
Skejby Symposium 7. oktober 2014
Patientbehandling og patientsikkerhed 

 

Program i eget regi 

 Kl. 11.15- 14.00  -  Behandlingskvalitet og patientsikkerhed 

10.45-11.10 Registrering. Kaffe og rundstykke 

11.10-11.15 Velkomst 

11.15-12.00 Kvalitet i patient- og behandlingsregistreringer  

Registrering patienter i databaser, behandlingsregistre – har det taget 
overhånd i det danske sundhedsvæsen. Hvordan kan vi rationalisere. Er der 
nogle der har overblik over over/dobbeltregistreringer. Har alle disse 
registreringer betydet bedre/mere sikker patientbehandling.   
V/Professor Jan Mainz, Vicedirektør, med ansvar for Patientforløb, kvalitet 
og patientsikkerhed, Region Nord 

12.00-12.15 Kaffepause 

12.15-13.15 Sundhedsjura 

Information til pårørende – hvem er pårørende. Har pårørende/skal 
pårørende have indflydelse på om patienten skal 
behandles/behandlingsniveau. Livstestamenter i akutte situationer. Hvilke 
oplysninger må politiet få om patienten.  Kan politiet ringe ind i skadestuen 
og bede om blodprøvesvar på en patient. Må personale optages på bånd 
eller filmes under feks en lægesamtale uden at vide det . 
V/Chefkonsulent, jurist Henrik Kristensen, Sundhedsstyrelsen                               

13.15-14.00 Patientens vej gennem sundhedssystemet 

Hvordan bliver patientens vej fremover i de nye super sygehuse. Hvordan 
bliver vejen ind i det nye DNU, bliver forløbet forbedret for patienten. Bliver 
de nye store sygehuse for de ”fine” diagnoser. Bliver den almindelige 
borger fra Århus sendt til Holstebro med en pneumoni eller kontrol af 
blodtryk.  Bliver der plads til/Økonomi til nytænkning – kan der laves nye 
store tiltag – som feks et helt hold omkring patienter med nekrotiserende 
fasciit – eller er landet generelt for lille til at have mere end en enhed der 
tager sig at sådan nogle specielle omgaver.  Hvordan ser vores sygehuse ud 
i region Midt/Århus om 5 – 10 år 
V/ Koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midt 
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 Kl. 14.00-18.15  -  Behandlingskvalitet og patientsikkerhed 

14.00-14.30 Frokost 

 Kl. 14.30-17.15  -  Nekrotiserende fasciit                                                    

14.30-15.00 Intensiv behandling af NSTI patienter og INSTINCT studiet 
V/Prof. , Ovl. Anders Perner, Intensiv Terapi Klinik 4131 RH 

15.00-15.30 INFECT Studiet på RH og HBO behandling af NSTI infektioner: 
V/ Klinisk Forskningslektor, Ovl. Ole Hyldegaard, Anæstesi- og 
Operationsklinikken, RH 

15.30-15.45 Kaffepause 

15.45-16.15 Kirurgisk Intervention og behandling hos patienter med NSTI infektioner. 
V/ Ort.kir., Ovl. Finn Warburg, Ortopædkirurgisk afd. RH 

16.15-16.45 Biomarkører, Gr. A-streptokokinfektioner og INFECT studiet ved NSTI 
infektioner. 
V/ Prof. Anna Norrby-Teglund, Karolinska Instittutet, Stockholm 

16.45-17.00 Spørgsmål til alle fire foredragsholdere 

17.00-17.15 Kaffepause 

 
17.15-18.15 - Renalt svigt – hvad med antikoagulation og kontrast 

17.15-17.45 Akut nyreinsufficiens – skal man undlade kontrast, er der evidens for hhv ja 
og nej. Kronisk nyreinsuffiens, eller akut i kronisk – er kontrast mulig her 
V/ Overlæge Jens Dam Jensen, Nefrologisk afd, Århus Universitetshospital       

17.45-18.15 Antikoagulerende behandling til den nyresyge patient - hvad og hvilken 
dosis?  
V/ Professor Anne-Mette Hvas, Center for hæmofili og thrombose, Århus 
Universitetshospital 

18.15.18.20 Afslutning 

18.20-20.00 Let traktement i forhallen, foran Auditorium A

  Tilmeld dig til symposiet på:  www.pfizeracademy.dk (Deadline: 1. oktober 2014) 


