
	  
PROGRAM	  
	  
Kl.	  9.30	   	   Registrering,	  kaffe	  og	  the	  
	  
Kl.	  10.00	   	   Velkommen	  v/Kirsten	  Frederiksen,	  formand	  for	  DASYS’	  Uddannelsesråd	  
	  
Kl.	  10.10	   Kvalitet	  og	  relevans	  i	  professionsuddannelserne	  

Nikolaj	  Lubanski,	  talentdirektør	  i	  Copenhagen	  Capacity	  og	  tidligere	  prorektor	  
på	  Metropol.	  
Nikolaj	  Lubanski	  vil	  som	  medlem	  af	  udvalget	  for	  kvalitet	  og	  relevans	  i	  de	  
videregående	  uddannelser	  holde	  et	  oplæg	  om	  kravene	  til	  fremtidens	  
professionsbacheloruddannelser	  i	  lyset	  af	  Kvalitetsudvalgets	  arbejde	  

	  
Kl.	  11.00	   Komplekse	  liv	  –	  kompleks	  behandling.	  Patienternes	  perspektiv	  på	  

fremtidens	  sygepleje	  
Alexandra	  Jönsson,	  Danske	  Patienter	  og	  Videnscenter	  for	  brugerinddragelse	  	  

	   Befolkningsbilledet	  er	  under	  forandring;	  vi	  bliver	  flere	  og	  flere	  –	  særligt	  
ældregruppen	  er	  støt	  voksende,	  lidt	  forenklet	  sagt	  fordi	  vi	  lever	  længere	  med	  
sygdomme	  vi	  før	  døde	  af.	  Forenklet	  er	  det	  dog	  ikke	  at	  yde	  sygepleje	  til	  denne	  
gruppe,	  der	  samtidig	  også	  gerne	  vil	  være	  inddraget.	  Hvad	  tænker	  patienterne	  
om	  sygeplejerskens	  kompetencer	  i	  dag,	  og	  hvilke	  perspektiver	  har	  de	  på	  
fremtidens	  uddannelse?	  

	  
Kl.	  11.50	   	   Frokost	   	   	  

Kl.	  12.50 Bud	  på	  fremtidige	  uddannelser	  på	  sundhedsområdet	  -‐	  nogle	  indspil	  
til	  sundhedsområdet	  og	  uddannelserne	  om	  20	  år!	  
Kristian	  Larsen,	  Professor,	  Institut	  for	  Læring	  og	  Filosofi	  (HUM),	  København	  

	  
	  	  
Kl.	  13.50	   Frem	  mod	  en	  justeret	  sygeplejerskeuddannelse.	  Udfordringer,	  

muligheder	  og	  perspektiver.	  Hvor	  er	  vi	  nu	  med	  planerne	  og	  hvordan	  
kommer	  vi	  videre?	  
Jonna	  Frølich,	  Uddannelseschef	  Sygeplejerskeuddannelsen	  University	  College	  
Nordjylland	  og	  formand	  for	  Sygeplejerskeuddannelsens	  ledernetværk.	  

	   	  
Kl.	  14.40	   Kaffe,	  the	  og	  kage	  
	  
Kl.	  15.00	   Mellem	  skolastikken	  og	  klinikken	  –	  udfordringer	  til	  det	  aktuelle	  

læringsparadigme	  	  
Karen	  Borgnakke,	  professor	  ved	  Institut	  for	  medier,	  Erkendelse	  og	  formidling	  
KUA	  
I	  oplægget	  refereres	  der	  til	  aktuelle	  studier	  i	  den	  professionsorienterede	  
læringskontekst	  med	  kritiske	  analyser	  af	  forholdet	  mellem	  
læringsparadigmet	  og	  den	  komplekse	  praksis	  

	  
Kl.15.55	   	   Afslutning	  v/Kirsten	  Frederiksen	  


