
Fag- og forskningsdager 
for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst

Sykepleie i endring  
– behov, roller og kompetanse
Fag- og forskningsdagene vil bestå av plenumsforedrag, parallellsesjoner, 
posterutstilling og stands. 

14. og 15. mars 2019, Quality Hotel 33, Oslo
Arrangør, Diakonhjemmet Sykehus

 
Program



PROGRAM DAG 1 – TORSDAG 14. MARS

PARAllellSeSjOn 1A

13.30-13.45 Forbedre forholdene for praksisveiledere 
	 	 Annelie	Johansson	og	Kjersti	Eide,	intensivsykepleiere,	Vestre	Viken

13.45-14.00 Kommunikasjonstrening for sykepleierstudenter og sykepleiere 
	 	 Tonje	Sibbern,	Kari	Strand,	høgskolelektorer	og	Jørghild	Jensen,	PhD	stipendiat,	VID	Vitenskapelige	 
	 	 Høyskole	og	Diakonhjemmet	Sykehus

14.00-14.15 Hvilken betydning har veilederkompetanse for praksisveilederes opplevelse av veilederrollen for  
  sykepleiestudenter med praksis i spesialisthelsetjenesten
	 	 Unni	Olsen,	fagsykepleier/PhD	stipendiat.	Geir	Berget,	Maren	Falch	Lindberg,	Lovisenberg	Diakonale		 	
	 	 Sykehus/Universitetet	i	Oslo

14.15-14.20  Pause

14.20-14.35  Ikke-medikamentell forebygging og behandling av delirium hos akuttgeriatriske pasienter 
 	 Emma	Børs-Lind,	sykepleier	og	Nina	T.	Johnsen,	fagutviklingssykepleier,	Vestre	Viken

14.35-14.50 Etisk kompetansebygging
	 	 Ann-Margret	Hasselgård	Jacobsen,	ledende	spesialsykepleier,	PO/Intensiv	og	Gudmund	Johnsen	 
	 	 Wisløff,	sykehusdiakon,	Diakonhjemmet	Sykehus

14.50-15.05 IVEKG - studien: Kan intravaskulært EKG erstatte rtg thorax for verifisering av PICC spissleie?
	 	 Dag	Taraldsen,	fagsykepleier/anestesisykepleier,	Sykehuset	Innlandet

09.00 - 10.00 Registrering

10.00 - 10.20 Åpning av konferansen  
  Anders	Mohn	Frafjord,	adm.	direktør,	Diakonhjemmet	Sykehus
   
10.20 - 10.30  Kulturelt innslag

10.30 - 11.10 Sykdomsbyrde i Norge 
  Vegard	Fykse	Skirbekk,	professor,	Folkehelseinstituttet	og	Columbia	Universitet

11.10 - 11.30 Pause - besøke utstillere og postere

11.30 - 12.00  Sykepleierens rolle i fremtidens kreftomsorg 
  Anne	Kristine	Dalene,	kreftsykepleier,	Radiumhospitalet/	leder	palliativt	nettverk,	OUS	sektor

12.00 - 12.30 Holdninger og roller ved selvmordsatferd i somatisk sykehus
	 	 Astrid	Berge	Norheim,	klinisk	spesialist	i	psykiatrisk	sykepleie/master,	Diakonhjemmet	Sykehus	/RVTS	Øst,
	 	 Ann-Margret	Hasselgård	Jacobsen,	ledende	spesialsykepleier,	PO/Intensiv	Diakonhjemmet	Sykehus	

12.30 - 13.30 Lunsj - besøke utstillere og postere

13.30 - 15.10 Parallellsesjoner 

15.10 - 16.00 Pause - mulighet for guidet postertur og besøke utstillere

16.00 - 16.30 De eldste eldre – utfordringer og løsninger 
  Anette	Hylen	Ranhoff,	seksjonsoverlege,	professor	i	geriatri,	Diakonhjemmet	Sykehus

16.30 – 17.00 Kvinnehelse og kulturforståelse 
  Safia	Abdi	Haase,	sykepleier/master	i	internasjonal	helse	,	Stiftelsen	Amathea	

18.30    Mingling i Sky-bar

19.30  Festmiddag



PARAllellSeSjOn 1B

PARAllellSeSjOn 1C

13.30-13.45  Hofte og kneprotesekirurgi – pasienters erfaringer med smerte og opptrening etter utskrivning fra sykehus 
  Aud	Karin	Hjelpdahl	Sjøveian,	universitetslektor,	Universitetet	i	Sørøst-Norge
 
