
 

 

Program 
 

8.30-9.00 

 

Indtjekning/kaffe, te og frugt 

9.00-9.15 

15 min 

Velkomst og præsentation af dagens program 

v. Charlotte Illum, chefsygeplejerske, HJE, 
Rigshospitalet 

9.15-9.45 
30 min 

Keynote speaker 

MusikBeRiget  

v. Mads Kjølby guitarist 

9.45-10.05 
20 min 

Safe Brain, patientrapporerede outcomes til 
forebyggelse af delirium  

v. Spl. Carsten M Pedersen 

10.05-10.25 
20 min 

Struggling to return to everyday life one year after ICU  
v. spl. Camilla Bekker Mortensen 

10.25-10.55 

30 min 

 

Pause med kaffe, te / Besøg ved stande 

10.55-11.40 

45 min 

 

Keynote speaker 

Experiences of isolation in patients in the ICU 

v. Allan Køster, M.A, Ph.D, Senior researcher, Det 
Nationale Sorgcenter, CPH  

11.40-12.00 

20 min 

Undersøgelse af non-invasiv ventilation (NIV) 

behandling og pleje til intensive patienter  
v. spl. Ann-Kirstine Hansen 

12.00-13.00 

60 min 

 

Frokost med sandwich og kildevand / Besøg ved 

stande 

13.00-14.00 
60 min 

Keynote speaker 

End-of-life care, tidlig fokus på afklaring af, hvad den 

enkelte patient har af ønsker til den sidste tid, 

herunder til behandlingsniveau 
v. Hanne Irene Jensen Professor, ph.d., sygeplejerske 

14.00-14.20 

20 min 

Forventningsafstemmende samtale med pårørende  

v. spl.  Charlotte Daugbjerg 

14.20-14.40 

20 min 

 

Pause med kaffe, te / Besøg ved stande 

14.40-15.00 
20 min 

Udvikling af konsensus om indholdet til en national 
patient- og familie-centreret guideline til voksne på 

intensiv: En klassisk Delphi-undersøgelse  

v. spl. Søs Bohart 

15.00-15.20 
20 min 

Udvikling af en non-farmakologisk intervention til 
forebyggelse og behandling af pædiatrisk delirium 

gennem en Delphi-undersøgelse  
v. spl. Suzanne Forsyth Herling  

15.20-15.40 
20 min 

Klinisk anvendelse af et redskab til deliriumscreening 
hos børn (SOS-PD) i Danmark: et feasibility studie 

 v. spl. Rikke Louise Stenkjær 

15.40-15.45 

5 min 

Uddeling af pris for bedste foredrag og afslutning af 

dagen 

v. Charlotte Wegmann, chefsygeplejerske, Bispebjerg 
Hospital 

 

 
Glæd jer til  

Region 
Hovedstadens 

intensive 
sygepleje- 
symposium  

 
Mandag d. 7. 

november 2022 på 
Rigshospitalet 
auditorium 1 

 

Prisen er 400,00 kr. pr deltager. 
 
Tilmeldingsfristen er d. 17. oktober 2022 til Charlotte Blomberg. Send en mail til 
Charlotte.Blomberg@regionh.dk 

 


