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Årsdag i DMCG-PAL 2013 
 
 

Onsdag den 6. marts 2013 kl. 9.30 – 16.00, ’BYGNINGEN’, Ved Anlæget 14B, 
Vejle 

 
 
 
Program 
 

 

Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst, morgenbrød og kaffe 

 

Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst og introduktion til dagen     
v/ Henrik Larsen, formand for DMCG-PAL 

 

Kl. 10.15 – 10.45 Status for Kliniske retningslinjer og uddannelse 
v/Birgit Villadsen formand for koordinationsgruppen for kliniske retningslinjer og 

Marianne Bentzen formand for koordinationsgruppen for uddannelse 

 
kl. 10.45 – 11.00 Orientering om etablering af koordinationsgruppen for forskning  

v/ Mogens Grønvold 

  
Kl. 11.00 – 11.45 Hvordan får vi integreret forskning i klinisk praksis – forandring eller 

forankring? 
v/Marianne Tewes, centersygeplejerske, Hjertecenteret, Rigshospitalet 

 

Kl. 12.00 – 13.00 Kliniske retningslinjer: Kom og stil kritiske spørgsmål til 

arbejdsgruppernes foreløbige anbefalinger. 

 
Workshop 1 – Delirium v/arbejdsgruppen 

Workshop 2 – Obstipation v/arbejdsgruppen 

Workshop 3 – “kom og hør tiltagene I udarbejdelsen af en klinisk retningslinje, så 

den kommer hurtigt og sikkert I mål”  

v/Maiken Bang Hansen AC-medarbejder DMCG-PAL, Marianne Spiel, klinisk 

oversygeplejersker Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital og Jacob 

Thellesen, afdelingslæge, Palliativt Team Vejle. 

 
Uddannelsesworkshop 
Workshop 4 – Kig forbi og giv dit bud  

Kompetenceudvikling i den palliative indsats – diplomuddannelsens muligheder og 

udfordringer.  

v/Bodil Laursen og Lene Sørensen, uddannelseskonsulenter ved 

Professionshøjskolerne 

 
Kl. 13.00 – 14.00 Frokost 
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Kl. 14.00 – 15.00 Kompetenceudvikling og uddannelse– grib stafetten og form 

fremtiden 

 

Workshop 1 - Hvad gælder for den nyuddannede sygeplejerske på bachelorniveau?  

’Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats’ 

v/arbejdsgruppen  

 

Workshop 2 - Ideer til implementering af ’Anbefalinger til kompetencer for social- og 

sundhedsassistenter’.  

v/ Karen Stæhr, sektorformand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.  

 

Kort præsentation af anbefalingerne  

v/arbejdsgruppen 

 

Workshop 3 - Fokus på implementering i klinisk praksis 

’Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats’.  

v/ arbejdsgruppen 

 

Workshop 4 – Præsentation og inspiration til det videre arbejde 

’Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere.’ 

v/ arbejdsgruppen 

 

Workshop 5 – Præsentation og inspiration til det videre arbejde   

’Anbefalinger til kompetence for fysioterapeuter’. 

v/ arbejdsgruppen 

 

Workshop 6 – Inspiration til det videre arbejde 

v/arbejdsgruppen for præster.  

 

NB: Anbefalinger for kompetencer for hhv. sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i 

den palliative indsats er frit tilgængelig på www.dmcgpal.dk 
 
 
Kl. 15.00 – 15.15 Kaffepause 

 

Kl. 15.15 – 16.00 Dansk Palliativ Database  
  v/ Mogens Grønvold, formand for Dansk Palliativ Database  

 

Kl. 16.00 – 16.15 Afrunding af dagen med overrækkelse af diplomer 

 

Kl. 16.15 – 17.00 Etablering af koordinationsgruppen for forskning 
  v/ Mogens Grønvold, formand for Dansk Palliativ Database  
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Praktiske oplysninger 
Deltagelse og frokost er gratis. Transporten finansieres af deltageren selv. 

 
Tilmelding 
Sker efter først til mølle princippet via tilmelding på hjemmesiden www.dmcgpal.dk 

Sidste frist for tilmelding d. 27/2-2013 

 

 

Sådan finder du vej til ’BYGNINGEN’ 
’BYGNINGEN’ ligger centralt placeret midt i Vejle, i 

den gamle Palads Passage, der nu er blevet til 

Butikcenteret Mary’s. Du skal bruge indgangen til 

centret for at komme til ’BYGNINGENS’ 

hovedindgang. Fra Vejle Station er der ca. 10-15 

minutters gang til ’BYGNINGEN’. 

 

 
 


