Oplærings- og kompetenceprogram forår – vinter 2020
2-timers seancer kl. 14.00 – 16.00

•

(1) Basal kardiologi – ved afsnitsansvarlig overlæge Hanne Sortsøe Jensen og sygeplejerske Tina
Højbjerg
Anatomi og fysiologi
Sygeplejeobservationer.
Vurdering af patientens tilstand

•

(2) Patienter med endocarditis – ved afsnitsansvarlig overlæge Hanne Sortsøe Jensen og
sygeplejerske Rikke Juhl Rahmberg
Patofysiologi, diagnostik og behandling.
Hjerteklapoperation
Antibiotika, typer og administration, anafylaksi, bivirkninger, afsnittets lommekort
Sygepleje til patienten under langtidsindlæggelse
Vejledning til patienten om endokarditprofylakse

•

(3) Sygepleje til AFLI- og RFA patienter - ved sygeplejersker fra AFLI-klinikken
Basal arytmi
Medicinsk regulering af afli/afla, kort om AK & NOAK
DC konvertering og ablation
Henvisning til afliklinik/-rehabilitering
Præoperativ forberedelse og postoperativ modtagelse – herunder dokumentation og udskrivelse

•

(4) Akut Koronar Syndrom (AKS) – ved afdelingslæge Michael Nielsen, hjertestopkoordinator Maja
Broen og sygeplejerske fra rehabiliteringsholdet
STEMI & NSTEMI – patofysiologi, diagnostik, undersøgelse og behandling samt CABG
Sygeplejeobservationer og relevante behandlingstiltag
Rehabiliterende indsats

•

(5) Hjertesvigtspatienter, herunder kardiogent shock – Ved afdelingslæge Søren Vraa og
sygeplejersker fra Hjertesvigtsklinikken
Det svigtende hjerte, undersøgelse og behandling, oftest udløsende årsager,
Sygepleje under indlæggelse
Ambulant sygepleje i Hjertesvigtsklinikken
Rehabiliterende og lindrende sygepleje

•

(6) Patienter med lungeemboli – ved afsnitsansvarlig overlæge Hanne Sortsøe, sygeplejerske Pia
Sigsgaard Bæk og undervisnings- samt udviklingsansvarlig sygeplejerske Helle Lund Rasmussen
Patofysiologi, diagnostik, undersøgelse og behandling
Håndtering af Actilyse og Heparindrop samt Marevan og NOAK
Sygepleje og kompressionsstrømper
Udskrivelse og rehabilitering

•

(7) Pacemakerbehandling - ved kard lab sygeplejerske Inger Thomsen og sygeplejerske Pia
Sigsgaard Bæk
Bradyarytmier
Sygepleje og kontroller i ambulatoriet
Dokumentation af sygepleje til patienter med PM

•

(8) Patienter med Ventrikulære arytmier – ved professor Kardiologisk afdeling Sam Riahi og
hjertestopkoordinator Maja Broen
Patofysiologi, diagnostik, undersøgelse og behandling, herunder ablationsbehandling
Cordarone, tambocor (tabl. & IV), lidokain samt magnesium infusion
Akut DC konvertering
Indikation for ICD, præ-per og postoperativsygepleje
Rehabilitering – ICD café

