
Sygeplejesamtalen som professionelt redskab i 
den anerkendende neonatalsygepleje.”

SIG-neonatal indbyder til temadag
torsdag d. 13. januar 2011 kl. 9.30 – 15.30 

Der vil være tjek ind og morgenkaffe med boller fra kl. 9.00. Temadagen begynder kl. 9.30

Sted: Tilmeldingsfrist: 
Odense Kommunes Uddannelsescenter 15. december 2010
Schacksgade 39 
5000 Odense C Pris:

450 kr. (inkl. forplejning)
Tilmelding til: 
Ragnhild Måstrup Girokort udsendes efter tilmelding. 
Hulvejen 3 Opgiv EAN-nr. og  kontaktperson, hvis din
2680 Solrød Strand afdeling skal betale
Eller mail: ragnhild@maastrup.dk

Vi vil sætte fokus på anerkendelsesbegrebet på flere niveauer. Vi ønsker 
at give handlemåder til at turde være i sygeplejesamtalen uden at skulle 
være problemløsende. 
Til det har vi inviteret en sygeplejerske, en præst og en mor

Anne-Marie Aaen. Mor til Johannes og
Thorbjørn. Thorbjørn er født i 2004 efter 25
gestationsuger og 4 dage. Han vejede 751 
gram. Anne-Marie har skrevet bogen ”Tretten 
firkløvere”. Anne-Marie vil fortælle hvordan 
hun oplevede at være mor under en lang 
indlæggelse på to neonatalafdelinger. Der vil 
være mulighed for at købe bogen til 
temadagen.

Helle Rørbæk Hørby er præst på Århus 
Universitets Hospital Skejby. Arbejder
bl.a. tæt sammen med neonatalafdelingen. 
Har meget stor erfaring indenfor samtalen. 
Helle vil tale om at turde være i samtalen 
uden at vi som sygeplejersker skal handle 
eller problemløse i situationer, hvor det 
handler om bare at kunne holde ud. Hvad 
der kan være svært i at være i samtalen.

Anette Løvstad, sygeplejerske, kemplerterapeut og læser master i i humanistisk 
sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Hun har bla.erfaring fra neonatalafdeling, og er nu 
specialeansvarlig for socialpædiatrien på Århus Universitets Hospital Skejby.
Er særligt optaget af, hvordan de sunhedsprofessionelle ser, forstår og tolker forældrene og 
barnets signaler, symptomer og udsagn under en indlæggelse på et højt specialiseret afsnit. Har 
endvidere meget stor interesse i hvordan begrebet relationskompetance inddrages i den
profesionelles hverdag og praksis. Anette vil sætte fokus på anerkendelsesbegrebet.


