
PROGRAM
08.45 – 09.15 Kaffe, morgenbrød og registrering

09.15 – 09.20 Velkommen
  
09.20 – 10.35  Er innovation et af svarene  

på udfordringerne på sundhedsområdet?
   V. Hverdagsforsker Annemette Digmann 
   På baggrund af flere års forskning vil Annemette bidrage med 

forslag til, hvordan man kommer i gang med at tænke og 
handle anderledes for at overkomme de mange udfordringer 
på sundhedsområdet. Deltagerne får metoder til hvordan de 
kan gå hjem og handle anderledes.

10.35 – 11.10  Besøg stande  
– pause med frugt, vand, kaffe og te 

11.10 – 11.35  Oplevelsen af tørst  
hos den vågne intensivpatient i respirator 

   V.  Anæstesisygeplejerske Caroline Lütkemeyer 
Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital

   Er vores patienter tørstige? Interviews af intensive patienter 
– hvad fortæller de om det? Oplægget indeholder viden vi  
kan bruge til at optimere praksis

11.35 – 12.00  Kan patienterne overhovedet synke?
   V. Ergoterapeut Heidi Yde Herrig 
   Intensive patienters evne til at synke – samt deres oplevelse  

af sult, tørst, kvalme og smerter (IPES projektet)

12.00 – 12.45  Besøg stande  
– pause med frokost, te, kaffe og vand

12.45 – 13.45 Mit liv som patient
   V. Forsker Rikke Schmidt Kjærgaard
   Foredraget tager udgangspunkt i Rikke Schmidt Kjærgaards 

oplevelse som patient og om at være en del af sundheds
systemet, om at miste kontrollen og kæmpe for forståelse  
og medbestemmelse. Rikke fører os gennem positive historier 
med behandlere, der er gået langt ud over, hvad man kan 
forvente som patient, og mere følelseskolde historier, hvor 
næstekærlighed og hensyn var svære at få øje på. Hun tager 
os med på en rejse med patienten som menneske.

13.35 – 13.55  ”Må vi komme ind nu?”
   V. Intensivsygeplejerske med særlig klinisk  

funktion Charlotte Daugbjerg
   Hypotesen er, at den forventningsafstemmende samtale  

med pårørende til den intensive patient, forbedrer sam
arbejdet og forståelsen mellem pårørende og de sundheds
professionelle i det neuro og traumeintensive afsnit på 
Aalborg Universitetshospital.

14.10 – 14.50  Besøg stande  
– pause med kaffe, te og kage

14.50 – 15.15  Er der tværfaglig enighed  
om smertevurderingen af patienten?

   V. Intensivsygeplejerske med særlig klinisk  
funktion Maria Pindstrup Søndergaard

   Undersøgelse og opfølgning af tværfaglig implementering  
af smertevurderingsredskabet CPOT til ikkeselvrapporterende 
patienter på tre intensive afsnit

15.15 – 15.40  Antibiotika til tiden  
– Hvad betyder det… helt konkret? 

   V. Ledende overlæge Morten Freundlich
   Hvilken betydning har tidsintervaller ved administration  

af antibiotika for den intensive patients behandling.

15.40 – 15.50 Afrunding
   V. Karin Kaasby
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Tilmelding Senest 4. september 
Alle personalegrupper med interesse  
i den intensive patient er velkomne.

Vi håber at se dig i Aalborg til en lærerig dag.
Pris inkl. forplejning 350kr + moms.

www.aalborguh.rn.dk/intensivsymposium

https://tinyurl.com/y3fur3qy
https://bit.ly/2Vm5XrK
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