2018 års FoUUi-vecka Idé och kunskap på Sös

Program 12-16 november
www.sodersjukhuset.se/ideochkunskap2018
Lyssna & fråga på temaseminarier

Forskning
Utveckling
Utbildning
Innovation

- Ett tema per dag vid lunch/em för
medarbetare kring forskning, utveckling,
utbildning och innovation
- Ett kvällsseminarium för allmänhet och
medarbetare
* Mackor vid lunch- och kvällspass
* Frukt på eftermiddagspass

Drop-in! Testa på avdelning
- Träna HLR & vårdmoment
- Träna kommunikation och samarbete

Se & gör i entréhallen
- Invigning av FoUUi-veckan
- Fotoutställning: FoUUi på Sös
- Empati-mottagningen - en interaktiv
utställning med Sös innovation
- Träna Barn-HLR /barn sätter i halsen
- Sök medicinsk information med biblioteket

Hylla årets prisvinnare
- Stor prisutdelning med priser som Årets
Sös:are, AT-läkare, Matts Halldin pris m.fl.

Gör handledarutbildning
- Nätutbildning, ät lunch och få stöd på plats

Översiktligt program 2018 års FoUUi-vecka på Sös, 12-16 november
Måndag
12 nov

Lyssna och fråga på
temaseminarier (lunch/em)

Testa på avdelning
Öva en kort stund. Drop-in!

Få snabb inspiration, kunskap eller eftertanke

Temaseminarium:
Frakturer i hand och handled
- hur kan vi behandla bättre?

Träna kommunikation på vårdavdelning

Invigning av FoUUi-veckan Idé och kunskap

Verksamhetsområdena handkirurgi och
ortopedi bjuder in.
Plats och tid: Sal Ihre, kl. 12.00-13.00 och
13.00-14.00. Samma program körs två
gånger.

Tisdag
13 nov

Temaseminarium: Kvinnor och barn
- hur kan vi förbättra vården?

Verksamhetsområdena Sachsska barnoch ungdomssjukhuset och Kvinnosjukvård/förlossning bjuder in.
Plats och tid: Sös aula, kl. 12.00-16.00
Onsdag
14 nov

Temaseminarium:
Modern cancerutredning och behandling, hur kan vi optimera effekt och
minska biverkningar?

Verksamhetsområdena bilddiagnostik
och onkologi, kirurgi och specialistvårdens urolog- och hudkliniker bjuder in.
Plats och tid: Sal Halldin, kl. 13.00-15.00
Torsdag
15 nov

Temaseminarium:
Diabetes & hjärtkärlproblem - problem
som kan förebyggas?

Verksamhetsområdena internmedicin,
kardiologi, kirurgi och Sachsska barnoch ungdomssjukhuset bjuder in.
Plats och tid: Sal Ihre, kl. 11.30-13.00
Fredag
16 nov

www.sodersjukhuset.se/ideochkunskap2018

Temaseminarium:
Sepsis - tidig upptäckt och behandling

Verksamhetsområdena anestesi/IVA,
akuten och specialistvårdens infektionsklinik bjuder in.
Plats och tid: Sal Ihre, kl. 12-13 och 13-14.
Samma program körs två gånger.

Ta 10 minuter och upplev en livedemonstration av digitala simulatorn Smart
Training platform. Träna kommunikation, överlämningar, rondningar och samarbete. Testa effekten av nya vårduppdrag
och arbetssätt. Utbildnings- och innovationscenters medarbetare instruerar.

Se & gör i entréhallen

Tid: kl. 11.30-11.45

Öva barn-HLR och om barn sätter i halsen Tid: kl. 11.00-13.00
Empati-mottagningen: Hur är patienters och medarbetares

upplevelse av vården? En interaktiv utställning med Sös innovation. Tid: hela dagen
Fotoutställning: Forskning, utveckling, utbildning & innova-

tion på Sös. Tid: hela dagen

Plats och tid: Konferensrum vid Avd 65,
hiss B, plan 5, kl. 13.30-16.00 (drop-in)

Kunskap ger säkrare vård: Biblioteket kan hjälpa dig söka medi-

Träna HLR och vårdmoment

Empati-mottagningen: Hur är patienters och medarbetares

Ta 15 minuter och träna med Kliniskt träningscenter som besöker olika vårdavdelningar under veckan.

