
Sygeplejesymposium på OUH 2016
Kvalitetsudvikling, projekter og forskning i den kliniske praksis

Tirsdag den 26. januar 2016 i Klinikbygningen, Emil Aarestrup Auditoriet
Program

Hovedtaler i år er kommunikationsforsker og rådgiver, ph.d. Helle Petersen, og der er mange spændende indlæg fra kolleger på OUH

Moderatorer Oversygeplejerske Jette Wensien, afdeling G og afdelingschef Heidi Have, Uddannelsesafdelingen

08.00 - 08.15 Velkomst v. formand for Oversygeplejerskerådet Anna Sofie Lillevang, Afdeling M

08.15 - 08.30 Uddeling af Sygeplejepriser v. direktør Judith Mølgaard

08.30 - 08.50 Børns oplevelse af nye adspredelsesformer som intervention til at mindske smerter og angst i det post-
operative forløb v. kvalitetskoordinator Susanne Olsen, Afdeling V Svendborg, sygeplejerske Anita
Bjerregaard Riis og afdelingssygeplejerske Pia Dybdal, Afdeling V, Copa

08.50 - 09.10 Postoperativ smertebehandling – gør lægeordinerede smerteplaner en forskel?
v. sygeplejerske Nina Bechsgaard, Afdeling U

09.10 - 09.40 Speakers Corner:

Innovationsprojekt på øjenoperationsafsnittet skal give patienter og pårørende den bedste modtagelse
v. udviklingssygeplejerske Kristine Sommer, Afdeling E

Det virtuelle ambulatorium v. afdelingssygeplejerske Anette Agerholm, Afdeling M

Akupunktur i graviditeten – giver det mening? v. udviklingssygeplejerske Maria Monberg Feenstra, Afdeling D og
adjunkt Anita Lunde, VIA UC

Optimering af præinformation til elektive hjertekirurgiske patienter v. sygeplejerske Anja Stahl og sygeplejerske
Helene Ancher Knudsen, Afdeling V, VITA

09.40 - 09.50 Præsentation af produkter fra udstillere

09.50 - 10.20 PAUSE m. kaffe, frugt, vand – postervandring, besøg hos udstillere

10.20 - 10.40 Tidligt hjemmeophold for præmature børn med støtte fra telemedicin v. ph.d. stud. Kristina Garne Holm, Afdeling H

10.40 - 11.00 Implementering af samtalestøtte til afasirarmte patienter på akutafsnit v. konstitueret afdelingssygeplejerske
Allis Nielsen, Afdeling M Svendborg

11.00 - 11.20 Mestring af KOL i eget hjem v. klinisk sygeplejespecialist, ph.d. Helle Marie Christensen, Afdeling J
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11.20 - 11.40 At lide i stilhed. Den yngre kvinde med Lichen Sclerosus og hvordan sygdommen påvirker hendes sex/samliv samt 
Body Image v. sygeplejerske Rikke Juel Lolk, Afdeling D

11.40 - 12.00 Kommunikation om sygdomsstadie – Et mobiliseringsfremmende element? v. adjunkt, ph.d. Marianne K. Thygesen, 
Afdeling A

12.00 - 13.00 FROKOST, networking, postervandring, besøg hos udstillere

13.00 - 13.20 Understanding young people’s barriers to sexually transmitted disease screening and meeting their needs: 
A focus group study v. afdelingssygeplejerske Bettina Trettin, Afdeling I

13.20 - 13.40 Når den indlagte patient får hjertestop v. anæstesisygeplejerske Gro Kjær og anæstesisygeplejerske
Lene Søndergaard Luth, Afdeling V Svendborg

13.40 - 14.00 Mit forløb – en hjælp i hverdagen med hypofysesygdom v. sygeplejerske Carina Høy Rebsdorf og sygeplejerske 
Emily Prince, Afdeling M

14.00 - 14.20 Lav incidents af nosokomielle infektioner på en onkologisk afdeling v. projektsygeplejerske Diana Riise Andersen,
Afdeling R

14.20 - 14.40 PAUSE med kaffe og kage, postervandring, besøg hos udstillere

14.40 - 15.40 Professionel – ikke personlig – kommunikation - vejen til en stærk kommunikationskultur på hospitalsafdelingen 

v/kommunikationsforsker og rådgiver, ph.d. Helle Petersen
Det er dokumenteret, at personalets samarbejde, stemningen på afdelingen og tonen mellem kolleger er vigtig for 
patienterne. Men hvordan udvikler man i praksis en kommunikationskultur, der kommer både medarbejdere og patienter 
til gode? 

I et netop afsluttet forskningsprojekt har Helle Petersen været med til at undersøge veje og vildveje i patientkommunikationen 
anno 2015. Der er bl.a. brug for at kunne give hinanden feedback, men det er svært, når mange stadig tager kommunikation 
personligt. Først i det professionelle rum kan patientkommunikationen udvikles målrettet. 

15.40 - 16.00 Tak for i dag v. moderatorer

Deltagelse er gratis – tilmelding senest 19. januar 2015 på mail til ann.dorte.madsen@rsyd.dk.
Ved tilmeldingen skal du oplyse stilling, navn og afdeling. 

Arbejdsgruppen for Sygeplejesymposiet 
på vegne af Oversygeplejerskerådet


