Program til Landskursus for Plastikkirurgiske Sygeplejersker d. 8. november 2017 på
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, Middelfart

Landskursus for Plastikkirurgiske Sygeplejersker
8.45-9.10

Ankomst, kaffe, the og rundstykker

9.10-9.15

Velkomst

9.15-10.45

Forskellige lapper i plastikkirurgien
v/ Vivi Bakholdt, Overlæge Plastikkirurgisk Afdeling Odense Universitetshospital

10.50-12.25

Diagnostik og behandling af melanom – bl.a. opdatering vedrørende guidelines,
opfølgningsprogram, ny TNM klassifikation.
v/ Lisbeth Hölmich, Overlæge Klinisk Forskningslektor, Dr. Med. Plastikkirurgisk afdeling Herlev
Hospital

12.25-13.15

Frokost

13.15-14.15

Patienthistorie
v/ Ib Hedegaard Nielsen tidligere hovedhalskræftpatient
Ib blev for 3 år siden opereret og strålebehandlet for kræft i mundhulen. Han vil fortælle om forløbet, og
de problemer og udfordringer, som sygdommen og behandlingen har medført.

14.15-14.35

Kaffe

14.35-15.00

Generalforsamling herunder valg til bestyrelsen

15.05-16.50

Implementering af nye tiltag i klinisk praksis – ”what to do – and what not to do”?
v/ Mette Kjerholt, Ph.d, Cand.cur, MLP, DpL, Forskningsleder, Hæmatologisk Enhed for
Sygeplejeforskning Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Mettes indlæg vil omhandle implementeringens mange facetter og udfordringer, både i et teoretisk,
erfaringsmæssigt og praktisk perspektiv.

17.00-19.00

”Hvordan taler vi med patienterne om intimitet/seksualitet?”
v/ Rikke Thor, Sygeplejerske og Sexologisk Counsellor
Sundhedspersonalet taler ikke om det og patienterne efterlyser det...samtalen om de intime og seksuelle
udfordringer. Hvordan starter man en samtale? hvad skal man vide? og hvorfor er det så vigtigt?
Foredraget vil - med udgangspunkt i patientgruppen og ovenstående - byde på facts og idéer til løsninger - og
der vil være lejlighed at stille spørgsmål/komme med emner undervejs. Der vil desuden være et bord med
relevante artikler, pjecer, bøger og hjælpemidler.

19.00

Sandwich to go

Kursuspris for medlemmer af FS 1800 kr. og for ikke medlemmer af FS 2400 kr.
Tilmeldingen er bindende og sidste tilmeldingsfrist er d. 1/9-2017
Tilmeldingen skal ske via hjemmesiden - www.dsr.dk – under faglige selskaber finder du Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske
Sygeplejersker.
Kursusprisen indbetales på elektronisk faktura. Vigtigt at oplyse afdelingens EAN nummer ved tilmeldingen.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til tove.haastrup@rsyd.dk eller mette.nielsen@rsyd.dk
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