13.45-14.00 Å finne ord og finne gråten – betydningen av bruk av morsmål i arbeid med krise og sorg 
  Trine	Sortland	Triumf,	ledende	spesialsykepleier,	Lovisenberg	Diakonale	Sykehus

14.00-14.15  Smerter etter intensivopphold 
  Kirsti	Tøien,	intensivsykepleier/postdoc	stipendiat,	Åse	Valsø,	intensivsykepleier/PhD	stipendiat,	Tone		 	
	 	 Rustøen,	professor/	sykepleier,	Oslo	Universitetssykehus/Universitetet	i	Oslo

14.15-14.20 Pause

14.20-14.35 Pasienterfaringer av preoperativ informasjon gitt av sykepleier hos pasienter som gjennomfører  
  cytoreduktiv kirurgi og hyperterm intraperitoneal cellegift
  Renate	Ramfjord,	intensivsykepleier,	Oslo	universitetssykehus

14.35-14.50 Avslutning av livsforlengende behandling hos intensivpasienten - Intensivsykepleierens erfaringer 
 	 Ine	Fossum	Taylor,	intensivsykepleier,	Oslo	universitetssykehus

14.50- 15.05 Smerteteam kan være god støtte for helsepersonell ved smertelindring til rusavhengige   
	 	 Anne	Berit	Govertsen,	intensivsykepleier,	Sørlandet	sykehus

13.30-13.45 Sykepleierens funksjon og ansvar ved respiratoravvenning- et undervisningsprogram 
  Renato	S.	Mesina	Jr,	intensivsykepleier/praksisveileder,	PO/Intensiv,	Diakonhjemmet	Sykehus

13.45-14.00 Frisk pust – et samarbeidsprosjekt for å heve kvaliteten på sykepleien til pasienter med respirasjonsbesvær 
  Brita	Fosser	Olsen,	intensivsykepleier/forskningssykepleier/førsteamanuensis,	
	 	 Sykehuset	Østfold/Høgskolen	i	Østfold

14.00 14.15 Intimitet og nærhet i et sårbart landskap – en undervisningsfilm for helsepersonell 
  Bente	Baklund,	spesialsykepleier,	Hospice	Lovisenberg,	Lovisenberg	Diakonale	Sykehus

14.15-14.20 Pause

14.20 14.35 Erfaring med klinisk kompetanseprogram på kirurgisk sengepost 
  Nina	Lindberg,	fagsykepleier/PhD	stipendiat	og	Kirsten	Ladegaard,	seksjonsleder,	Oslo	universitetssykehus

14.35-14.50 Rehabilitering av pasienter med utagerende adferd etter traumatisk hjerneskade 
	 	 Simen	Tanum	og	Jørgen	Tadvin,	sykepleiere,	Sunnaas	Sykehus

14.50- 15.05 Film som pedagogisk verktøy for pasienter som skal til kikkhullskirurgi
	 	 Randi	Oshaug,	fagutviklingssykepleier	og	Pernille	Simonsen,	teamsykepleier,	Sykehuset	i	Vestfold



PROGRAM DAG 2 – FReDAG 15. MARS

PARAllellSeSjOn 2A

08.30 - 8.40 Kulturelt innslag

08.40 - 9.10 Hvilken sykepleiekompetanse trenger pasienter med langvarige lidelser? - Sykdom og helse i samme bilde.  
  Nina	Helen	Mjøsund,	spesialsykepleier	i	psykisk	helse/	PhD	i	helsevitenskap/forsker	
	 	 Forskings-	og	utviklingsavdelingen	i	Klinikk	for	psykisk	helse	og	rus,	Vestre	Viken

09.10 - 9.40 Avansert klinisk sykepleie – rolle og funksjon
  Rita	Jakobsen,	professor	i	sykepleie,	Lovisenberg	diakonale	høgskole

09.40 - 10.10 Pause - besøke utstillere og postere

10.10 - 12.00 Parallellsesjoner 

12.00 - 12.45  Lunsj

12.45 - 13.15  Pause - besøke utstillere og postere

13.15 - 13.45 Strategisk kompetanseutvikling i sykepleietjenesten
  Sigrid	Rannem,	avdelingsleder,	PO/	Intensivavdelingen,	Akuttklinikken	OUS

