AIO Buskerud inviterer til

FAGLIG SEMINAR
Torsdag 26. mars og
fredag 27. mars, 2020.
Klækken Hotell, Ringerike

Velkommen til et spennende og lærerikt faglig seminar,
en flott måneskinnstur eller en oppfriskende dukkert i bassenget
- og en festmiddag du sent vil glemme!!!
www.ALNSF.no, www.NSFLIS.no og www.overblikk.net

Program torsdag 26. mars
08.00 - 08.50

Registrering. Besøke utstillerne.

08.50 - 09.00

Åpning v/ AIO Buskerud.

09.00 –

Opioid epidemi også i Norge?
Hva er problemet? Hvorfor bør vi gjøre noe med dette?

Pause
– 10.30

Opioid epidemi også i Norge?
Skal vi/kan vi gi anestesi og smertelindring uten å bruke
opioider?
Johan Ræder, professor, avdeling for anestesiologi, Oslo
Universitetssykehus

10.30 – 11.00

Besøke utstillere, kaffe, frukt.

11.00 – 12.00

Hjertesvikt og overtrykksventilering
Robert Bentehaugen, Overlege i anestesiologi, Drammen
Sykehus

12.00 - 13.30

Lunsjbuffet

13.30 – 14.15

Hypoxemi
Robert Bentehaugen, Overlege i anestesiologi, Drammen
Sykehus

14.30 – 15.15

Sykepleiere i avansert klinisk sykepleie stiller diagnose,
foreskriver smertestillende, og behandler.
Kim Gaarder, Fagutviklingssykepleier, Akuttmottak Drammen
sykehus

15.15 – 16.00

Besøke utstillere, kaffe

16.00 – 17.15

«Kreativitet ønskes – medisinsk forsyning i utkant Nepal!»
Lars Hübschle, Seksjonsoverlege ryggseksjon, Drammen Sykehus

17.15

Avslutning – noe å bite i hos utstillere.

17.30 – 19.00

Oppfriskende tur i bassenget, eller en herlig tur i det fri
= oppladning til festmiddag
Vorspiel i baren. En enhet alkoholholdig drikke kr. 50,-,
En enhet alkoholfri drikke kr. 20,- (bonger kjøpes i resepsjon)

19.00 – 20.00

Festmiddag kl 20.00

Program fredag 27.mars
08.30 – 09.00

Registrering av nye deltagere.
Utsjekk fra hotellrom

09.05 - 09.10

Velkommen og god morgen. v/AIO Buskerud.

09.10 - 09.55

«Heia sabotøren»
Basalt smittevern/håndhygiene i en hektisk hverdag,
observasjoner og tiltak.
Heidi Solum Hermansen, Master i avansert klinisk sykepleie,
Akuttmottak Drammen sykehus

09.55 – 10.30

Besøke utstillere

10.30 – 11.15

Retraumatisering av torturoverlevere i somatisk helsevesen.
Ana Carla Soares, Operasjonssykepleier/Koordinator for
migrasjonhelse, Akershus universitetssykehus

11.15 – 11.45

Besøke utstillere. Kaffe og noe å bite i

11.45 – 12.00

Utdeling av premie.

12.00 – 13.30

«Det er som det er!»
Oppmerksomt nærvær som ressurs og verktøy i møte med
hverdagens utfordringer
Pernille Astrup, Studentprest, Universitetet i Sørøst-Norge

13.30 – 13.35

Avslutning

13.35

Lunsjbuffet – Hjemreise
Vi tar forbehold om endringer i programmet

