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Fagligt selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske 

Sygeplejersker (FSK&T) har forudsætningerne for at 

medvirke til et højt sygeplejefagligt niveau i den 

kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske 

sygepleje, til synliggørelse og udvikling af sygeplejen 

til patienter med sygdomme indenfor netop disse 

specialer men især også til at samarbejde med andre 

nationale og internationale kardiologiske, karkirurgiske 

og thoraxkirurgiske selskaber. Bestyrelsen for FSK&T 

var derfor repræsenteret til ACNAP (Association of 

Cardiovascular Nursing and Allied Professions) National 

Societies Networking Meeting d. 3. maj 2019 på Euro 

Heart Care i Milano. Hvis du er interesseret i at vide 

mere om dette netværksmøde, kan du læse referatet 

på hjemmesiden og i Appen senere på måneden.   

Bestyrelsen har  netop lagt den sidste hånd på 

programmet for Landskurset 2019 i Middelfart med 

årets tema som oplæg: ”Patienten som medspiller 

– relationer og faktorers betydning”. Vi kan næsten 

ikke vente med at dele programmet med jer og er 

stolte af, at kunne skabe et forum med et så` fagligt 

stærkt felt af oplægsholdere og ikke mindst med 

faglige indlæg fra hele landet på Landet rundt, hvor 

sygeplejefaglige emner har mulighed for at komme på 

dagsorden.

Se hele det spændende program og mere info om 

Landet rundt inde i Cirkulation.

I denne udgave af Cirkulation, kan du desuden læse om: 

•  Opstilling til bestyrelsen 

•  Indlæg fra kongressen  

European federation of Critical Care Nursing, 2019

• Temadag i SIG Palliation. 

På redaktionen modtager vi som altid gerne små 

som store indspark eller faglige artikler. Så fat endelig 

’pennen’, hvis du har noget, du gerne vil dele med os 

andre og send til: mette.kirstine.wagner@regionh.dk. 

Deadline for indslag til næste udgivelse fremgår som 

altid af FS K &T´s hjemmeside.

Psssst – Husk at smugkigge i det spændende program 

for Landskurset d. 12.-13. november 2019. Skriv allerede 

datoen i kalenderen nu! Og tag gerne din leder og dine 

kollegaer med :-)

På gensyn i Middelfart og håber I vil læse med.

Fagligheden først 

Mette Wagner, redaktør
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Afsnitsledende sygeplejerske, BA, MKS
AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder
Neuro-Orto og Traumeintensiv afsnit

Tina Seidelin Rasmussen

European federation of Critical Care Nursing association 
Februar 2019, Ljubliana

I perioden 13-16 februar 2019, deltog jeg i 

kongressen ”European federation of Critical Care 

Nursing” i Ljubljana, Slovenien – med legatstøtte 

fra FSKT. Kongressen var dedikeret temaet: 

Working together, achieving more. Kongressen 

var repræsenteret med mange internationale 

oplægsholdere med oplæg indenfor uddannelse, 

forskning, ledelse og faglige problemstillinger 

af betydning for patienter indlagt på intensive 

afdelinger og deres pårørende. 

Jeg vil i særdeleshed fremhæve et key note 

oplæg af John Albarrand, Associated Professor ved 

University of West England. Oplægget omhandlede: 

”Familie involvering i det intensive afsnit – hvor 

er vi nu? ”. Et yderst relevant emne, som også 

i Danmark til stadighed har sin berettigelse. 

Involvering af pårørende i pleje og behandling har 

udviklet sig betydeligt over de sidste år, som resultat 

af dels sundhedspolitikker og sundhedspersonalets 

fokus herpå, men samtidig pga. øget forventning 

om medindragelse og involvering fra pårørende og 

patienter. Historisk har pårørende kun været sparsomt 

tilstede på intensiv stuen, og kun haft begrænset 

mulighed for fysisk kontakt med patienten. Der har 

været restriktive besøgstider og fokus på en sygepleje 

domineret af paternalistisk værdier. Der er gennem 

de sidste år sket en stor forandring – hvor ”døren 

er blevet åbnet”. Der er sket en anerkendelse af de 

pårørendes rolle og fokus på inddragelse, samarbejde 

og empowerment – med en helhedsfokuseret sygepleje 

som fundament er i fokus. Samtidig fremhævede John 

Albarrand, hvorledes begrebet pårørende inddragelse er 

komplekst og har flere definitioner. 

