Regional OPtemadag 2019, 19.nov. 2019
Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 15, 8930 Randers
Dagen starter i Læringscenteret, indgang B
Arrangører: Regionshospitalet i Randers, OP afdelingen og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
Tema
Implementering af brug af nye hjælpemidler og sikre forflytninger og lejringer, herunder anvendelse af
nye teknologiske hjælpemidler til de tungeste patienter

Foreløbigt program
8.00-8.15
8.15-8.30

Ankomst og morgenkaffe i Læringscenteret
Velkomst v. Heinz Træger, serviceleder og Dorthe Baarup, lokal arbejdsmiljøkoordinator
og afdelingssygeplejerske Kristine Moesmann Didriksen. Præsentation af
planlægningsgruppen og dagens program v. Maja Illum, ergonomisk konsulent, Koncern
HR, Fysisk Arbejdsmiljø.

8.30-9.00

OP Randers fortæller, hvordan serviceassistenterne og forflytningsvejlederne specialiserer
lejring og forflytning af patienterne, så patienterne får den bedst mulige behandling
samtidig med at det er let for personalet. Vi hører hvordan indsatsen er kommet i gang og
hvilken effekt der ses af indsatsen v. serviceassistenter og FFVere på OP

9.00-9.30

Den nyeste forskning viser at flerstrengede ergonomiske indsatser har effekt. NFAs
PERMAprojekt kommer med en række anbefalinger til hvordan ergonomiske indsatser kan
tilrettelægges for at få effekt. Ergonomisk konsulent, Ulla Madsen, Koncern HR, Fysisk
Arbejdsmiljø fortæller om resultaterne – og hvordan de kan bruges i praksis for at få effekt
af forflytnings- og lejringsindsatser

9.30-10.00

ETAC fortæller om effekten af at bruge Hovertec hjælpemidler. Brugen af disse
hjælpemidler nedsætter den fysiske belastning ved overflytning og lejring af patienter –
særligt ved de meget store/tunge patienter. Hør om forksningsresultaterne v. Maj Ankjær/
ETAC.

10.00-10.15 Pause og gå til workshops
10.15-11.15 1. workshopsrunde incl. skiftetid
11.15-12.15 2.workshoprunde
12.15-12.45

Frokost i Læringscenteret

12.45-13.45

3.workshopsrunde

13.45-14.00

Kaffe i Læringscenteret

14.00-14.40

Erfaringsudveksling: hvordan arbejder vi med forflytning og lejring i vores OPafsnit?
Enhederne udveksler erfaringer og der er tid til at udrbejde egne/ nye indsatsplaner.

14.40-14.50
14.50-15.00
15.00

Dagens guldkorn individuelt og sammen – hvad er det vigtigt at huske fremadrettet ?
Evaluering af dagen. Hvem vil være vært næste gang?
Tak for en god dag
Workshop 1
Forflytning af den
halvvågne patient.
Brug af boards

Workshop 2
Brug af Hovertec
hjælpemidler bla.
Hovermatt og
oppustelig skråpude til
intubering mv

Workshop 3
Lejring med
vacuformpuder v.
Simonsen & Weel

