FSAIO´s Forårslandskursus 25.-26. marts 2020
Comwell Kellers Park,
H.O.Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop

TID
8:30-9:30

REGISTRERING & UDSTILLING. - Kaffe, brød og frugt.

STORE SAL A + B
9:30–10:00

Forårssang
Velkomst v/ Lise Elsberg og Kredsformand Anja Laursen, DSR Region Midt.

10:00-10:30

Kan vi bruge hospitalsklovnen på anæstesi-, intensiv- og opvågningsafdelingen?
V/ Gitte Møller Madsen (Trudi). Hun vil fortælle om, hvordan hun gennem 15 år har arbejdet med anæstesiteams på Aarhus
Universitetshospital.

10:30-11:00
11:00-11:30

PAUSE & UDSTILLING
Samtidig infusion af Ringer Laktat /-Acetat med andre lægemidler.
V/Anne-Sophie Nørregaard Vinkel, Læge, Aalborg universitetshospital

11:30-12:15

Oxygenbehandling perioperativt og til akutte patienter – ven eller fjende?
V/Christian Meyhoff, overlæge, Ph.D. Bispebjerg Hospital

12:15-13:00

13:00-13:50

FROKOST & UDSTILLING
Projekt bæredygtigt hospital.
V/ Maria Gaden Bjerre, projektleder, HR-konsulent, arbejdsmiljøkoordinator, jordemoder Regions Hospitalet Randers.
Arbejder ud fra FN´s verdensmål med udfordringer i forhold til udviklingen af affalds-håndterings-systemer, nye
produkttyper/-materialer og udvikling af vores adfærd og kultur.

13:50–14:00
14:00-15:30
15:30-16:15
16:15-17:15

KORT PAUSE
Generalforsamling FSAIO og Dråbe-Nyt.

PAUSE & UDSTILLING
”Det lille ekstra”. Tag Ja-hatten på og nyd dette indspark til et positivt arbejdsmiljø.
V/ Connie Svendsen, Stewardesse og foredragsholder.
Alle kan lære ”Det lille ekstra”. Det er gratis, og det smitter som en luftbåren virus. Produktionen stiger, sygefraværet falder,
stress reduceres, teamwork forbedres og kommunikationen bliver bedre og hurtigere.

17:15-17:45

Bag Posterne - Mød ”forfatterne” og hør præsentation af de udstillede posters

Middag kl. 19:30

26. marts 2020

TID
8:30-9:15

KLINISK PRAKSIS
SAL A
LISA – en
kommunikationsmetode til
cuffede respiratorpatienter.
V/ Kathrine Eggertsen og Tine Buch
Nygaard, Intensiv, Regionshospitalet
Silkeborg.

9:15-10:00

Tryksårs-profylakse.
V/ Camilla Leerskov Sørensen,
sårsygeplejerske, Aalborg Universitets
Hospital.
At have patienten i kort tid, f.eks. under
OP eller i opvågning kræver stor
opmærksomhed på mulige lejrings- eller
andre trykproblematikker. Intensive
patienter er altid i høj risiko. Profylaksen
skal være i fokus.

10:00-10:30
10:30-11:15

LIDT AF HVERT
RUM C

Perioperativ uddannelse.

Antibiotika til tiden.

V/ Jette Vibjerg og Kirsten Bro Brask
Center for kompetenceudvikling,
Aarhus.

V/ Morten Freundlich, Ledende intensiv
overlæge, Aalborg Universitets Hospital.

De vil fortælle om arbejdet med
uddannelsen ud fra en ny tankegang,
hvor fire specialers efteruddannelser
er samlet i en. Dagkirurgi, Operation,
Anæstesi og Opvågning.

Ny specialuddannelse i
anæstesi – Hvad ER så nyt?
V/Anette Dyrmose, Klinisk
sygeplejespecialist, Herlev Hospital
Hvad er nyt?
Hvilke nye indsatsområder i den
kliniske uddannelse?

Det er ikke ligegyldigt, hvordan og hvornår
vi administrerer antibiotika, hvis
virkningen skal være optimal.

De resistente mikroorganismer
VRE, MRSA, CPO/CPE, MDR m.fl.
vi møder i dagligdagen.
V/ Annette Toft, hygiejnesygeplejerske på
Odense Universitets Hospital.
Vi arbejder i jungle af forkortelser - Få en
oversættelse, viden og forståelse af
hvordan vi skal forholde os.

PAUSE & UDSTILLING
Har lavpraktisk
smertebehandling værdi?
V/ Lene Norup, Sygeplejerske,
Opvågningen, Regionshospitalet Randers
En undersøgelse på 100 patienter
afslører om patienter får deres
præmedicin.

