Inviterer helsepersonell i kommunene til

FAGDAG
Onsdag 24. oktober
KL 08.30-15.00 i Askim Rådhus
Program for dagen:
•
•
•
•
•

Velkommen ved daglig leder Kristian Devold
Nytt fra Legevakten og KAD - avdelingen
Triage og pasientflyt på legevakten
Infeksjonssykdommer
Rehabilitering
o Aktive ingredienser i rehabilitering
o Hverdagsmestring
• Hjertesvikt
• Fortellinger fra helsevesenet i Tanzania
Se neste side for beskrivelse av programmet.
Det blir servert kaffe, te og lunsj😊

Kontaktperson: Annette Bjerkenes tlf 99024957
Påmelding til: annette.bjerkenes@iomk.no
Påmelding innen 12. oktober

Program
kl 08.30-08.45

Velkommen
v/ Kristian Devold, daglig leder Helsehuset Indre Østfold

kl 08.45-09.00

Nytt fra KAD-avdelingen og legevakten
v/ Cecilie D Bjerkeli, avdelingsleder for KAD og legevakt

kl 09.00-09.45

Triage og pasientflyt på legevakten v/Irene Skavås og Berit Søtorp
Da ny legevakt ble åpnet i november 2017 ble det innført en ny
måte for rask å kunne prioritere pasientene. Irene Skavås og
Berit Søtorp informerer om dette. De vil også snakke om
samarbeid mellom legevakten og sykehjem/hjemmesykepleie
/KAD og trygghetsalarmer.

kl 09.45-10.15

Infeksjonssykdommer v/ Annette Bjerkenes
Fagsykepleier Annette Bjerkenes har jobbet mange år på
infeksjonsavdelingen ved AHUS. Hun vil snakke om de mest
vanlige infeksjonssykdommen som behandles på KAD-avdlingen.

kl 10.15-10.30

Benstrekk

kl 10.30-11.30

Aktive ingredienser i rehabilitering v/ Tverrfaglig vurderingsteam
Her vil det trekkes tråder fra mer overordnede tanker om rehabilitering
som vanligvis presenteres på konferanser, ned til det mer hverdagslige og
konkrete: Hvilke ingredienser er det som gjør at rehabilitering lykkes?
Hva er suksessfaktorene? TVT vil beskrive egne erfaringer om dette, og
belyse med konkrete eksempler.

kl 11.30-12.15

LUNSJ

kl 12.15-13.00

Hverdagsmestring v/ Tverrfaglig vurderingsteam
Hverdagsmestring er et ord som brukes i mange sammenhenger, og ofte
med noe ulik betydning. Bakgrunnen for begrepet og hvordan vi kan forstå
hverdagsmestring vil omtales og belyses med praktiske eksempler.

kl 13.00-14.00

Hjertesvikt v/ Margrete W Olseng
Margrete W Olseng har jobbet 25 år ved hjertepoliklinikken på Sykehuset
Østfold og vil snakke om hjertets anatomi/fysiologi, symtptomer og hva
som er nytt innen behandling av hjertesvikt.

kl 14.00-14.15

Benstrekk

kl 14.15-15.00

Fortellinger fra helsevesenet i Tanzania v/Hanne Branes
Hanne Branes studerer til en master i avansert klinisk sykepleie. Som en
del av studiet hadde hun 3 uker praksis i Tanzania. Her opplevde hun mye
spennende som hun gjerne vil dele med oss.

