
Stor	  tak	  til	  KUUL	  som	  gjorde	  det	  muligt…..	  

	  

Fælles	  temadage	  	  16-‐17.6.2015	  	  

Rigshospitalets	  og	  Skejbys	  børnekardiologiske	  afdelinger	  fik	  ved	  hjælp	  af	  sponsorat	  fra	  KUUL	  mulighed	  for	  
at	  samle	  sygeplejerskerne	  fra	  de	  to	  afdelinger	  på	  temadage	  i	  Odense.	  

Der	  blev	  afholdt	  to	  (næsten)	  ens	  temadage,	  for	  at	  sikre	  at	  alle	  sygeplejersker	  fik	  mulighed	  for	  at	  deltage.	  

Temadagene	  foregik	  på	  OUH	  og	  der	  deltog	  i	  alt	  57	  personer	  i	  de	  to	  temadage.	  

Der	  var	  oplæg	  om	  	  

• smertebehandling	  til	  børn	  (projekt	  på	  Rigshospitalet)	  
• forberedelse	  af	  børn	  og	  familier	  i	  forbindelse	  med	  operation	  (projekt	  på	  Rigshospitalet)	  
• hjemmebehandling	  af	  børn	  (et	  projekt	  i	  Aarhus	  kommune	  om	  antibiotika	  behandling	  i	  hjemmet	  i	  

stedet	  for	  på	  hospitalet)	  
• Body-‐Image	  (projekt	  på	  Skejby	  sygehus)	  
• Børn,Unge	  og	  Sorg.	  Foreningens	  psykolog	  Eva	  Erud	  Jack	  fortalte	  om	  foreningens	  arbejde	  og	  det	  

samarbejde	  der	  skal	  være	  med	  hjerteforeningen	  om	  Søskende	  til	  hjertebørn.	  
• Hjerteforeningens	  udviklingskonsulent	  Anna	  Skjødt	  fortalte	  om	  fokuseret	  indsats	  på	  hjertebørn,	  

deres	  familier	  og	  ikke	  mindst	  søskende	  til	  hjertesyge	  børn.	  

Styregruppen	  blev	  i	  Odense	  begge	  dage	  og	  vi	  benyttede	  os	  samtidig	  	  af	  mulighed	  for	  at	  planlægge	  vores	  
fremtidige	  samarbejde.	  Der	  er	  arrangeret	  udvekslingsbesøg	  fra	  afdelingerne	  i	  løbet	  af	  efteråret	  2015,	  og	  fra	  
begge	  afdelinger	  deltager	  sygeplejersker	  i	  Nordisk	  kongres	  for	  børnekardiologi	  i	  september	  2015.	  

Takket	  være	  nogle	  meget	  flotte	  indlæg	  om	  ovennævnte	  emner	  var	  der	  stor	  interesse	  undervejs	  og	  snakken	  
gik	  lystigt.	  Der	  er	  etableret	  nye	  kontakter	  på	  tværs	  af	  afdelingerne	  og	  temadagene	  var	  en	  stor	  succes.	  

Jeg	  vil	  gerne	  på	  alles	  vegne	  sige	  stor	  tak	  til	  KUUL	  for	  deres	  støtte,	  uden	  jeres	  økonomiske	  tilskud	  ville	  det	  
aldrig	  have	  været	  muligt	  at	  lave	  temadage	  på	  tværs	  af	  afdelingerne	  og	  heller	  ikke	  givet	  os	  den	  enestående	  
mulighed	  for	  at	  udvikle	  vores	  sygepleje	  til	  de	  hjertesyge	  børn	  og	  deres	  familier.	  

På	  styregruppens	  vegne	  afdelingssygeplejerske	  Susan	  Mortensen	  afsnit	  4144	  Rigshospitalet	  

	   	   	  

	  


