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15.00-15.20: 
Rugemoderskab fra et  
medicinsk etisk perspektiv
Hvordan er forståelsen af forældreskab og skabel-
sen af børn? Lovgivningen inden for rugemoderskab 
er ikke blevet ændret siden 1980 på trods af, at nye 
familieformer og reagensglasbehandlinger (IVF) er 
kommet til. Hvilke muligheder, udfordringer og etiske 
overvejelser er der i dag i forbindelse med rugemo-
derskab i Danmark? 
V. Malene Tanderup Sørensen, læge, ph.d.-
studerende ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus 
Universitet, Fertilitetsklinik, Regionshospitalet Skive.

15.20-15.40: 
Er øvelsesterapi udført under 
supervision fra fysioterapeut 
bedre end hjemmeøvelser til  
ældre med skulderbrud? 
Bidrager øvelsesterapi, udført under supervision 
af en fysioterapeut, til en bedre skulderfunktion og 
livskvalitet sammenlignet med hjemmeøvelser uden 
supervision hos ældre med et ikke-behandlet skul-
derbrud målt efter 3 og 12 måneder? Studiet er udført 
som et lodtrækningsstudie, hvor ældre patienter har 
gennemført et 10-ugers forløb med enten øvelse-
sterapi med supervision eller hjemmeøvelser uden 
supervision. 
V. Helle Kvistgaard Østergaard, fysioterapeut, ph.d., 
Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg.

15.40-15.50: Pause

15.50-16.10: 
Tværsektorielt samarbejde om at 
efterleve ældre borgeres ønsker 
for livets afslutning 
Hvordan sikrer man den rette dokumentation og 
kommunikation på tværs af sektorer, så patientens 
ønsker for livets afslutning respekteres og efterle-
ves? Indsatsen med at initiere samtalerne om den 
sidste levetid har været i gang i et år i Mave-, Tarm- 
og Karkirurgisk Afsnit, da afdelingen er en del af et 
større tværsektorielt implementeringsprojekt mellem 
Hospitalsenhed Midt, Viborg-, Skive- og Silkeborg 
kommuner, de praktiserende læger (Midtklyngen) 
og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Samtalerne 
om livets afslutning kræver et individuelt fokus, faglig 
indsigt og fordrer tværfaglig samarbejde.
V. Janne Laursen, klinisk sygeplejespecialist,  
Kirurgi, Hospitalsenhed Midt.

16.10-16.30: 
Hvem er pårørende?  
Sociale netværksrelationer i 
hjerneskaderehabiliteringsforløb
Hvordan vælges nærmeste pårørende til unge med 
en svær erhvervet hjerneskade i deres rehabilite-
ringsforløb? Hvilken rolle spiller de fagprofessionelle 
og familien i at bestemme, hvem der er betydnings-
fulde relationer i den unges liv? Og hvilke sociale 
konsekvenser kan det få på sigt for den unge og de 
pårørende, som bliver til- og fravalgt?  
V. Mette Ryssel  Bystrup, ungementor, 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

16.30-16.40: Pause

16.40-17.00: 
Den første pille er den  
sværeste at sluge
Hvordan oplever og efterlever borgere med tidlig 
opsporet hjerte-kar-sygdom anbefalingen om at ind-
tage forebyggende medicin mod blodpropper? Og 
hvordan kan sundhedsprofessionelle involvere og 
støtte borgerne i at træffe en kvalificeret beslutning 
herom? 
V. Helen Gräs Højgaard, ph.d.-studerende, Institut 
for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, lektor,  
VIA University College, Sygeplejerske, Karkirurgisk 
Forskning, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg.

17.00-17.20 
Brug af animation til patienter og 
pårørende i Hospitalsenhed Midt
Hvordan kan animation hjælpe til bedre kommunika-
tion til patienter og pårørende? Og hvilken indvirkning 
har animation på at øge borgerens forudsætninger 
for at forstå informationerne fra hospitalet? På dette 
oplæg får du indsigt i, hvorfor og hvordan animations-
film udviklet i et samarbejde mellem Hospitalsenhed 
Midt, Viborg Kommune og Novo Nordisk bruges i 
formidlingen til patienter og pårørende på tværs af 
afdelinger i Hospitalsenhed Midt.
V. Kian Mejdal, patientinformationsredaktør, Kom-
munikation, Hospitalsenhed Midt og Henriette Djur-
huus Appelt, projekt- og udviklingssygeplejerske i 
digitalisering, Center for Planlagt Kirurgi,  
Regionshospitalet Silkeborg.


