
 
 

Når systemet styrer de varme hænder  
25. november 2021, kl. 9.00-16.00,  

Radisson Blu Scandinavia, Margrethepladsen 1, 8000 Århus 

Kl. Titel Indhold Foredragsholder 
9 – 9.30 Indskrivning, kaffe, brød 

 

9.30 – 9.35 Velkomst  
 

 

 

Ole Raakjær, formand for 
Foreningen for palliativ indsats 

9.35 -10.20 Er den 
personcentrede 
omsorg gået under i 
fragmenterede 
indsatser – ikke bare 
i det palliative felt 
men i samfundet 
generelt? 
 

Indlægget handler om, hvordan komplekse 
problemer i såvel samfundet som 
sundhedsvæsenet gøres simple i forsøget på 
at skabe overblik og kontrol. Den indædte 
optimisme ift. denne strategi hænger iflg. 
Iain McGilchrist sammen med hjernens to 
opmærksomhedstyper: Den 
helhedsorienterede brede årvågne (højre 
hjernehalvdel) og den snævre 
detajlefokuserede (venstre hjernehalvdel), 
hvor den sidste er løbet med hele butikken.  
McGilchrist er litterat, psykiater, 
hjerneforsker og forfatter til bogen “The 
Master and His Emissary -The Divided Brain 
and the Making of the Western World” 
(2009). Her argumenterer han for, at den 
detaljefokuserede opmærksomhed er en 
god tjener men en ond herre. 

Helle Schimmell, cand. teol, Ph.d, 

Tidl. lektor i psykologi på 
jordemoderuddannelsen og 
konsulent på demensområdet, 
sognepræst i Hals og Hou 

10.20 -
10.35 

Kaffepause 

10.35-11.20 Næst efter seksualdrift er 
sundheds drift den 
sværeste drift at styre  
 

Specialisering i sundhedsvæsnet, 
pakkeudredning, behandlings-vejledninger 
og andre nye tiltag, har medført mange 
forbedringer i vort sundhedsvæsen igennem 
10’erne.  
Men har vi glemt patienterne i denne 

stræben efter effektiv behandling?  

Søren Ringgaard, tidl. 
praktiserende læge og nu 
overlæge i Det palliative team 
Hospitalsenhed Midt, samt ved 
Hospice Limfjord  

11.20-12.05 Omsorg og relationer i 
medicinsk videnskab 

 

Gennem de sidste 15 år har psyko-neuro-
biologisk forskning vist, at patientens 
oplevelse af at modtage en behandling, 
herunder særligt relationen til behandleren 
og de forventninger der opbygges, kan 
fremme eller hæmme effekten af den 
medicinske behandling der gives. I dette 
foredrag vil den nyeste forskning blive 
gennemgået med henblik på at vise, hvordan 
behandleren kan hjælpe patienter til at få så 
god en effekt af behandlingen som muligt og 
hvilke sociale, psykologiske og 
neurobiologiske mekanismer, der ligger til 
grund for disse effekter. 

Lene Vase 
Cand. psych, Ph.D, Dr. Med 
Psykologisk institut, Aarhus 
Universitet 

12.05-13.05 Frokost 

13.05-14.00 Medikalisering som 
(u)undgåelig proces? 
 

Medikalisering betyder, at et område af det 
menneskelige liv defineres i medicinske 
termer – hovedsageligt som specifik lidelse 
eller sygdom – og så efterfølgende 
behandles farmakologisk. Al medikalisering 
er ikke af det onde, men når flere og flere 
dele af menneskelivet medikaliseres må det 

Anders Petersen 
Lektor, Sociologi og Socialt 
arbejde, Aalborg universitet 



diskuteres, hvorvidt denne udvikling er 
ønskværdig endsige positiv. Den diskussion 
vil jeg tage fat på i dette oplæg, hvor jeg 
også vil beskæftige mig med, hvilke 
drivkræfter medikaliseringen kan siges at få 
fremdrift af og hvilke kræfter, der forsøger 
at bremse udviklingen. 

14.00-14.45 Hvem er de kolde 
hænder, når systemet 
styrer de varme hænder?   
- Lidt om styringslogik i 
sundhedsvæsenet 

Der er ikke nogen i sundhedsvæsenet, der 
ikke vil det bedste for patienterne, men 
nogen har den nære patientkontakt, medens 
andre leder og planlægger og bliver en del af 
'systemet'.  Behøver der at være en 
modsætning, når selv en DJØF har et varmt 
bankende hjerte, men også en kølig hjerne?! 

Kjeld Møller Pedersen 
professor, sundhedsøkonomi- og 
politik 
Center of health economics 
research, COHERE 
Syddansk Universitet 

14.45-15.05 Kaffepause 

15.05-15.55 Hva gjør teknologien med 
sykepleierens hender? 
Kan hendene bli «venner 
med» teknologien, eller 
styres de av den? 

 

I en sanselig sykepleie, hvordan møter 
sykepleierens hånd pasientens kropp? Hva 
skjer når pasientens kropp hengir seg i tillit 
til sykepleierens vaskende hånd? Hva skjer i 
relasjonen, og hva med pasientens 
urørlighetssone? Hendene kommer tett på 
pasientens kropp i en vaskesituasjon.  Hva 
gjør ulik kunnskap med hendenes gjerning i 
sykepleien? Hvilke utfordringer bringer 
teknologien? 
Varme hender – ut fra fortellingen, kan det 
forstås som sansenære, varsomme hender 
som også er kunnskapsrike med en 
«fortryllende» kunnskap, for å omskrive litt 
Max Webers uttrykk?” 
 

Kari Martinsen 
Norsk sygeplejeforsker, 
professor emeritus. Tilknyttet 
som vejleder og underviser ved 
Universitetet i Tromsø, 
studiested Harstad, og VID 
videnskabelige højskole, 
studiested Bergen. Forfatter til 
en lang række bøger om omsorg 

bl.a. ”Løgstrup og sygeplejen” 

15.55-16.00 Afrunding   

 
Pris 
Ikke medlemmer: 1600 kr. 
Medlemmer: 1200 kr. 

 
Tilmelding 
Senest 5. november 2020 på www.palliativ.dk 

Betalingen kan også indsættes på foreningens konto i Danske Bank, reg, nr. 9570, konto 9910573. Husk 
navn og adresse på indbetalingen, så vi ved, hvem der har tilmeldt sig. 
Hvis der skal ske fakturering, så opgiv EAN nummer samt adresse hvortil faktura skal sendes til 
foreningens kasserer Mona Lisa Therkildsen, mona.l.therkildsen@gmail.dk.  
Kontaktperson: Ole Raakjær, or@km.dk 
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