John fremlagde et review hvor 124 artikler omhandlende 

intensive afdelinger og involvering af pårørende var 

gennemgået. Der fremkom følgende overordnede 

temaer; Tilstedeværelse, Beslutningstagen, Deltagelse i 

plejen og kommunikation.  
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Tilstedeværelse

Pårørende på intensiv opfattes som i en sårbar 

situation, og med behov for ekstra støtte. Dette kan 

være en hæmmende faktor ift. at se dem som aktive 

partnere i plejen. Dog indikerede litteraturen, at det 

betød mindre grad af stress for pårørende at være 

tilstede og deltagende, ligesom det betød højere grad 

af tillid til de sundhedsprofessionelle. Tilstedeværelse 

blev fremhævet som et område hvor der er behov for 

mere forskning. 

Beslutningstagen

Dette i forhold til pleje og behandling ved livets 

afslutning og dialog om indstilling af behandling.  

Der er kulturelle forskelle og udfordringer som må 

imødekommes. Fordele som nedsat følelsesmæssig 

belastning og højere tilfredshed hos pårørende 

fremkom. 

Deltagelse i plejen

Artiklerne havde især fokus på deltagelse i personlig 

hygiejne, massage og social og følelsesmæssig 

involvering. Pårørendes inddragelse reducerer følelsen 

af isolation, forbedrer outcome og kvaliteten af 

plejen, nedsætter nervøsitet og risiko for udvikling 

af post traumatisk stress samt giver større grad af 

tillid personale og pårørende imellem. Dette er det 

mindst undersøgte felt, men litteraturen indikerer, 

at sundhedspersonalet ser det som en fordel, men 

samtidig en kulturændring. 

Kommunikation

Individualiser kommunikationen og vær inviter til 

dialog og samarbejde. Der må opbygges tillidsfulde 

samarbejdsformer, hvor individuelle behov 

imødekommes. Et vigtigt område her var fælles 

forventningsafstemning mellem pårørende og 

sundhedsprofessionelle.  

Til sidst blev litteraturens fund ift. hæmmende og 

fremmende faktorer for involvering og medindragelse 

af pårørende på intensiv fremført. Fremmende faktorer: 

1-1 normering, Jobtilfredshed, Balance i arbejdsbyrde 

og Kulturel opfattelse af pårørende og familie som 

en støtte. Hæmmende faktorer: Mindre erfarne 

sundhedsprofessionelle, Uddannelsesniveau, Forskellige 

arbejdssteder og Erfaring fra intensiv.

John Albarrand konkluderede at temaet pårørende 

inddragelse og involvering fortsat er under udvikling på 

intensive afsnit rundt om i verden. Vi er ressourcerne, 

og der er behov for fortsat fokus, så vi kommer i mål. 

Hvordan vi som sygeplejersker på intensiv fremadrettet 

yderligere kan være med til at danne en kultur, som 

tillader og inviterer pårørende til at være aktive 

partnere i samarbejdet må i fokus. 
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Dato: D. 12/9 2019
Tidspunkt: kl. 09.00- 16.00
Sted:  Auditorium, Psykiatrisk Afdeling, Slagelse

Tilmelding: www.sigpalliation.nemtilmeld.dk

Pris:
      Medlem FS K&T Ikke medlem

    Early Bird før 30/6       350 kr.        400 kr.

    Tilmelding efter 30/6       450 kr.        500 kr.

Temadag SIG Palliation
Pallitation til mennesker med hjertesygdom 
– Dialog som facilitator til samarbejde 
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Indkaldelse  
til efterårets
Landet rundt 

Har du/I lyst til at inspirere dine 
kolleger? Så send os et abstract

Grib muligheden – kom og præsenter dit udviklings- 

eller forskningsprojekt på årets “Landet rundt”.

Alle der måtte være i gang med spændende 

projekter opfordres til at komme og præsentere 

et indlæg. Det behøver IKKE at relatere sig direkte 

til temaet på landskurset. Dit udviklings- eller 

forsknings projekt skal blot udspringe af den kliniske 

praksis. Der gives 10 minutter til præsentation, 

og 3 minutter til spørgsmål fra salen. Kontakt os 

endelig, hvis du har spørgsmål. Send et kort oplæg 

omhandlende projektet enten på dansk eller 

engelsk (max. 200 ord) til Ulla Dam-Schmidt på 

mail: ulla.dam-schmidt@regionh.dk

Vi vælger de mest kvalificerede projekter ud,

og i år har vi plads til 10- 12 oplæg.

DEADLINE senest d. 20/9 2019 
Du vil senest d. 9/10 – 2019 modtage svar pr. mail 

om indlægget er antaget til præsentation.

