Invitasjon

Demens i akuttsykehuset

Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse

OSLO
Oslo kongressenter
24. oktober 2022

Om kurset:
Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne ivareta den akutt
syke pasienten med demens. Kurset vil ta for seg temaer som demens, APSD, delirium,
personsentrert omsorg, etikk, samtykkekompetanse og tvang samt legemiddelbruk.
Deltageren behøver ikke å ha mye erfaring med demens eller en spesiell interesse for feltet
for å ha utbytte av kurset. Kanskje de tvert imot kjenner på at dette er et område de har
behov for mer kunnskap og kompetanse på, for å kunne utøve god og forsvarlig helsehjelp.
Målgrupper:
Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere og helsefagarbeidere som arbeider på
sykehusavdelinger der det av og til legges inn pasienter med demens, men er åpent for
andre faggrupper som har interesse for temaet.
Godkjenninger:
Kurset søkes godkjent for spesialitetene i klinisk sykepleie med 6 timer.
Andre faggrupper må søke selv.
Dato:
24. oktober 2022
Påmeldingsfrist:
20. september 2022
Pris: kr 2400,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te)
Sted: Oslo kongressenter
Ansvarlig: Nasjonalt senter for aldring og helse
Nettpåmelding: https://butikk.aldringoghelse.no/host-2022/demens-i-akuttsykehuset

Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst

www.aldringoghelse.no

PROGRAM
Kursleder: professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling OUS
08.00-08.30

Registrering, kaffe/te

08.30-08.35

Velkommen

08.35-09.10

Hva er demens?
Professor og forskningssjef Geir Selbæk, UiO og Aldring og helse

09.10-09.45

Atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens
Geir Selbæk

09.45-10.00

PAUSE

10.00-10.45

Demens eller delirium – eller begge deler? Og hva skal vi gjøre?
Overlege Bjørn Erik Neerland, Geriatrisk avdeling, OUS og fagsykepleier Ivana
Rupar, Geriatrisk avdeling, OUS

10.45-11.00

PAUSE

11.00-11.45

Personsentrert omsorg
Sykepleier, ph.d. Janne Røsvik og sykepleier, ph.d. Marit Mjørud, begge fra
Aldring og helse

11.45-12.45

LUNSJ

12.45-13.20

Miljøbehandling på en sengepost
Sykepleier Frida Gjerlaug, Geriatrisk avdeling, OUS

13.20-13.35

PAUSE

13.35-14.10

Samtykkekompetanse og tvang
Overlege, ph.d. Magnhild Dejgaard, Geriatrisk avdeling, OUS

14.10-14.25

PAUSE

14.25-15.00

Etiske dilemmaer ved ivaretakelse av pasienter med demens
Overlege Marc Ahmed, Geriatrisk avdeling, OUS

15.00-15.15

PAUSE

15.15-15.50

Medisiner til gamle – gagn eller ugagn?
Torgeir Bruun Wyller

15.50-16.05

Oppsummering/avslutning.
Torgeir Bruun Wyller

Med forbehold om endring av program

