Hovedudstillere:

13. Nationale symposium for
ØNH-sygeplejersker

Program
Udstillere:

TEMA:
Øvrige:

Øre-næse-halssygepleje
– Nu og i fremdtiden
6. marts 2015, Hotel Scandic, Kolding

FORMIDDAGSPROGRAM:
Kl. 09.00 – 09.45:

Registrering med kaffe/the og brød
samt udstilling

Kl. 09.45 – 10.00:

Velkomst
v/ Pernille Langkilde, formand FS 25

Kl. 10.00 – 10.15:

”Nyt fra trachealkanyle-gruppen”
v/ Arbejdsgruppen under FS 25

Kl. 10.15 – 11.15:

”HPV´s indflydelse på udviklingen af kræft
i hoved-halsområdet. Hvordan udfordrer
dette ØNH-sygeplejen?
v/ Overlæge Christel Lejer, ØNH Rigshospitalet

(Inkl. 15 min´s spørgsmål)

Innovative tiltag til patienter med mellemøreproblematikker.
Tuba-plastik – Hvad er formålet? Og hvorledes udføres det?
Spor 2:

Tonsillektomi versus tonsillotomi? – Hvad er bedst for
patienten i hvilke situationer?
Og Hvad siger tonsillektomi-patienterne om deres forløb, når
de bliver ringet op postoperativt?
Spor 3:

Kl. 11.15 – 11.45:

Kaffepause samt udstilling

Kl. 11.45 – 12.45:

”Palliation i ØNH-regi – Hvordan håndteres
grundlæggende behov såsom smerter,
ernæring, væske mv af sygeplejersken? ”
v/ Sygeplpejerske Karoline Skedsmo, ØNH
Norge

(Inkl. 15 min´s spørgsmål)

Kl. 12.45 – 14.00:

Frokostpause samt udstilling

EFTERMIDDAGSPROGRAM:
Kl. 14.00 – 15.30:

Spor 1:

”Øre-næse-halssygepleje – Nu og i
fremtiden” 3 faglige spor bestående af korte
faglige forelæsninger, læring, diskussion og
deltagerinvolvering

Svimmelhed og Fremtiden i klinisk praksis ift.
ørepatienten:
Svimmelhed er en overset folkesygdom i DK. Hvordan
håndteres det i ØNH-regi? Hvad gør vi? Og hvordan ser
fremtiden ud for svimle patienter?

Hoved-halskræft – hands on og ”Hvad er bedst for
patienten?”:
Hvordan håndteres provox-ventiler i praksis? Hvilke
udfordringer har patienten med provox ventil i dagligdagen?
Hvordan kan ØNH-sygeplejersken hjælpe og støtte patienten?

Rehabilitering i ØNH-regi og ”Boblekassen”:
Dysphagi og lymfødem er to hyppige komplikationer hos
ØNH-patienter – Hvad er det og hvordan håndteres dette i
praksis?
”Boblekassen” små indlæg / præsentationer på særlige udviklingstiltag mv. som pågår rundt om på de danske ØNH-afsnit.

Kl. 15.30 – 16.15:

Kaffepause, posters samt udstilling

Kl. 16.15 – 17.25:

”Øre-næse-halssygepleje – Nu og i
fremtiden” fortsat

Kl. 17.25 – 17.30:

Afrunding af dagen, praktiske beskeder

Kl. 17.30 – 17.45:

Pause

Kl. 17.45 – 18.45:

Generalforsamling for medlemmerne af FS
25
v/ Bestyrelsen

Kl. 18.45 – 19.00:

Pause

Kl. 19.00 – 21.00:

Festmiddag

Kl. 21.00:

Program slut

TAK FOR I DAG - KOM GODT HJEM

PROGRAM:
”Øre-næse-halssygepleje – Nu og i fremtiden”
Spor 1:

Svimmelhed og Fremtiden i klinisk praksis ift. ørepatienten:
Svimmelhed er en overset folkesygdom i DK. Hvordan håndteres det i ØNH-regi? Hvad gør vi? Og
hvordan ser fremtiden ud for svimle patienter?
Innovative tiltag til patienter med mellemøreproblematikker.
Tuba-plastik – Hvad er formålet? Og hvorledes udføres det?

