Praktiske oplysninger
Kursussted: Fjeldsted Skov Hotel, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Pris: 2.500 kr. for medlemmer af FS7, 3.000 kr. for ikke
medlemmer. Prisen er inkl. forplejning og overnatning i
enkeltværelser.

Landskursus for neonatalsygeplejersker
23-24 Maj 2022
Invitation og program

Tilmeldingsfrist: 19. april 2022.
Tilmelding til: Maiken Parsberg Jensen
Maiken.Parsberg.Jensen@regionh.dk , Tlf: 35 45 07 03
Ved tilmelding oplyses: EAN-nummer, kontaktperson,
deltagernavne og medlemsnummer af DSR for dem, der er
medlem af FS7.

Hver afdeling bedes medbringe en poster (eller lignende) om
afdelingens arbejde med at mindske adskillelse mellem barn og
forældre. Hvilke visioner og mål har afdelingen?

Tæt på

Betydningen af nærhed for indlagte nyfødte og deres
familier. Relationer mellem børn, forældre og
sygeplejersker.

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

Program mandag d. 23. maj
9.30
10.00

11.00
11.30

12.30
13.30

14.30
15.00

15.30

15.50

Zero-separation på en højintensiv neonatalafdeling,
præsentation af et ph.d.-projekt v. sygeplejerske cand. cur,
Joan Neergaard Larsen, Afdeling for Intensiv behandling af
nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet

16.10

Afrunding af dagen

Check ind. Besøg på udstillinger
Formiddagssnack, kaffe og te
Supporting parents as essential care partners in
neonatal units during the SARS-CoV-2 pandemic.
Effekten af begrænsning af forældretilstedeværelse under
COVID-19 v. Aniko Deierl (Neonatolog phd, Imperial
College Healthcare NHS Trust, London, UK).

16.30
18.30

Pause og besøg på udstillinger
Mindske adskillelse mellem barn, mor og far uden at
kompromittere patientsikkerheden.
Zero separation – couplet care v. Mette Petersen
(sygeplejerske MPH, Afdeling for Intensiv behandling af
nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet)
Frokost og besøg på udstillinger
Different aspects of parent-infant closeness.
Fysisk, emotionel, kognitiv og social nærhed på
neonatalafdelinger v. Anna Axelin (sygeplejerske phd,
lektor, Turku universitet, Finland)

Indkvartering og mulighed for gåtur
Middag efterfulgt af
Erfaring og hygge
Underholdende indslag er velkomne.

Program tirsdag d. 24. maj
8.00
9.00

Morgenmad og check ud
Couplet Care – en familiecentreret model med
integreret obstetrisk og neonatal pleje
v. Mette Petersen (sygeplejerske MPH, Afdeling for Intensiv
behandling af nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet)

10.00

Danmark rundt. Præsentation af postere om
afdelingernes arbejde/visioner/mål for at mindske
adskillelse mellem barn og forældre.

Emotional closeness in NICUs.
Hvordan fædre opfatter processen, samt følelsesmæssig
nærhed mellem familier og personale v. Anna Axelin

11.30

Oplæg ved SIG-neonatalsygepleje

Familiecentreret sygepleje - ingen adskillelse, men
samlet pleje af mor og barn, præsentation af et ph.d.projekt v. sygeplejerske cand. scient. san, Michella
Bjerregaard, Børne-ungeafdelingen, Hvidovre Hospital

13.00

Sygeplejecafé m kaffe
Visioner for mindre adskillelse.
Hvordan vi får det til at ske.

15.00

Evaluering, tak for i år og kom godt hjem

Kaffe og besøg på udstillinger

12.00

Frokost

