem kan man redde og til hvad? 
v/ Søren Mikkelsen, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, PhD, anæstesiologisk-intensiv afd., 

Odense Universitetshospital 

 

Holdninger og betragtninger omkring dilemmaer til donorpotentialet 
v/ Preben Sørensen, overlæge, neurokirurg, Aalborg Universitetshospital 
Der tages udgangspunkt i vores rapport om donorpotentiale og især fokus på den tidlige donordetektion og nogle 

af de udfordringer det giver.  

 

10.30 – 11.00 Kaffe og udstilling 

 

11.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

11.30 – 12.15 

 

Etik i forhold til pårørende og organdonation 
v/ Charlotte Daugbjerg, intensiv sygeplejerske, SD og cand.cur, donoransvarlig sygeplejerske, 

Aalborg Universitetshospital 
Hvordan yder vi bedst omsorg for pårørende til en potentiel organdonor? Hvad lægger vi vægt på i samarbejdet, 

og hvordan begrunder vi vores valg? Hvem ved, hvad der er bedst for patienten/donor og hvad der er etisk og 

uetisk i forhold til organdonation? 

 

Paneldebat med Søren Mikkelsen, Preben Sørensen og Charlotte Daugbjerg 

 

12.15 – 13.15 Frokost og udstilling 

 

13.15 – 14.00 

 

 

 

14.00 – 15.00 

 

Hjem og dø 
v/ Lisa Seest Nielsen, overlæge, bedøvelse og intensiv, Kolding sygehus/Sygehus Lillebælt 

Spørgsmål – Diskussion 

 

Om hverdagens svære oplevelser vi aldrig glemmer….  
v/ Sygeplejeetisk Råd – Edel Kirketerp, næstformand og Birgitte Ehlers 
Dilemmafyldte oplevelser glemmes ikke!! Svære oplevelser er et vilkår for sygepleje, idet sygepleje er en etisk 

profession, der er etisk i sin kerne. Sygeplejersker er bevidste om dette. Dilemmaer kan tynge sygeplejersker i 

deres arbejde, nogle i sådan en grad at faget forlades. Sygeplejeetisk Råd vil fokusere på hvordan dilemmaer via 

refleksion kan fremme læring og erfaring så sygeplejersken har arbejdsglæde og forbliver i sit fag.  

Spørgsmål - Diskussion 

 

15.00 – 15.45 Kaffe og udstilling 

 

15.45– 17.00 

 

Foredrag med Esben Kjær 
Forfatter og journalist, som har skrevet bogen ”Min usynlige søn – Kunsten at leve med sine døde resten af livet.” 

Når en elsket dør, skal vi finde en ny måde at være i verden på. – Sorg skal have lov til at fylde noget mere. 

 

17.00 – 17.10 Afslutning – Overrækkelse af prisen for bedste poster v/ Dorte Söderberg 

 

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet 

Tilmelding via APP´en eller hjemmesiden   OBS –> -> Også ikke-medlemmer af FSAIO kan tilmelde sig dagen! 