De bedste hilsner FS K & T

på FS K & T’s Landskursus

d.12-13. november 2019 på Comwell Middelfart
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 D. 12. - 13. november 2019

For Kardiovaskulære og 
Thoraxkirurgiske Sygeplejesker

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

  9.30 – 10.00 Ankomst og registrering 

10.00 – 10.10 Velkomst og præsentation af bestyrelsen

10.10 – 10.50 Fællesskabet mellem patienten, dig og dine kolleger:  
hvad består det af og hvordan styrkes det? 
v/ professor, seniorforsker, sygeplejerske Kirsten Lomborg,  

Steno Diabetes Center Copenhagen

10.50 – 11.20 PAUSE og udstilling

11.20 – 11.50
Fortsat: Fællesskabet mellem patienten, dig og dine kolleger: hvad består det af 

og hvordan styrkes det? v/ professor, seniorforsker, sygeplejerske Kirsten Lomborg, 

Steno Diabetes Center Copenhagen

11.50 – 12.15 Præsentation af SIG-grupperne 
v/ bestyrelsesmedlem Ulla Dam-Schmidt

12.15 – 13.15 Frokost og udstilling. Frokost serveres i udstillingen.

13.15 – 14.15 Generalforsamling

14.15 – 14.25 Kort PAUSE

14.25 – 15.40 Fælles beslutningstagen i klinisk praksis. Oplægsholder følger

15.40 – 16.00 Pause og udstilling
16.00 – 17.30 Landet rundt 1 session: Faglige indlæg fra hele landet udvalgt fra 

indsendte oplæg v/bestyrelsesmedlem Ulla Dam-Schmidt

19.15 – 19.30 Networking med efterfølgende festmiddag

Tirsdag d. 12. november   (Udstillingen vil være åben for kursusdeltagere ved ankomst)

Patienten som medspiller – relationer og faktorers betydning
Landskursus

’Early bird’ inden d. 25 oktober. 
Informationer vedr. pris og tilmelding vil 
blive lagt på hjemmesiden indenfor en uge.
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8.30 – 09.30 Identificering og håndtering af etiske dilemmaer ved 
patientinddragelse. 
v/ Etiker, ph.d. fhv. formand etisk råd, Jacob Birkler 

9.30 – 9.40 Kort PAUSE
9.40 – 10.40 Patientinddragelse begynder med en god dialog,  

nysgerrighed og autensitet. Facilitering af patientinterview. 
v/ forskningsleder ved KBH Professionshøjskole Grethe Brorholt 

10.40 – 11.10 PAUSE og udstilling
11.10 – 12.10 Landet Rundt 2 session, bestyrelsesmedlem Ulla Dam-Schmidt. 

Faglige indlæg fra hele landet udvalgt fra indsendte oplæg

12.10 – 13.00
Frokost og udstilling
Frokost serveres ved udstillerne

OBS Udstillere pakker sammen efter denne pause

13.00 – 13.45 Kroppens sprog i professionel praksis   
v/ Lektor KBH Universitet Idræt, individ & samfund Helle Winter  

13.45 – 14.00 PAUSE
14.25 – 15.10 Fortsat:

Kroppens sprog i professionel praksis  

v/ Lektor KBH Universitet Idræt, individ & samfund Helle Winter 

14.45 – 15.00 Overrækkelse af sygeplejeprisen fra Landet Rundt
+ diverse konkurrencer vindere

15.00 - 15.15 Afslutning

Onsdag, d. 13. november
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Bestyrelsesarbejde i fagligt regi

Kandidatens navn:	

Stilling:      DSR-medlem nr: 

Ansættelsessted: 

Afdeling:     Tlf. job: 

Privat adresse: 

  

Tlf. privat:     E-mail: 	 	

ønsker	at	opstille	til	bestyrelsesvalg	i	det		

faglige	selskab	for	sygeplejersker,	der		

beskæftiger	sig	med	kardiovaskulær	og		

thoraxkirurgisk	sygepleje.

Stillerne	skal	være	medlem	af	samme	

faglige	selskab	som	kandidaten.

1. stillers navn: 

Stilling:	 	

DSR-medlem	nr:	

Ansættelsessted:	

Afdeling:	 	

Tlf.	job:	

E-mail:	 	 	

2. stillers navn: 

Stilling:	 	

DSR-medlem	nr:	

Ansættelsessted:	

Afdeling:	 	

Tlf.	job:	

E-mail:	 	 	

Opstillingsblanket
Opstilling til bestyrelsen i FS K&T 

Opstillingsblanketten 
sendes til formand: 

Ida Elisabeth Højskov, 
Skovagervej 20,

2920 Charlottenlund 
eller mail 

ida.elisabeth.hoejskov@regionh.dk

Opstillingsblanketten 
skal sammen med et 

kort valg oplæg sendes 
senest d. 1. august 

... den nuværende bestyrelse, fordi vi ellers bliver for 
få. Efter mange år i bestyrelsen genopstiller Anita 
Tracey ikke og Malene H. Hansen går på barsel, så der 
er brug flere kræfter.

