Invitasjon
Nasjonal konferanse om delirium

Foto: Rita Romskaug

OSLO
Diakonhjemmet sykehus
14. februar 2022

Hensikten med konferansen er å gi deltagerne inspirasjon, kunnskap og praktiske verktøy for å kunne ivareta pasienter med kognitiv svikt og delirium.
Konferansen vil ta for seg temaer som diagnostikk av delirium, pasienterfaringer,
ikke-medikamentelle behandlingsstrategier
og utfordringer rundt legemiddelbruk.
Det legges opp til at deltakerne skal kunne undervise om delirium
på sine respektive arbeidsplasser etter konferansen
og det vil bli mulighet for interaktive sesjoner.

Praktisk informasjon
Målgrupper:
Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere som møter pasienter med
kognitiv svikt og delirium på sykehus og i kommunehelsetjenesten,
men er åpent for andre faggrupper som har interesse for temaet.
Kurset er godkjent meritterende med 6 timer av Norsk Sykepleierforbund,
Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.
Dato: 14.februar 2022
Påmeldingsfrist: 14. januar 2022
Pris: kr 950,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)
Sted: Auditoriet, DBL-bygget, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Ansvarlig: Oslo Delirium Research Group.
Medarrangører: Aldring og helse og Diakonhjemmet sykehus.
Nettpåmelding:
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst

PROGRAM
Mandag 14.februar 2022
kl. 08.30-09:00

Registrering, kaffe/te

Møteledere:
Maria Krogseth, Leiv Otto Watne, Bjørn Erik Neerland, Oslo Delirium Research Group
kl. 09.00-09.20
		

Velkommen. Hva er delirium og hvorfor er det verdt en hel dag?
Maria Krogseth, lege, Sykehuset i Telemark

kl. 09.20-09.40
		
		

Hvordan er det å oppleve delirium? Samtale med Stian Sivertzen
Leiv Otto Watne, lege og Stian Sivertzen, tidligere utøver (nå trener)
for landslaget i snowboard

kl. 09.40-09.50
		

Da min mor (55) fikk delirium					
Therese Tveit, sykepleier og pårørende

kl. 09.50-10.10

PAUSE

kl. 10.10-10.30
		

Hvem får delirium? Er det farlig? Hvordan oppdage det?
Leiv Otto Watne, Bjørn Erik Neerland, leger, Geriatrisk avd. OUS

kl. 10.30-11.00
		

Behandling av delirium med og uten medisiner
Leiv Otto Watne, Bjørn Erik Neerland, leger, Geriatrisk avd OUS

kl. 11.00-11.15

PAUSE

kl. 11.15-11.25
		
		

Jeg var drittlei pratet om delirium – nå er jeg tungt inne i et
deliriumprosjekt på AHUS. Hva skjedde?
Avdelingsleder Marte Mellingsæter, lege, AHUS

kl. 11.25-11.45
		
		

Deliriumprosjektet på AHUS. E-læringsvideo.
Hvordan kan sykepleiere lære opp andre sykepleiere?
Nina Weldingh, sykepleier, Marte Mellingsæter, lege, AHUS

kl. 11.45-12.00
		

Dilla på delirium i over 20 år
Professor Torgeir Bruun Wyller, lege, Geriatrisk avdeling OUS

kl. 12.00-12.20
		

En rapport fra den andre siden
Rune Larsen, overlege anestesi, Førde sentralsjukehus

kl. 12.20-13.00

LUNSJ

kl. 13.00-14.15

Slik gjør vi det hos oss – delirium i ulike avdelinger

		
Ortopedisk sengepost/ortogeriatri til hoftebrudd
		Maria Solum, sykepleier, OUS Ullevål
		
		

Akutt geriatrisk sengepost
Tone Daughton, fagutviklingssykepleier, OUS Ullevål

		Intensivavdeling
		Karin Holst, sykepleier, OUS Ullevål
		Akuttmottaket
		
Jens C Holmberg, Hedda Bøhmer, sykepleiere, OUS Ullevål
		Sykehjem
		
Wenche Helen Skretteberg, avansert klinisk sykepleier,
		Modum kommune
		Hjemmesykepleien
		
Trine Linn Flottorp, avansert klinisk sykepleier,
		Sandefjord kommune
		
Terminal omsorg og palliasjon
		Elisabeth Forfang, lege, Hospice Stabekk
kl. 14.15-14.30

PAUSE

kl. 14.30-14.50
		

Diagnostikk i en travel hverdag – motoriske symptomer
Sigurd Evensen, lege, Diakonhjemmet sykehus

kl. 14.50-15.10
		
		

Praktiske råd og tips.
Kasuistikker om tverrfaglig samarbeid på sengepost
Professor Anette Hylen Ranhoff, lege, Diakonhjemmet sykehus

kl. 15.10-15.30 Oppsummering og avslutning
						
Forbehold om endringer i programmet

Påmeldingsslipp
Nasjonal konferanse om delirium
Sted:		Diakonhjemmet sykehus, Oslo				
Dato:		
14.februar 2022
Pris: 		
950,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)
Påmelding kan sendes til:
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
		
Postboks 2136, 3103 Tønsberg
		
Tlf.:
33 34 19 50
		E-post: post@aldringoghelse.no
Nettpåmelding:
Påmeldingsfrist: 14. januar 2022
Påmeldingen må være skriftlig og er bindende.
Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart vil du bli fakturert for
hele kursavgiften. Eventuell avmelding må være skriftlig.
BRUK BLOKKBOKSTAVER
Fornavn: ________________ Etternavn: _______________________
Stilling: _________________________________________________
Arbeidssted: _____________________________________________
Adr.: _______________________________________________
Tlf.: ______________________
Postnr.: ______________ Poststed:______________________
E-post: _____________________________________________
Fakturaadresse: ___________________________________________
Postnr.: __________________
Poststed: ______________________
Fakturaen skal merkes: ____________________________________

