
Ph.d.-kursus
Det Personorienterede Sundhedsvæsen

Udbydes af Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  
Aarhus Universitet, d. 27. – 29. april 2011.

Kurset er planlagt af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, 
Århus Universitetshospital i samarbejde med Afdeling for Sygeplejevidenskab, 
Institut for Folkesundhed.

Forudsætninger for deltagelse: Kandidateksamen 
(sygeplejerske, læge, tandlæge m.v.) og/eller forskerud-
dannelsesforløb (ph.d.-studerende og forskningsårss-
tuderende). Kurset er planlagt med udgangspunkt i at 
deltagerne fortrinsvis er ph.d.-studerende sygeplejer-
sker.

Formål: Begreber som patientdeltagelse (eng: patient 
participation), patientcentreret sygepleje, patient-
fokuseret sygepleje, patientperspektiv, medinddragelse 
af patienten, patientmedvirken anvendes ofte når man 
i sundhedsvæsenet ønsker at betone, at diagnostik, be-
handling, sygepleje og rehabilitering forholder sig til 
konkrete patienter som personer. 

Når sygepleje drejer sig om at hjælpe patienter til at 
magte deres liv med de forandringer, sygdom - for en 
kortere eller længere periode - afstedkommer, så fordr-
er det en værdimæssig stillingtagen til, hvordan man ser 
på den syge og hvordan man forstår sygdommes ind-
griben i den syges liv. Ofte fordrer det også, at sygeple-
jersker kan hjælpe patienter i en bevægelse fra at opleve 
afhængighed, mistet kontrol og tvivl til at komme sig 
eller forsone sig med en ny og anderledes livssituation.
Dette ph.d.-kursus vil udfolde nuancer og kritisk ana-
lysere de værdier og teorier, ovenstående begreber byg-
ger på og diskutere deres anvendelse i en sygeplejefaglig 
kontekst.

Indhold: Begreberne vil blive belyst ud fra:
• Teoretisk og empirisk forskning i sygepleje med 

udgangspunkt i patientperspektivet
• Filosofisk belysning af de for temaet væsentligste 

værdier
• Sundhedspolitik

Filosofisk/teoretisk sygepleje:
Belysning af spørgsmålene:
• Hvilken betydning har det at patienten betragtes 

som en person? 
• Hvordan får man personen frem i patienten?
• Forskellen på at have en sygdom og at være en per-

son med en sygdom
• Hvad karakteriserer begreberne: Menneske – indi-

vid – person, herunder forskelle og ligheder
• Selvstyre, selvrealisering og selvudvikling (etiske 

principper om respekt for selvbestemmelse, au-
tonomi, integritet og individualitet).

Empirisk forskning med udgangspunkt i patientperspektivet:
Autonomi & værdighed er bærende begreber for belysn-
ing af følgende:
For at vælge må patienter have et grundlag at vælge ud 
fra, og sundhedsprofessionelle har et ansvar for, at pa-
tienter inddrages i forhold til valg af behandling, men 
hvor stor en del af ansvaret for inddragelse i valg og 
beslutninger kan det forventes, at patienter kan påtage 
sig – patienter, som ofte befinder sig i sårbare situa-
tioner? 

Sundhedspolitik
Gennem analyse af sundhedspolitiske dokumenter i UK 
og Sverige præsenteres den sundhedspolitiske dagsor-
den kaldet patient-led care. En anden fortolkning kal-
det lifeworld-led care præsenteres og argumenters for. 
Hvis sundhedspolitikken skal være autentisk person-
centreret må vi rette en opmærksomhed mod det be-
grebsmæssige fundament og inkludere en artikulation 
af de følgende tre dimensioner: En filosofi vedrørende 
det at være en person, syn på well-being og ikke blot 
illness og en omsorgsfilosofi, der er konsistent med 
dette. 
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Sprog: Overvejende nordisk. En foredragsholder er fra 
UK.

Deltageraktivering/Evaluering: 12 ph.d.-studerende 
får muligheden for enten at fremlægge eget projekt eller 
sammen med erfaren forsker at være opponent.

ECTS: 2 ECTS

Kursusleder: Forskningsleder, ph.d. Charlotte Delmar

Undervisere:
• Professor Kathleen Galvin, Chair in Health Re-

search, School of Health & Social Care (HSC), 
Bournemouth University, UK

• Professor Eva Gjengedal, Høgskolen i Molde, Norge
• Lektor, cand.mag. Jørgen Husted, Afdeling for 

Filosofi, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus 
Universitet.

• Lektor Regner Birkelund, Afdeling for Sygeplejevi-
denskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Univer-
sitet

• Lektor Kirsten Lomborg, Afdeling for Sygeplejevi-
denskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Univer-
sitet.

• Forskningsleder Charlotte Delmar, Forskningsen-
hed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus 
Universitetshospital.

Antal deltagere: 15-30

Tidspunkt: 27. – 29. april 2011

Sted: Aarhus Universitet

Ansøgningsfrist: Mandag den 28. februar 2011 kl. 
12.00.

Tilmelding: Via Aarhus Universitets hjemmeside: 
http://kortlink.dk/8mqk
Ved eventuelle spørgsmål: Kontakt kursusleder Char-
lotte Delmar: c.delmar@rn.dk eller Jette Hyldahl,  
sunjeh@sun.au.dk


