4. september 2017

Formålet med undervisningen er at:
Refeeding syndrom og ernæring

08:00-08:10

Velkomst v/kvalitetskoordinator Pernille
Langkilde, HovedOrtoCentret

08:10-09:00

Refeeding-syndrom, en alvorlig
komplikation, når underernærede pt. får
proteinberiget kost v/sygeplejerske Ditte
Bjørk Pedersen, Øre-næse-halskirurgisk Klinik

09:00-09.30

09.45 - 11:30

Mundpleje v/ sygeplejerske Maja Kofoed
Skarsholm og tandplejer Monica Coyle
Jarlby,Tand-mund- og kæbekirurgisk Klinik
Forholdsregler ved multiresistente
mikroorganismer og isolationsregimer i
praksis v/hygiejnesygeplejerske Jeanne
Bardino Bak Nielsen, Infektionshygiejnisk
Enhed

11:30-12:15

Frokost

12:15-15:00

Sårtyper, sårheling og produkter til
sårbehandling. Forebyggelse af tryksår
v/sårsygeplejerske Alexandra Iuel,
Rigshospitalet

15:00-15:15

Evaluering af dagen v/Pernille



Præsentere refeeding syndrom og drøfte tilhørende
sygepleje



Drøfte aktuelle sygeplejefaglige udfordringer mht.
ernæring og dokumentation i Sundhedsplatformen

Mundpleje



Multiresistente mikroorganismer og
isolationsregimer


Præsentere og drøfte aktuelle anbefalinger mht. at
begrænse spredning af resistente mikroorganismer



Drøfte håndtering af og udfordringer med
isolationsregimer i praksis og dokumentation i
Sundhedsplatformen

Sår og tryksår


Præsentere og drøfte viden og erfaringer
o inden for sårheling, vurdering af sår og
inddeling i typer
o inden for vurdering af tryksår, sygepleje og
behandling samt dokumentation



Præsentere og drøfte regionens sortiment af
sårprodukter og deres anvendelse



Præsentere og drøfte forebyggelse af tryksår samt
dokumentation heraf i Sundhedsplatformen

Forberedelse og forventninger til deltagerne:




Deltager aktivt i undervisningen ved på forhånd at have
reflekteret over dagens emner samt gennemarbejdet evt.
forberedelsesmateriale til dagen
Har formuleret spørgsmål ift. udfordringer og
problemstillinger i egen praksis

sikre en grundlæggende viden om betydningen af
oral sundhed
at give gode tips og tricks til, hvorledes indlagte
patienter kan hjælpes med at opnå en god
mundhygiejne både under indlæggelse og i det
efterfølgende forløb

FOKUS Netværk HOC

Vision for sygeplejen i HovedOrtoCentret
”Vi vil til enhver tid leve op til
patienternes krav om kvalitet i
sygeplejen og til professionens
og samfundets krav om kvalitet
og fornyelse”

Dag 1:
Grundlæggende sygepleje
 Ernæring og refeeding syndrom
 Mundpleje

 Isolationsregimer i praksis
 Sår og tryksår

4. september 2017 kl. 8:00 - 15:15
Afsnit 2064 rum 6258

Vel mødt til en udbytterig dag!

Evt. spørgsmål: pernille.langkilde@regionh.dk tlf. 5-1243