11:15-12:00

UDDANNELSE & LÆRING
SAL B

Baggrunden for CPD –
(kontinuerlig faglig udvikling)
og hvad har det ført med sig?
V/ Birgitte Jørgensen, Klinisk
uddannelsesansvarlig Nykøbing F.
sygehus og
Birgit Lassen, Klinisk
udviklingssygeplejerske, Hvidovre
Hospital.

Postoperative smerter – en
udfordring.

Hvordan får vi CPD passet ind i
en travl hverdag så
kompetenceudviklingen
V/ Sygeplejerske/Ph.D
opretholdes og motiveres?
Lone Dragnes Brix, Regionshospitalet
Horsens
Det er veldokumenteret, at selv mindre
kirurgiske indgreb medfører en risiko for
udvikling af persisterende postoperative
smerter. Det giver væsentlig klinisk
udfordring både for patienter og
sundhedspersonalet.

V/ Birgitte Jørgensen, Klinisk
uddannelsesansvarlig Nykøbing F.
sygehus og
Birgit Lassen, Klinisk
udviklingssygeplejerske, Hvidovre
Hospital.

Ernæring v/ Nestlé
V/ Susanne Wolff, Ph.D. Human Nutrition

Nordic Scientific Advisor and Medical
Affairs Manager. Ph.D. Human Nutrition
Nestlé Health Science
”Ernæring til intensive patienter er også en
del af behandlingen – Gennemgang af
nyeste evidens og retningslinjer”
.

Præhabilitering – Krig mod
bakterier i munden.
V/ Anita Tracey Projektsygeplejerske,
Aalborg Universitets hospital
Forebyggende tiltag før en operation.

OBS
Samtidig med det faglige program

HUSK
Bindende tilmelding

WORKSHOP

G1 – 1. sal
8:30-9:10

9:15-10:00

10 deltagere

Nestlé - Ernæring

BD – Det rigtige kateter til den enkelte patient på det

Ny guideline.
Specialprodukter til ernæring af den intensive patient.
Hvad skal man tage højde for og hvilke udfordringer kan
der være?

rette tidspunkt.

10 deltagere

10 deltagere

Nestlé - Ernæring

BD – Det rigtige kateter til den enkelte patient på det

Ny guideline.
Specialprodukter til ernæring af den intensive patient.
Hvad skal man tage højde for og hvilke udfordringer kan
der være?

rette tidspunkt.

10:00-10:30
10:30-11:10

11:15-12:00

Forebyggelse af komplikationer ved I/V-adgange ved øget
awareness og ny viden på I/V-området.

Forebyggelse af komplikationer ved I/V-adgange ved øget
awareness og ny viden på I/V-området.

PAUSE & UDSTILLING
10 deltagere

10 deltagere

Medtronic – Patientoptimering.

B Braun

Forebyggelse af peri- og postoperative komplikationer
med brug af BIS.
Kort lidt om NOL, nociceptisk monitorering.

Seneste studier indenfor glucosekontrol hos den kritisk syge
patient.
- Hvad siger Nationale og Internationale guidelines.
- Hvad er nuværende praksis og hvordan kan et system som
SpaceGlucoseControl ændre praksis og øge patientsikkerheden. Cases fra den virkelige verden.

10 deltagere

10 deltagere

Medtronic – Patientoptimering.

B Braun

Forebyggelse af peri-og postoperative komplikationer
med brug af NOL, nociceptisk monitorering.
Kort lidt om BIS-monitorering.

Seneste studier indenfor glucosekontrol hos den kritisk syge
patient.
- Hvad siger Nationale og Internationale guidelines.
- Hvad er nuværende praksis og hvordan kan et system som
SpaceGlucoseControl ændre praksis og øge patientsikkerheden. Cases fra den virkelige verden.

12:00-13:00

13:00-14:00

G3 – 1. sal

10 deltagere

FROKOST & UDSTILLING
Hvornår er man død?
V/ Christina Rosenlund, Neurokirurgisk overlæge, Odense Universitetshospital.

14:00-14:30
14:30-15:45

PAUSE & UDSTILLING
Hvordan gør vi mere af det, der gør godt?
V/ Christina Sølvsteen Lunde, Afdelingssygeplejerske, Master Pos.Psych.
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Et foredrag om individuelle styrker, fællesskab og mening i arbejdet.
15:45-16:00

Posterpriser og Afslutning v/ Dorte Söderberg

OBS – Ret til ændringer forbeholdes!