Spor 2:

Hoved-halskræft – ”hands on” og Tonsillektomi versus tonsillotomi:
Hvordan håndteres provox-ventiler i praksis? Hvilke udfordringer har patienten med provox ventil i
dagligdagen? Hvordan kan ØNH-sygeplejersken hjælpe og støtte patienten?
Tonsillektomi versus tonsillotomi? – Hvad er bedst for patienten i hvilke situationer?
Og Hvad siger tonsillektomi-patienterne om deres forløb, når de bliver ringet op postoperativt?

Spor 3:

Rehabilitering i ØNH-regi og ”Boblekassen”:
Dysphagi og lymfødem er to hyppige komplikationer hos ØNH-patienter – Hvad er det? Og hvordan
håndteres dette i praksis?
”Boblekassen” er små indlæg og præsentationer på særlige udviklingstiltag mv. som pågår rundt
om på de danske ØNH-afsnit.

Kl. 14.00 – 15.30:
Spor 1:

Svimmelhed

45 min.

”Svimmelhed - En overset folkesygdom i Danmark”
v/ Overlæge Søren Hansen, ØNH-afdelingen, Rigshospitalet

10 min.

”Patientens perspektiv ift. pludselig opstået svimmelhed ”
v/ Sofie Skov Morreale

20 min.



15 min.

”Sygeplejerskens opgaver i relation til opfølgning på svimle patienter i ambulatoriet”
v/ Sygeplejerske Ingrid Stegemeier, ØNH-afdelingen, Svendborg, Odense Universitetshospital
Plenum: Diskussion og debat

Spor 2:

Hoved-halskræft – Hands on

35 min.



”Provox-ventil – håndtering og ”hands on”
v/ Specialeansvarlig sygeplejerske Bente Skaadegaard, ØNH sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital

40 min.

”Patientens perspektiv: At leve med provox-ventil”
v/ Konsulent Jørn Hede, DLHM

15 min.

Plenum: Diskussion og debat

Spor 3:

Rehabilitering

40 min.



”Dysphagi"
v/ Overlæge Karin Lambertsen, ØNH afdelingen, Aarhus Universitetshospital

40 min.

”Lymfedrænage og arvævsmassage til Øre-Næse-Halspatienter”
v/ Privat praktiserende Fysioterapeut Anne Hjort

10 min.

Plenum: Diskussion og debat

Kl. 15.30 – 16.15:



Kaffepause med præsentation ved de forskellige posters samt udstilling

FORTSÆTTES

PROGRAM:
”Øre-næse-halssygepleje – Nu og i fremtiden”

Kl. 16.15 – 17.25:
Spor 1:

Fremtiden i klinisk praksis ift. ørepatienten

25 min.



”Tuba-plastik”
v/ Overlæge Jens Wanscher, Svendborg, Odense Universitetshospital

25 min.



”Otovent autoinflation ved undertryk i mellemøret”
v/ Tidligere Overlæge Svend Erik Stangerup

20 min.

Plenum: Diskussion og debat

Spor 2:

Hvad er bedst ift. patientforløbet?

30 min.



” Tonsillectomi versus tonsillotomi – Hvad er bedst for patienten i hvilke situationer?”
v/ Professor Therese Ovesen, ØNH-afdelingen, Aarhus Universitetshospital

25 min.



”Telefonisk opfølgning på tonsillektomi-patienter”
v/ Sygeplejerske Kirsten Wieland, Øre-næse-halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet

15 min.
Spor 3:

Plenum: Diskussion og debat
”Boblekassen”
Små 10 minutters indlæg fra landets ØNH-klinikker – Emner følger

