Patientinddragelse med narrative briller
Temadag og generalforsamling i
Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet
Den 16. april 2018 kl. 9.00-15.30
Henrik Dam Auditoriet, Panum Instituttet
Blegdamsvej 3B, 2100 København Ø
http://sund.ku.dk/kontakt/find-vej/panum/

Program
Generalforsamling fra 9.00 – 10.00
Kaffe og networking 10.00 – 10.30
Oplæg 10.30 -12.30
 Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen
Hvordan arbejder man med brugerinddragelse? Hvad er afgørende for
brugerinddragelsen fremover? Og hvilken rolle spiller kommunikation for
brugerinddragelsen? Vi dykker ned i ViBIS viden og erfaringer fra
inddragelsesprojekter og Tænketanke om Brugerinddragelse.
v. Projektchef Helle Max Martin, Videnscenter for Brugerinddragelse i
Sundhedsvæsenet.


Hvad er narrativ medicin?
Med udgangspunkt i et forskningsophold på Columbia University besvares
følgende: Hvad er baggrunden for narrativ medicin? Hvorfor er narrativ medicin
hjælpsomt ift at forstå patientens perspektiv?
v/ Lisa Dahlager, ph.d., kultursociolog, forskningsprogrammet Sund,
Professionshøjskolen København og Christel Halvor Trøstrup, ph.d.-studerende
på KU, sygeplejerske, cand.pæd.psyk, Onkologisk og Palliativ afdeling,
Nordsjællands Hospital.



Narrativets betydning for patienternes beslutningstagen. Hvad er
lægmandsepidemiologi og hvilken betydning har den for fælles
beslutningstagen? v/Postdoc Gitte Thybo Pihl, Center for
Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt og IRS, Syddansk Universitet

Frokost og workshops 12.30 – 13.30

Oplæg 13.30-15.30


Narrativ terapi i spiseforstyrrelsesbehandling
Hvordan benyttes narrativ terapi i behandlingsarbejdet med voksne
mennesker, der er ramt af en spiseforstyrrelse og ikke mindst, hvordan
patienterne inddrages som betydningsfulde vidner i hinandens liv? Viden og
erfaring fra voksenpsykiatrien i Region Hovedstaden.
v/Trine Svarrer, socialrådgiver, psykoterapeut MPF. Faglig leder i
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.



Narrativ medicin og kompetenceudvikling + øvelser + kaffe
Hvordan kan man anvende narrativ medicin som metode til
kompetenceudvikling? Hvilke udfordringer og muligheder er der for at tænke
narrativt fremover?
v/ Lisa Dahlager, ph.d., kultursociolog, forskningsprogrammet Sund,
Professionshøjskolen København og Christel Halvor Trøstrup, ph.d.-studerende
på KU, sygeplejerske, cand.pæd.psyk, Onkologisk og Palliativ afdeling,
Nordsjællands Hospital.



Hvilken vej vil vi gå – hvordan kan selskabet bidrage til den proces?
Summegrupper og dialog i plenum
v/Jette Ammentorp og Marianne Lau

Tilmelding via: sks.bestyrelse.kasserer@gmail.com helst med samtidig betaling via
MobilePay 24299 (kun 5 cifre)
senest 28. marts 2018
Pris : medlemmer kr. 150 og ikke-medlemmer kr. 300.
MobilePay: 24299, alternativt Bankoverførsel til konto i Jyske Bank: Reg.nr. 7248
Kontonr. 1503836
Tilmeldingen er først bindende når betalingen er gennemført.

