”Bagsiden” med Praktiske oplysninger
Kurset afholdes på Danhostel Kerteminde Vandrehjem,
Skovvej 46, 5300 Kerteminde.

Invitation og program

Landskursus for neonatalsygeplejersker
28. – 29. maj 2019

Pris: 1.900 kr. inkl. forplejning, overnatning, sengelinned og
håndklæder.
Tilmeldings- og betalingsfrist: 1. april 2019.
Tilmelding til:

Maiken Parsberg Vognsen
Maiken.Parsberg.Vognsen@regionh.dk
Tlf: 35 45 07 03

Oplys EAN-nummer, kontaktperson og deltagernavne ved
tilmelding.

Hver afdeling bedes medbringe en ”poster” om afdelingens hudmod-hud praksis, såvel for meget præmature som større nyfødte.
Hvilke visioner og mål har afdelingen.

Hud-mod-hud-kontakt
Kan kuvøsen undværes?
- og kan blodprøver og intubation foretages på maven af
mor og far?
På neonatalafdelingen i Uppsala, Sverige har de gennem
flere år arbejdet målrettet tværfagligt med Hud-modHud-kontakt for såvel ekstremt for tidligt fødte og større
nyfødte – Kom og hør deres viden og erfaringer.

Kurset er arrangeret af SIG-neonatal, Speciel InteresseGruppe
i neonatalsygepleje

Poster og praktiske oplysninger: Se bagsiden.

Program tirsdag d. 28. maj

Program onsdag d. 29. maj

9.30

Tjek ind. Besøg på udstillinger
Rundstykker, kaffe og te

8.00

Morgenmad og check ud

10.00

Neonatologiens historie, kort tilbageblik
om Family centered care (FCC), Hudmod-hud-kontakt og Kangaroo Mother
Care (KMC). v. Ylva Blomqvist, ph.d.,
afdelingssygeplejerske, NICU
og Uwe Ewald, professor emeritus, MD,
Children's Hospital, Uppsala University
Hospital.

9.00

Klinisk retningslinje om hud mod hud v/
Ragnhild Maastrup, ph.d., IBCLC
Klinisk forsker og sygeplejespecialist,
Rigshospitalet

9.30

Danmark rundt – postere

11.00

Oplæg ved SIG-neonatalsygepleje

11.00

Pause og besøg på udstillinger

12.00

Frokost

11.30

Ylva og Uwe fortsat
Forskning om FCC, KMC og amning

13.00

Sygeplejecafé m kaffe
Visioner for Hud-mod-hud -kontakt

12.30

Frokost og besøg på udstillinger

15.00

Evaluering, tak for i år og kom godt hjem

13.30

Ylva og Uwe fortsat
Implementering af FCC og KMC

14.30

Kaffe og besøg på udstillinger

15.00

Ylva og Uwe fortsat
Kliniske erfaringer

16.00

Ylva og Uwe fortsat
FCC og KMC på en moderne svensk NICU

17.00

Indkvartering og evt. gåtur

18.30 – 20.00

Middag

20.00

Erfaring og hygge. Underholdende indslag
er velkomne.

