
 

                        FSAIO´s Efterårsfagdag d. 6.oktober 
      Rigshospitalet Auditorie 1. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 
      VI HOLDER DANMARK I LIVE - Med vores faglighed og nyeste viden 
  

 

8.30 – 9.30   Registrering, kaffe, morgenbrød og udstilling 
 

 

9.30 – 9.40   Velkomst v/Iben Tousgaard og Bente Buch 
 

 

09.40-10.40  ”Utilsigtet perioperativ hypotermi” 

Klinisk sygeplejespecialist Lars Holm, HOC, RH:  

Identificering af patientgrupper der har øget/mellem/lav risiko 

for utilsigtet perioperativ hypotermi” – Udvikling af en individuel 

tilpasset forebyggende indsats 

  

 ”Uhensigtsmæssig opvågning efter anæstesi” 

Klinisk sygeplejespecialist Sine Eriksen, POA, BBH:  

En prævalensundersøgelse der undersøger hyppigheden af 

uhensigtsmæssig opvågning, herunder om patienternes kognitive 

tilstand ændres og kan detekteres ved hjælp af screening 

anvendt præ- og postoperativt. 

 
 

10.40-11.00  Kaffepause og udstilling 
 

 

11.00-11.30 ”Børn som pårørende til patienter på intensiv”  

Intensivsygeplejerske Anne-Mette Meldgaard og 

intensivsygeplejerske Sine Marie Kappel Axelsen AUH:  

Hvert år oplever 86.000 danske børn og unge at blive pårørende 

til en alvorligt syg. På hospitalet føler mange børn og unge, at de 

ikke bliver set eller hørt. Samtidig kan personalet være usikre på, 

hvordan de bedst møder børn og unge og støtter dem som en del 

af familien både ved kritisk sygdom og ved dødsfald. 

 

 

11.30–12.00 ”OctaplasLG - et alternativ til FFP”  

Dr. Andrea Neisser-Svae, PhD præsenterer OctaplasLG  

                  Klinisk evidens og relevans i intensivt-, anæstesiologisk-  

                  og opvågningsregi. Foredraget vil være på engelsk.  

    



 

 

12.00-13.00 Frokost og udstilling/posterwalk 
 

 

13.00-14.15  Udfordringer i mødet med patienten der bruger eller  

             misbruger rusmidler. Hvad bør vi vide som anæstesi-, 

             intensiv- og opvågningssygeplejersker? 

 

”Status på Rusmiddelbilledet i DK”  

Lektor Morten Hesse: Center for rusmiddelforskning 

 

Overlæge Merete Petersen, Cannabis som medicin  

 

Overlæge  Anne Lindhardt, ITA, BBH: Udfordringer i pleje og 

behandling af patienter med GHB-abstinenser  

           

14.15–14.45 Paneldebat  

 
 

14.45–15.30    Kaffe og udstilling/posterwalk 
 

 

15.30–17.00  ” Bliv bedre til at håndtere forandringer, opnå mere 

             arbejdsglæde og overskud - både kollektivt og individuelt” 

             I dette humoristiske og nærværende foredrag giver  

Anders Bjørk deltagerne inspiration til at imødekomme        

forandringer positivt med ro i maven og en god stemning på 

arbejdspladsen. Som forandringsvejleder tager han udgangspunkt 

i Jeres situation og han viser et humoristisk billede af de 

forskellige typer vi er – og hvor forskelligt, vi tackler situationer. 

 

 

17.00-17.10 Afslutning med overrækkelse af prisen til bedste poster 

                   v/ Iben Tousgaard og Bente Buch 

 

 

17.15-18.00 Rundvisning for tilmeldte på Rigshospitalets Abdominal 

                 Anæstesiafdeling 2043, Almen intensiv 4131, Central     

                 Opvågningsafdeling 2042 og i Trykkammeret i kælderen 

 

 

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet 

Tilmelding via APP eller hjemmesiden 

 

Venlig hilsen dit faglige selskab FSAIO 


