Klinisk
observasjonskompetanse
Invitasjon til digital temakonferanse 16. mars 2021

Hva innebærer det for ansatte innen tjenester for
personer med utviklingshemning?

Om konferansen
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse inviterer til den 11.
temakonferansen om utviklingshemning og aldring, for første gang arrangert
som en heldigital konferanse 16. mars 2021. Vi har samlet gode fagfolk fra innog utland som vil gi dere en innføring i klinisk observasjonskompetanse.
Klinisk observasjonskompetanse, også kalt somatisk vurderingskompetanse
(rapid response system) er temaet denne gangen, og konferansen vil belyse
mange ulike problemstillinger.
Eldre personer med utviklingshemning kan være i risikogrupper for å utvikle
sepsis, covid-19, delirium og flere andre akutte og alvorlige sykdommer på
grunn av nedsatt immunforsvar og generelt nedsatt helsetilstand. Hvordan er
situasjonen ute i kommunene der det bor voksne og eldre personer med
utviklingshemning? Har tjenesteyterne god nok kompetanse til å observere og
diagnostisere tegn og symptomer på alvorlige tilstander som trenger rask
oppstart av behandling? Er beredskapsplaner og rutiner for akutt igangsetting
av tiltak gode nok?
Velkommen til en spennende konferanse!

PÅMELDING
Pris: 990,- ved påmelding før 31.01.2021,
1490,- ved senere påmelding.
Påmeldingsfrist 21.02.2021
Dersom 3 eller flere fra samme bedrift melder seg på gis grupperabatt på 20%
Påmelding: https://butikk.aldringoghelse.no/vaar-2021/kliniskobservasjonskompetanse

Program
16. mars 2021
09.00 – 09.15

Velkommen til årets temakonferanse, ved møteledere ved
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Ellen Melbye Langballe, fagsjef, og Stine Skorpen, fagkonsulent
Kort om klinisk observasjonskompetanse
Stine Skorpen

09.15 – 10.00

KlinObsKommune – En trinnvis modell for å styrke klinisk
observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten.
Presentasjon av modellen, erfaringer fra tjenesteytere som har
benyttet modellen og samtale rundt hvordan komme i gang med
opplæring.
Mette Sofie Klev, fagkonsulent ved Senter for fagutvikling og
forskning ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester,
USHT Oslo.
Mari Searle, fagrådgiver Enhet for fag og innovasjon,
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken
(Akershus) og representant fra Bo- og omsorgstjenesten i
Lørenskog kommune i samtale med Stine Skorpen.

10.00 – 10.15

Pause

10.15 – 10.45

Hva er sepsis, tegn på sepsis og hva gjør vi når vi mistenker at
noen har sepsis?
Liv Rydjord Norum, fagkonsulent og geriatrisk sykepleier ved
Aldring og helse i samtale med Stine Skorpen.

10.45 – 11.15

Sepsis among People with intellectual disability. Prevalence in
Great Britain and how they work together with people with
intellectual disability to prevent sepsis.
Anne Hunt, Nurse Consultant at East and North Hertfordshire
NHS Studying for a Doctorate in Health Research focused on
Sepsis amongst People with Learning Disabilities at University of
Hertfordshire.

11.15 – 11.30

Presentasjon av e-læringen Dette må jeg kunne –
Observasjonskompetanse
Linn Marie Høilund, prosjektmedarbeider i Aldring og helse

11.30-11.45

Trenger alle uavhengig av profesjon observasjonskompetanse?
Ulrika Eriksson, leder, universitetslektor og akuttsykepleier ved
Enhet for Helsefaglig stimulering, NTNU, Trondheim

11.45 – 12.30

Lunsjpause

12.30– 13.15

Erfaringer med å benytte SAFE- et verktøy for Tidlig oppdagelse
av Subakutt/Akutt Funksjonssvikt hos eldre
Edith Roth Gjevjon, ph.d. i sykepleievitenskap og instituttleder
ved Lovisenberg diakonale høgskole
Pause

13.15 – 13.30
13.30 – 14.15

Erfaringer fra Søndre Land kommune med
pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7, Tidlig
oppdagelse av forverret tilstand (TOFT) og bruk av
Verktøykassen.
Kjetil Holmen, avdelingsleder i hjemmetjenesten (tjenester til
personer med utviklingshemning) og Inger Johanne Solhaug,
faglig veileder og miljøterapeut ved Fagerlund

14.15 – 14.30

Pause

14.30 – 15.00

Hva er delirium, hva kommer det av, tegn på delirium og
hvordan kan det behandles?
Leiv-Otto Watne, postdoktorstipendiat og under spesialisering i
indremedisin og geriatri ved Oslo universitetssykehus

15.00 – 15.30

Hvordan trene på akuttsituasjoner.
Hvordan trene på akuttsituasjoner som kan oppstå i hjemmet i et
simuleringsrom. Vi snakker med Eli Anita og demonstrerer ulike
situasjoner i simuleringsrommet Sagenehuset ved
Sagenehjemmet i Oslo.
Eli Anita Henriksen, kvalitetsleder ved Diakonhjemmet omsorg,
Sagenehjemmet

15.30 – 15.35

Tusen takk for i dag!

Med forbehold om endringer i programmet

