Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Forsknings- og udviklingskonference 2012

TEKNOLOGI

& SYGEPLEJE

-ROBOTTER DER B A T T E R ?

Torsdag d. 12. januar 2012 • Århus Universitetshospital, Skejby • kl. 9.00 - 16.15
Med denne konference ønsker Dansk Selskab for Sygeplejeforskning at sætte fokus på den hastigt
stigende anvendelse af teknologi i sygeplejen. Hovedtalerne vil bl.a. debattere, hvordan man kan forstå
teknologibegrebet, og hvilke mulige konsekvenser brugen af såkaldt velfærdsteknologi kan have for
sygeplejen i bred forstand. Konferencens indlæg vil også dreje sig om, hvordan anvendelse af teknologi
kan skabe en ny sygeplejefaglig standard og praksis samtidig med, at teknologien selv forandrer sig.
Konferencen vil også give et eksempel på anvendelse af telemedicin i hjemmeplejen, ligesom den udbredte brug af teknologi i sygeplejerskeuddannelsen og i ledelse af sygeplejen også vil blive diskuteret.
Endelig vil nogle etiske aspekter af teknologiske løsninger i patientplejen bliver sat under lup.

Hovedtalere
•

Næsten som vi plejer. Teknologifilosofiske studier af selv-ledende patienter og telemedicinsk arbejde
Finn Olesen, lektor, ph.d., Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

•

Fra forskning til praksis. Telemedicin som limen mellem borger og væsen
Jane Clemensen, ph.d., Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet

•

Sygeplejerskeuddannelsen og velfærdsteknologi. Barrierer og udfordringer
Aase Lydiksen, cand. cur., Direktør Sundhedsfaglig Højskole, VIA University College

•

Velfærdsteknologi og etik i patientplejen
Klavs Birkholm, journalist og forfatter. Har været initiativtager til og leder af Det Etiske Råds udredningsarbejder om robotteknologi og menneskelig optimering. Medlem af Det Etiske Råd 2003-2011.

Læs mere om hovedtalerne på www.sygeplejeforskning.dk

VEND >

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Forsknings- og udviklingskonference 2012

TEKNOLOGI

& SYGEPLEJE

-ROBOTTER DER B A T T E R ?

Indkaldelse af abstrakts
Vi inviterer interesserede til at indsende abstrakts med relation til konferencens tema. Præsentationer
af forsknings- og udviklingsarbejde fra alle områder af sygeplejen, er meget velkomne. Vi opfordrer
også til præsentationer af igangværende eller afsluttede ph.d.-projekter.
Abstraktet har to formål:
1. At danne udgangspunkt for den videnskabelige komités vurdering af den foreslåede præsentation i
forhold til konferencens samlede program.
2. At give konferencens deltagere skriftlig information om præsentationen.
Du skal indtaste dit abstrakt via DSSFs hjemmeside, www.sygeplejeforskning.dk senest d. 1. oktober.
Resultatet af den videnskabelige komités bedømmelse foreligger senest d. 1. november.

Tilmelding til konferencen
Foregår via DSSFs hjemmeside, www.sygeplejeforskning.dk

Priser og betaling
Medlemmer af DSSF
Ikke medlemmer af DSSF

Rabat ved tidlig betaling
Senest d. 5. november 2011
975 kr.
1325 kr.

Standard
Senest d. 12. december 2011
1075 kr.
1425 kr.

Prisen inkluderer: Deltagelse i konferencen og fuld forplejning.

www.sygeplejeforskning.dk

