DPSN Konference 2022

Perspektiver og tendenser i psykiatrisk sygepleje- og sundhedsforskning
Sted: ”Festsalen”. Aalborg Psykiatrisk Sygehus, indgang 6.
Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg
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09:30-10:00
Registrering og morgenkaffe
10:00-10:15
Velkomst ved Anette Sloth, Psykiatridirektør

10:30 - 11:15
Forskning i klinisk sygepleje – for patienter og profession
Mette sætter fokus på forskning i klinisk sygepleje,
herunder betydningen af at initiere og gennemføre
forskning i nært samarbejde med kliniske sygeplejersker
og ledere. Der inddrages eksempler fra sygeplejefaglige
forskningsprojekter og fra strategiske
partnerskaber i forskning, der kan bidrage
til at styrke sygepleje og den sygeplejefaglige professionalitet.

10:15-10:30
Præsentation af DPSN og dagens program ved
Rikke Jørgensen & Malene Terp

11:15-11:30
Pause

Mette Grønkjær - Forskningsleder & Professor

#Identitetsforståelse
#Pårørende #Insomnibehandling
#Patientinvolvering
#Deeskalering #Recovery
#Samskabelse

# ReviewDiabetes&Skizofreni
# Voldsomarbejdsskade # Peerstøtte
# Tvang # ProjektØnskebrønd
# Recovery
# Rygestopsbehandling
13:15–: 14:15
Speed talk om aktuelle forskningsprojekter
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12:30-13:15
Frokost

11:30-12:30
Speed talk om aktuelle Ph.d.-projekter

14:15-15:00
Poster walk & talk
inkl. kaffe/kage

15:00:15:45
Lone Frank - Videnskabs Journalist & Ph.d.
Psykiatri med hjerne og sjæl
Lone fortæller, hvordan en podcast om titusinde hjerner gemt i formalin, ledte hende
på sporet af en afgørende vending i psykiatrien. Det er forskning, som rækker ud over
hjerners kemi, forandrer hendes syn på egen depression og lægger op til en ny opfattelse af psykisk sygdom i det hele taget.

15:45-16:00

Afslutning med grafisk referat ved Camilla Krogh og uddeling af poster pris
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Tilmelding skal ske på Plan2Learn ”HER” – Prisen for at deltage er 600 kr. pr person og inkluderer forplejning hele dagen.
Deltagere har mulighed for at præsentere et projekt på en poster ved eftermiddagens poster walk and talk. For at få en poster med skal du
indsende et struktureret abstract indeholdende baggrund, formål, metode, resultater og konklusion på max 300 ord.
Deadline for indsendelse af abstract er 1. september 2022 på mail birgitte.lerbaek@rn.dk