Hvad giver det at være i bestyrelsen? 
Arbejdet i bestyrelsen beskrives af den aktuelle 
bestyrelse som sjovt, spændende, energigivende, 
afvekslende og samtidig er det fagligt og personligt 
udviklende. Det giver også et netværk som 
uvurderligt. 

På FS K&T´s hjemmeside og i FS K&T appen kan du 
læse mere om bestyrelsesarbejdet. Du er selvfølgelig 
også velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. 
Vores kontaktoplysninger finder du også enten på 
hjemmesiden eller i appen. 

Hvis du ønsker at stille op, udfylder du opstillings-
blanketten på næste side og skriver et kort valgoplæg 
om hvorfor du stiller op, de visioner og tanker du har 
for det faglige selskab samt lidt om din baggrund.

Opstillingsblanket og valgoplæg sendes til formand 
Ida Elisabeth Højskov seneste den 1. august 2019. 

er det NU  
du skal stille op?

JA det synes vi ...
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Kandidatens navn: 

Stilling:      DSR-medlem nr: 

Ansættelsessted: 

Afdeling:     Tlf. job: 

Privat adresse: 

  

Tlf. privat:     E-mail:   

ønsker at opstille til bestyrelsesvalg i det  

faglige selskab for sygeplejersker, der  

beskæftiger sig med kardiovaskulær og  

thoraxkirurgisk sygepleje.

Stillerne skal være medlem af samme 

faglige selskab som kandidaten.

1. stillers navn: 

Stilling:  

DSR-medlem nr: 

Ansættelsessted: 

Afdeling:  

Tlf. job: 

E-mail:   

2. stillers navn: 

Stilling:  

DSR-medlem nr: 

Ansættelsessted: 

Afdeling:  

Tlf. job: 

E-mail:   

Opstillingsblanket
Opstilling til bestyrelsen i FS K&T 

Opstillingsblanketten 
sendes til formand: 

Ida Elisabeth Højskov, 
Skovagervej 20,

2920 Charlottenlund 
eller mail 

ida.elisabeth.hoejskov@regionh.dk

Opstillingsblanketten 
skal sammen med et 

kort valg oplæg sendes 
senest d. 1. august 
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Bestilles på  www.touchtoconnect.dkman opretter sig let som  
bruger, og få adgang til  
bestilling af patientmaterialer

OpslagstavlenOpslagstavlen

Der er stadig nogle af FS K&T har ikke angivet en e-mailadresse under ”Min profil” 
eller har angivet en e-mailadresse, der ikke længere bruges. FS K&T’s medlemsliste 
opdateres løbende med følgende data; navn, adresse, tlf. og e-mail fra ”Min profil” 
på DSR’s hjemmeside. FS K&T vil gerne styrke kommunikationen til vores medlemmer 
gennem udsendelse af nyhedsbreve via mail og tidsskriftet. For at det kan lade sig 
gøre er din mailadresse vigtig at have I vores medlemsoversigt. Opdater derfor din 
e-mail under ”Min profil” på ”Min side” på DSR’s hjemmeside. Benyt dette link til 
angivelse af din mailadresse: https://www.dsr.dk/_layouts/dsr/login.aspx?ReturnUrl=%2f_

layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F%255Flayouts%252Fdsr%252FviewMyProfile% 

252Easpx&Source=%2F%5Flayouts%2Fdsr%2FviewMyProfile%2Easpx

Sygeplejefaglig inspiration og sidste nyt:

Faglig selskab for Kardiovaskulære  

og Thoraxkirurgiske sygeplejersker 

Stipendium
FS K&T stiller en del af selskabets overskud til  

rådighed til medlemmerne i form af stipendie. 

Formålet med uddeling er at medvirke til dygtiggørelse  

af Selskabets medlemmer og udvikling af sygepleje 

indenfor Selskabets område. Stipendiet kan ydes til 

deltagelse i konferencer. Se den fulde ordlyd på FS K&T’s 

webside.

Ansøgningsfrist er:
1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Ansøgningsblanketten findes på FS K&T’s webside.  

