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Region Hovedstaden 
Intensivsygeplejesymposium 
for sygeplejersker ansat på Intensive afdelinger 

Torsdag d. 9. maj 2019 

Rigshospitalet 
 

 
 
Hermed invitation til intensivsymposium hvor intensive sygeplejer-
sker og forskere vil fortælle om deres forsknings- og udviklingspro-
jekter. Se det fantastiske program på side 2. 
 
 
Igen i år er der mulighed for at deltage i intensivsygeplejesymposium, hvor sy-
geplejersker præsenterer deres forsknings- og udviklingsprojekter. 
 
Symposiet afholdes på Rigshospitalet onsdag d. 9. maj 2019 i auditorie 1 kl. 
9.00-15.45 – registrering og kaffe/the fra kl. 8.30 
 
 
Tilmeldingsfristen er 6. maj 2019 – til Pia Egede Hansen, se nedenfor. Prisen er 
300,00 kr. pr deltager. 
 
 
 
 

 
Tilmelding 
 
Følgende oplysninger mailes til pia.egede.hansen@regionh.dk. Du er tilmeldt når du får 
en svar mail. 

 

Navn: 

Ansættelsessted (afsnit & hospital): 

Stilling: 

Betaling via EAN/GLN-nr. (13. cifre): 

Referenceperson i afsnittet:  

Telefon: 
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9. maj 2019, Rigshospitalet, auditorium 1 

 
8.30-9.00 

 
Indtjekning/kaffe, te og frugt 
 

9.00-9.05 
5 min 

Velkomst og præsentation af dagens program 
v. Charlotte Illum, oversygeplejerske, HJE, Rigshospitalet 

9.05-9.15 
10 min 

Delirium undersøgelse 

v. Camilla Bekker Mortensen, Klinisk Sygeplejespecialist, Ph.d.stud,  Intensivt afsnit, SUH Køge 

9.15-10.05 
50 min 

Keynote speaker 
Kommunikationsmidler til patienter der ikk kan tale 

v. Rikke Smith Kjærgaard 

10.05-10.25 
20 min 

Forbedret patientforløb for tracheostomerede patienter med LISA (luft i suction aid) kommuni-
kation 

v. Rita Halkjær Rasmussen, spl, Intensiv afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 

10.25-10.50 

25 min 

 

Pause med kaffe, te / Besøg ved stande 

10.50-11.25 

35 min 

 

Keynote speaker 

”Vurdering af smerter og agiteret adfærd i det tidlige rehabiliteringsforløb efter 

svær hjerneskade”  

v. Ingrid Poulsen Lektor, spl og Ph.d Forskningsleder for Rubric), Klinik for Højt Specialiseret 
Neurorehabilitering/ Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet (Hvidovre Hospital)  

11.25.11.45 
20min 

Risikofaktorer for kognitiv svækkelse efter intensiv indlæggelse - et multicenter dansk kohorte 
studie 

v. Marie O. Collet, Cand.scient.san, PhD stud, 4131, Rigshospitalet 

11.45-12.05 

20 min 
Bekymrer sundhedsprofessionelle sig om delirium? Pårørendes oplevelse af delirium på inten-

sivt afsnit: et kvalitativt studie 

v. Søs Bohart, Klinisk sygeplejespecialist, Cand.scient.san., 2143 Rigshospitalet 

12.05-12.50 
45 min 

 
Frokost med sandwich og kildevand / Besøg ved stande 

12.50-13.25 

35 min 

Keynote speaker 

Talk2Care – en mulighed for kommunikation og adspredelse 

Eva Lærkner, Udviklingssygeplejerske, Ph.d 

13.25-13.45 

20 min 

Øvre dysfagi hos den indlagte patient – forekomst, årsager og den ergoterapeutiske interven-

tion” 
v. Pernille My Pedersen, Ergoterapeut, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital 

13.55-14.15 
20 min 

Improving quality and safety during intrahospital transfers: results and implications from an 

ethnographic study 

v. Lina Bergman, Spl, PhD stud, University of Gothenburg, Sweden  

14.15-14.40 

25 min 

 

Pause med kaffe, te / Besøg ved stande 

14.40-15.15 
35 min 

Sygeplejerskers oplevelser af at bruge kommunikationsværktøjet ”ISBAR med SALSA” ved 

patientoverleveringer. En kvalitativ pilottest med observation og interview af deltagerne. 

v. Henrik Gustavo Capetillo, sygeplejerske, 4131, Rigshospitalet 

15.15-15.35 
20 min 

Sygeplejerskers deltagelse i studiet AID-ICU (Agents Intervening against Delirium in the Inten-

sive Care Unit). Survey omhandlende delirium 

v. Camilla Bekker Mortensen spl, Ph.d. og Nina Christina Andersen-Ranberg, læge Intensiv 

afsnit, SUH Køge 

15.35-15.45 

10 min 
Uddeling af pris for bedste foredrag og afslutning af dagen 

v. Charlotte Wegmann, oversygeplejerske, Bispebjerg Hospital 

 


