Netværksmøder i SidLigGodt 2017
Boost din viden om analyse og løsninger hos borgere med vævsskade
- forebyggelse af tryksår kan være en vanskelig disciplin. Kom og bliv opdateret
på den nyeste viden fra forskning og praksis.
Alle, der arbejder med tilpasning af siddestillinger i kørestol og liggestillinger i seng, støder på borgere, der
er på vej til eller allerede har udviklet et tryksår – en vævsskade. Når man som terapeut bliver kaldt ud til
en borger med vævsskade – hvordan griber man så sagen an? Hvordan finder man ud af, hvorfor der er
rødme eller sår, og hvad gør man ved det? Hvordan finder man frem til de hjælpemidler, der afhjælper
problemet? Og endelig, hvordan følger man op for at se, om indsatsen nyttede noget? Bliv klogere på disse
spørgsmål på onlinenetværket SidLigGodt.socialstyrelsen.dks netværksmøder.
Faglig konsulent fra Socialstyrelsen, Else Marie Hansen, starter netværksdagen med at beskrive den
forskningsbaserede viden, der findes om forebyggelse og behandling af tryksår med fokus på hjælpemidler.
Den aktuelle viden om, hvad teorien siger om fremgangsmåden gennemgås, altså først risikovurdere, så
forebygge og behandle. Hvad forskningen siger om brug af hjælpemidlerne er et andet, centralt punkt.
Efterfølgende er der casearbejde i grupper. Deltagerne skal analysere problemer hos konkrete borgere og
komme med løsningsforslag. Her vil der også være rig mulighed for at udveksle erfaringer fra deltagernes
dagligdag, inden vi samler op i plenum og finder ud af, hvordan problemstillingerne så rent faktisk blev løst.
Dagen slutter med, at fysioterapeut, Lotte Bagge, fra Faaborg-Midtfyn Kommune fortæller om, hvordan
kommunen har organiseret arbejdet med at forebygge, at der opstår vævsskader hos deres borgere, og
hvordan de reagerer, når der alligevel opstår vævsskader. Projektet i Faaborg-Midtfyn har fået navnet
”Stop Tryksår”. Hun vil også beskrive, hvordan en kommune kan opbygge det tværfaglige samarbejde, som
skal være med til at sikre god forebyggelse, samt hvad det kræver af en kommune at have dette særlige
fokus på vævsskader.

Program
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

14.00 - 14.20
14.20 - 15.00
15.00 - 15.55

15.55 – 16.00

Ankomst og kaffe
Velkomst
Hvordan kan vi bruge SidLigGodt i vores daglige arbejde?
v/ Else Marie Hansen
Præsentation af Socialstyrelsens tema om Hjælpemidler til forebyggelse og
behandling af tryksår
v/ Else Marie Hansen
Frokost
Arbejde i grupper med cases fra praksis
v/ Lotte Bagge,Faaborg-Midtfyn kommune,
Lone Sønderriis Vestergaard, Silkeborg kommune
Birthe Løvlund Mandsberg, Fredericia kommune
Kaffepause
Opsamling i plenum
Faaborg-Midtfyn Kommunes erfaringer med at indføre ”Stop tryksår” i
organisationen
v/ Lotte Bagge, Faaborg-Midtfyn Kommune
Farvel og tak for i dag

Tid og sted
21. marts 2017 kl. 10 – 16 i Middelfart
Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart. Tlf. 64 40 17 00. E-mail: post@brogaarden.dk. Web:
www.brogaarden.dk
22. marts 2017 kl. 10 – 16 i Ishøj
Danhostel Ishøj Strand, Ishøj strandvej 13, 2635 Ishøj. Tlf. 43 53 50 15. E-mail: Ishoj@danhostel.dk. Web:
www.ishojhostel.dk

Forplejning
Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe

Pris
Det er gratis at deltage i mødet for deltagere i Online-netværket SidLigGodt.socialstyrelsen.dk

Tilmelding
På mødet i Middelfart er der plads til 60 og i Ishøj til 50 deltagere. Tilmeldingen sker via nedenstående
link, er individuel og foregår efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen skal ske senest d. 7. marts
2017.
Tilmeld dig til Netværksmødet 2017 i SidLigGodt her
Vær opmærksom på, at tilmeldingen er individuel og bindende.