13.45 - 14.45 Den emosjonelle revolusjon – kan ny teknologi gi mer menneskelig kontakt? 
  Kathrine	Aspaas,	siviløkonom,	journalist	og	forfatter

14.45 - 15.00 Utdeling av posterpris

15.00 - 15.05 Presentasjon av neste års arrangør

15.05 - 15.15 Avslutning

10.10-10.25 Gode erfaringer ved bruk av sansestimulering i psykiatrisk sykepleie 
 	 Grethe	Meisingset	Lund,	avdelingsleder,	Lovisenberg	Diakonale	Sykehus

10.25-10.40 A troublesome diagnosis! Perceptions of illness and self in adolescents and adults with 
  psychogenic, non-epileptic seizures (PNES)
  Hilde	Nordahl	Karterud,	fag-	og	forskningssykepleier,	Oslo	universitetssykehus

10.40-10.55 Hvordan har du det? Takk bare bra 
  Annika	Borg	Diesen,	sykepleier,	master	i	psykisk	helsearbeid	og	Synøve	Minde,	sykepleier	med	 
	 	 videreutdanning	i	psykisk	helsearbeid,	Senter	for	fagutvikling	og	forskning,	Oslo	kommune

10.55-11.00 Pause

11.00-11.15 Causes of death among patients in opioid maintenance treatment (OMT) in Norway  
  Anne	Bech,	Sykehuset	Innlandet,		Thomas	Clausen,	Universitetet	i	Oslo,	Helge	Waal,	Oslo	 
	 	 Universitetssykehus,	Ivar	Skeie,	Sykehuset	Innlandet

11.15-11.30 Metodevalg ved selvmordsforsøk – en prospektiv studie fra somatisk avdeling om selvmordsintensjon 
  Per	Sverre	Persett,	psykiatrisk	sykepleier,	Oslo	Universitetssykehus/PhD	stipendiat,	Universitetet	i	Oslo

11.30-11.45 Skadelig alkoholforbruk hos (eldre) pasienter – et fortiet tema i sykehus? 
 	 Anne	Werner,	seniorforsker,	Hilde	Lurås,	forskningsleder,	Anne-Kari	Johannessen,	førsteamanuensis,		
	 	 Akershus	universitetssykehus/Oslo	Met



PARAllellSeSjOn 2B

PARAllellSeSjOn 2C

10.10-10.25 Blodprøvetaking av nyfødte i barselavdeling 
  Stine	Linn	Aasebøe,	seksjonsleder,	Hilde	Finnstad,	ass.	seksjonsleder	og	Bjørg	Else	Wallumrød,	rådgiver,		 	
	 	 Vestre	Viken	

10.25-10.40 Samspill – musikkterapi for syke nyfødte 
  Catharina	Janner,	musikkterapeut	og	Silje	Vedvik,	sykepleier,	Akershus	universitetssykehus

10.40-10.55 Abstinenssyndrom og nedtrapping av analgosedasjon i pediatrisk intensivbehandling
  Mette	Dokken,	intensivsykepleier,	PhD	stipendiat,	Gunnar	Bentsen,	overlege	anestesiavdelingen,	 
	 	 Oslo	Universitetssykehus

10.55-11.00 Pause

11.00-11.15 Nevromuskulær skoliose – post operativ sykepleie ved kirurgisk behandling hos barn og ungdom 
  Julie	Ruud	Sandberg,	spesialsykepleier	barn,	Oslo	universitetssykehus	

11.15-11.30 Lederrollen i fokus - Hvordan skape endringsvilje hos medarbeidere?
  Naylah	Sørli,	seksjonsleder,	Sykehuset	Østfold

11.30-11.45 Fra gammelt til nytt sykehus – Hvordan erfarer pasienten å være på fellesrom kontra enerom?
  Anne	Karine	Roos,	avdelingsrådgiver,	Eli	Anne	Skaug,	lektor,	Ann	Karin	Helgesen,	førsteamanuensis/ 
	 	 PhD,	Sykehuset	Østfold/Høgskolen	i	Østfold

10.10-10.25 Pårørende til eldre personer med demens – et perspektiv som kan bidra til å redusere risiko for eldre  
  med demens, redusere pårørendebyrde og redusere unødvendig ressursbruk  
  Kristin	Häikiö,	sykepleier/PhD	stipendiat,	Akershus	universitetssykehus
 