Stipendieudvalget består af:

·  Anita Tracy: A.tracy@rn.dk 

·  Ulla Dam-Schmidt: ulla.dam-schmidt@regionh.dk

·  Tina Lybæk Bundgård Andersen: tinalba@msn.com

Ansøgningsblanket findes på FS K&T´s hjemmeside og 

sendes udfyldt inklusive bilag til Tina L. B. Andersen på 

mail:

E-mail: tinander@rm.dk 

eller til Hjertesygdomme, Århus Universitetshospital  

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N 

Skri
v til

 Cirku
latio

n

Redaktør:

Mette Kirstin
e Wagner 

E-mail: 

mette.kirst
ine.wagner@regionh.dk 

HUSK at sende i word-format 

HUSK
Opdatér din e-mail
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Konferencer, årsmøder mm. i 2019
Kalenderen

SATS
 4.-6. september 2019, Stockholm, Sweden 

 www.mkon.nu/sats_swedish_thoracic_meeting

Temadag SIG Palliation
 12 september, Slagelse 

 

ESC
 31. august – 4. september, Paris, Frankrig 

 www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress

ICN konference 
 27. juni – 1. juli, Singapore 

 https://dsr.dk/om-dsr/icn-2019-i-singapore

FSK&T´s Landskursus 2019
 12. og 13. november, Comwell, Middelfart 

Landskursus FS K&T

Middelfart

SATS 

Stockholm, Sverige

ICN konference
Singapore

ESC
Paris, Frankrig
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Bestyrelsen for FS K&T

Formand  Ida Elisabeth Højskov
Ansvar DSR, kasserer, Europæisk/Nordisk Baltisk samarbejde
Medansvar DASYS
Titel  Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d
 Thoraxkirurgisk Klinik, RT, Rigshopsitalet
 Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Kontakt ida.elisabeth.hoejskov@regionh.dk 
 Tlf.: 35 45 18 43

Næstformand Inge Schjødt
Ansvar DASYS
Med ansvar Cirkulation
Titel   Sygeplejerske, cand. cur., ph.d.-studerende
  Hjertesygdomme – Forskning, Aarhus Universitetshospital,  

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
Kontakt ingeschj@rm.dk
 Tlf.: 29 27 01 77

Kasserer Tina Lybæk Bundgård Andersen
Ansvar Kasserer + Stipendieudvalg 
Med ansvar SIG-grupper
Titel Sygeplejerske i speciallægepraksis i kardiologi
 Hjerteklinik Midt
 Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
Kontakt tinalba@msn.com  
 Tlf.: 25 13 53 02

Mette Kirstine Wagner
Ansvar Cirkulation
Medansvar  Europæisk samarbejde 
Titel  Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san. 

ph.d.-studerende 
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet 
Blegdamsvej 9, 2100 København

Kontakt Mette.kirstine.wagner@regionh.dk 
 Tlf.: 35 45 31 43

Ulla Dam-Schmidt
Ansvar Landskursus + SIG-grupper +  
 Stipendieudvalg + formand for SIG AF 
Titel  Sygeplejerske med specialfunktion,  

MKS Kardiologisk ambulatorium,  
BBH/Frederiksberg Hospital 
Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Kontakt ulla.dam-schmidt.01@regionh.dk 
 Tlf.: 20 28 27 44

Søsserr Grimshaw-Aagaard  (Observatør)
Medansvar Europæisk/Nordisk Baltisk samarbejde,   
DASYS
Titel  Forskningsansvarlig sygeplejerske, post doc.,  

MeD, cand.cur., ph.d 
Hjerteafdelingen,  
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Kontakt soesserr.lone.smilla.grimshaw-aagaard@regionh.dk
 Tlf.: 40 47 11 48

Vivi Skibdal Frydensberg  (Suppleant)
Ansvar Web, sociale medier og FS K&T app 
Medansvar Landskursus
Titel  Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san.), 

ph.d.-studerende  
Hjertemedicinsk afdeling B,  
Odense Universitetshospital 

Kontakt Vivi.frydensberg@rsyd.dk

Malene Haugaard Hansen
Ansvar Web, sociale medier og FS K&T app
Titel  Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur.
  Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, 

Odense Universitetshospital 
Kontakt Malene.haugaard.hansen1@rsyd.dk 
 Tlf.: 65 41 15 24 

Anita Tracey
Ansvar Landskursus + Stipendieudvalg
Titel  Projektsygeplejerske, MKS 

Aalborg Universitetshospital  
Hjerte-Lungekirurgisk afdeling 
Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg 

Kontakt  a.tracey@rn.dk  
97 66 13 29


