
”Ikke-teknisk sygepleje til Operationspatienten ” 

Hotel Koldingfjord. 
 

Mandag den 29. oktober 2018. 

 

08.30 - 10.00 Indskrivning, Kaffe og besøg hos industrien. 

10.00 - 10.05 Velkomst ved formanden. 

10.05 - 10.15 Præsentation af industrien.  

10.15 - 11.15 Perioperativ allergi. Mogens Krøigaard, overlæge Dansk Anæstesi 

Allergi Center.  

11.15 - 12.15 Generalforsamling med debat.  

12.15 - 13.15 Let frokost + besøg i industrien. 

13.15 - 14.00 Faglig fokus - Uddannelse. Oplæg v/ Christina Als,  

Erfaring med operationssygeplejerske uddannelse i Norge v/ Annette 

Molvik, operationssygeplejerske 

Operationssygeplejerskens oplevelse af kompetenceudvikling   

v/ Christina Als, MHRD, Klinisk Sygeplejespecialist  

14.00 - 15.00  Faglig fokus – Repræsentanter fra regionerne fortæller om deres 

erfaringer med kompetenceudvikling, implementering samt erfaring 

med kompetencekort.  

15.00 - 15.30 Spørgsmål til panelet bestående af regionsrepræsentanterne 

15.30 - 16.00 Kaffe - Udstillingsbesøg 

16.00 - 16.30 Faglig fokus  

Korttidskontakt - "Personalets professionalisme gør patienterne trygge". 

Ann Wolff Bregendahl, Cand.cur., klinisk sygeplejespecialist, Øre-Næse-

halskirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus. Britt Nortvig Poulsen, 

Sygeplejerske, Urologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus                                

16.30 – 18.00 Den robuste medarbejder: Løsninger under pres 

Storm Stensgaard forholder sig konstruktivt og løsningsorienteret til den 

store udfordring, at mange arbejdspladser byder på forandringer, 

besparelser, arbejdspres, præstationskrav – helt generelt: store 

forstyrrelser. Men hvad kan man som medarbejder selv gøre for at 

holde sig langtidsfrisk og præsterer på den lange bane?  

1900  Kongresmiddag.  

Tirsdag den 30. oktober 2018 

 

09.00 - 10.00 Faglig fokus 

“Brugerinddragelse i Dagkirurgi - Opfylder vi de pårørendes behov for 

information?” v/ Linda Bech Ørving, Klinisk Sygeplejespecialist 



 “Optimerede patientforløb i lokalanæstesi - patientens perspektiv” v/ 

Iben Sjerslev, Specialeansvarlig sygeplejerske for ortopædkirurgi 

10.00 - 10.30 Kaffe - Udstillingsbesøg 

10.30 - 12.00 Fundamentals of care, når tiden er kort. Karin Bundsgaard Mikkelsen. 

  Postdoc, ph.d., cand. Cur sygeplejerske  

12.00 - 13.00 Frokost - Udstillingsbesøg 

13.00 - 13.30 ”Hvad er vigtigt for dig” – en fortolkende fænomenologisk undersøgelse 

Rikke Pia Bendorf Andersen, cand.scient.san., Klinisk sygeplejespecialist, 

Anæstesiologisk Intensiv afd. V. OPAS, OUH, Svendborg Sygehus 

13.30 - 14.30 Kommunikation ved korte patientkontakter. Bente Basset.  

Consulting, cand.scient.san, BA i køn og kultur. 

14.30 - 15.00 Kaffe - Udstillingsbesøg 

15.00 - 15.45 Bente Basset - fortsat.  

15. 45- 16.00 Udlodning af præmier. Farvel / På gensyn. 

Konkurrence: 1 friplads til næste års kongres. 

 

Tilmelding sker via www.conferencemanager.dk fra 15. juli 

Tilmeldingsfrist: 14. september 2018. 

Medlemmerne har fortrinsret til kongressen, efter først til mølle princippet. 

Ikke medlemmer vil blive optaget efter tilmeldingsfristen 

Priser på Kongresafgiften: 

Priser før 14. september: 

medlemmer før deadline enkeltværelse 2800 

medlemmer før deadline uden overnatning 2000 

ikke medlemmer før deadline i enkeltværelse 4200 

ikke medlemmer før deadline uden overnatning 3200 

Priser efter 14. september: 

medlemmer efter deadline enkeltværelse 3300 

medlemmer efter deadline uden overnatning 2500 

ikke medlemmer efter deadline enkeltværelse 4700 

ikke medlemmer efter deadline uden overnatning 3700 

Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer 



Bestyrelsen 

 

 