10.25-10.40 KOMPIS – kompetanse i skjæringspunktet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
	 	 Ann-Cathrin	Leonardsen,	førsteamanuensis/PhD,	Høgskolen	i	Østfold/Sykehuset	Østfold

10.40-10.55 Coordinated healthcare services? E-messaging as arenas for collaboration and information flow between  
  care levels 
	 	 Elin	Grønsveen,	PhD-stipendiat,	spesialsykepleier	i	geriatri,	Diakonhjemmet	Sykehus/VID	Vitenskapelige		 	
	 	 Høgskole

10.55-11.00 Pause

11.00-11.15 Hvordan bedre utskrivningsprosessen fra sykehus/ Hvordan dokumentere forbedring i utskrivnings- 
  prosessen fra sykehus 
  Hjørdis	Saastad,	fagsykepleier,	Vestre	Viken

11.15-11.30 Pasienters erfaring med en sykepleierledet telefontid
  Ellen	Moholt,	sykepleier	med	master	i	klinisk	sykepleie/	revmatologisk	sykepleier,	Diakonhjemmet	Sykehus

11.30-11.45 Sykepleie minutt for minutt - Måler sykepleie til pasientens beste 
  Trine	Rognstad	og	Heidi	Amundsen,	fagsykepleiere,	Akershus	universitetssykehus



HOveDkOMiTeen FAG- OG FORSkninGSDAGene 2018/2019
Sykehuset innlandet:Hanne Myhren,Sigfrid Stendahl, Marianne lundgård
Sørlandet sykehus:vivi Haavik Tønnesen
Oslo universitetssykehus: Marit elisabeth Alsta, Tone Rustøen, Helene Berntzen
lovisenberg Diakonale Sykehus: ingrid Skogestad 
vestre viken: Anne kanutte kabbe, Solveig Ragnhild Tørstad
Sykehuset vestfold: Anca Maria Yttri, linn Grimestad nordbø
Sunnaas sykehus: Gro Marianne eriksen 
Sykehuset Østfold: Anne karine Roos
Revmatismesykehuset: Bente Hamnes 
Akershus universitetssykehus: Heidi ness johnsen  
Betanien Hospital: Carla Migliosi nilssen
Sykehuset Telemark: Marit Hägg 
Martina Hansen Hospital: Merethe Skogen Birkelund 
Diakonhjemmet Sykehus: Bjørg Toril Stranden langmo

lOkAlkOMiTeen DiAkOnHjeMMeT SYkeHuS 2018/2019
Bjørg Toril Stranden langmo, Anne Devold, Anne lene einbu, Anette korsæth, Mette irene Martinsen, Astrid Berge  
norheim, elisabeth Røssum-Haaland, Anne Grete nestgaard, Cathrine Roksvaag. 

PRAkTiSk inFORMASjOn

HenSikT MeD SeMinAReT
Synliggjøre klinisk sykepleie
Stimulere til dokumentasjon og presentasjon av klinisk 
praksis
Presentere fag- og forskningsprosjekter som det arbeides 
med innenfor sykepleietjenesten

MålGRuPPe
Sykepleiere og sykepleieledere ved:
helseforetakene, kommunehelsetjenesten og  
utdanningsinstitusjoner

PRiSeR SeMinAR OG OveRnATTinG
Seminarpakke med overnatting og 3 retters  
middag (fullpensjon):
enkeltrom kr 3.345,-      
- (Påmelding etter frist, 25. jan. kr 4.145,-)
Dobbeltrom pr person kr 3.040,- 
- (Påmelding etter frist, 25. jan. kr 3.840,-)

Dagspakker uten middag for de som ikke bor på hotellet:
1 dag kr 1.530,-        
- (Påmelding etter frist, 25. jan. kr 2.330,-)
2 dager: 2.150,-        
- (Påmelding etter frist, 25. jan. kr 2.950,-)

Alle pakkene er inkludert lunsjbord. 
3 retters middag for de som ikke bor på hotellet kr 520,- 
Drikke ikke inkludert.

PåMelDinG
Lenke til påmeldingskjema

“early bird” påmelding før 25. jan. 
ved påmelding etter 25. jan. - gebyr 800,-

Spørsmål om overnatting/booking/påmelding:
kontakt Silje B. Holte dersom du har spørsmål til påmeldingen;
Tlf: 63 80 65 10 /63 80 65 14
e-post: silje@fjellogfjord-konferanser.no

Spørsmål om programmet: 
Send e-post til:fagogforsk2019@diakonsyk.no


