Forberedelse og forventninger til deltagerne:
25. oktober 2017
08:00–08:10 Velkomst v/Kvalitetskoordinator Pernille
Langkilde HovedOrtoCentret
Hele formiddagen vil tematiseret fokusere på
overgange, samarbejde, patientsikkerhed og
dokumentation mellem klinkker og afsnit/centre

08:10-09.00 Klargøring til operation v/Sygeplejerske
Mette Pullich, Klinik for Plastikkirurgi,
Brystkirurgi og Brandsårsbehandling
09:10-10:15 Anæstesi v/Afdelingssygeplejersker Tine
Jørgensen og Torben Houkjær Frost,
Anæstesi- og operationsklinikken
10:30-11:30 Sygepleje i opvågningen
v/Afdelingssygeplejerske Astrid Weltzer, POTA,
afsnit 2042
11:30-12.15 Frokost
12:15-15.00 Smertefysiologi, smertebehandling,
smertesygepleje og PONV v/sygeplejerske
Pia Quaade Fleck, Ortopædkirurgisk Klinik og
Smertesygeplejerske Birgitte Kitter, Enhed for
Akut Smertebehandling, HOC ANOP
15:00-15:15 Refleksion over dagen
Evaluering v/Pernille



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

Formålet med undervisningen er at:
Klargøring af patient


Gennemgå præoperativ klargøring i Sundhedsplatformen
og sætte fokus på relevante opgaver og observationer før
OP samt videregivelse af relevante informationer til ANOP

Anæstesi


Præsentere anæstesisygeplejerskens opgaver og drøfte,
hvorledes vi kan samarbejde om patientforløb

Opvågningssygepleje


Præsentere opvågningssygeplejerskens opgaver; herunder
opvågning og scoring før overflytning til stamafsnittet



Drøfte hvorledes vi kan samarbejde om patientforløb

Smerter og PONV

 Præsentere og drøfte viden og bedste praksis inden for

smertebehandling og smertesygepleje til patienter i
kirurgisk forløb med fokus på postoperative smerter samt
dokumentation i Sundhedsplatformen

 Præsentere og drøfte viden og bedste praksis ved

patienter med postoperativ kvalme og opkastning.
Herunder dokumentation i Sundhedsplatformen og brug af
patientplan for smerter

FOKUS Netværk HOC
Vision for sygeplejen i HOC
”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 3:
Operationspatienten i HOC
– Forberedelse, overgange og
samarbejde
 Klargøring til operation
 Anæstesi
 Opvågningssygepleje
 Smerter og PONV

Vel mødt til en udbytterig dag!

25. oktober 2017 kl. 8:00 - 15:15
Afsnit 2064 rum 6258


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