Fotoutställning: Forskning, utveckling, utbildning & innova-

Plats och tid: Avdelning 62, sal 3. hiss A,
plan 2, kl. 13.30-16.00 (drop-in)

cinsk information. Tid: kl. 11.00-13.00

upplevelse av vården? En interaktiv utställning med Sös innovation. Tid: hela dagen
tion på Sös. Tid: hela dagen

Kunskap ger säkrare vård: Biblioteket kan hjälpa dig söka mediEmpati-mottagningen: Hur är patienters och medarbetares

Ta 15 minuter och träna med Kliniskt träningscenter som besöker olika vårdavdelningar under veckan.

Fotoutställning: Forskning, utveckling, utbildning & innova-

Träna HLR och vårdmoment

Ta 15 minuter och träna med Kliniskt träningscenter som besöker olika vårdavdelningar under veckan.
Plats och tid: Avdelning 34, hiss D, plan 4,
kl. 13.30-16.00 (drop-in)
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cinsk information. Tid: kl. 11.00-13.00

Träna HLR och vårdmoment

Plats och tid: Konferensrummet Koronarangiolab, Kardiologi, utanför avdelning
52, hiss C, plan 2, kl. 13.30-16.00 (drop-in)

Prisutdelning, utbildning
och kvällsseminarie

upplevelse av vården? En interaktiv utställning med Sös innovation. Tid: hela dagen
tion på Sös. Tid: hela dagen

Öva barn-HLR och om barn sätter i halsen Tid: kl. 9.00-12.00
Kunskap ger säkrare vård: Biblioteket kan hjälpa dig söka medi-

Prisutdelning 2018: Matts Halldin pris,

Årets Sös:are m.fl.
Plats och tid: Sal Halldin 12.00-13.00

Kvällsseminarium för allmänhet och
medarbetare med Per Hall:
Allt fler drabbas av bröstcancer - vad
kan vi göra åt det?

cinsk information. Tid: kl. 11.00-13.00

Plats och tid: Sös aula kl. 17.30-18.30

Empati-mottagningen: Hur är patienters och medarbetares

Hur kommer det se ut att arbeta i det
nya husets enpatientsrum?

upplevelse av vården? En interaktiv utställning med Sös innovation. Tid: hela dagen
Fotoutställning: Forskning, utveckling, utbildning & innova-

tion på Sös. Tid: hela dagen

Kunskap ger säkrare vård: Biblioteket kan hjälpa dig söka medi-

cinsk information. Tid: kl. 11.00-13.00

Ta en minut och upplev genom simulatorn Smart Training Platform. Utbildnings- och innovationscenter instruerar. Plats och tid: Rackarbackens
matsal, kl. 11.30-13.00

Träna HLR och vårdmoment

Empati-mottagningen: Hur är patienters och medarbetares

Ta 15 minuter och träna med Kliniskt träningscenter som besöker olika vårdavdelningar under veckan.

Gör handledarutbildning på nätet och
få stöd på plats - drop-in!

Fotoutställning: Forskning, utveckling, utbildning & innova-

Nätbaserat Handledarstöd på
cku-sthlm.se har du nytta av för all form
av handledning.
Plats och tid: Sal Högalid kl. 11.00-13.00

Plats och tid: Avdelning 83, sal 25, hiss E,
plan 3, kl. 13.30-16.00 (drop-in)

upplevelse av vården? En interaktiv utställning med Sös innovation. Tid: hela dagen
tion på Sös. Tid: hela dagen

Kunskap ger säkrare vård: Biblioteket kan hjälpa dig söka medi-

cinsk information. Tid: kl. 11.00-13.00

Detaljerat program

2018 års FoUUi-vecka på Sös: Idé och kunskap, 12-16 november

Måndag 12 november
Hela dagen

Fotoutställning

Fotoutställning kring forskning, utveckling, utbildning och innovation på Sös

Entréhallen

Hela dagen

Empati-mottagningen:
En interaktiv utställning

Hur är patienters och medarbetares upplevelse av vården? Sös Innovation bjuder in patienter och
medarbetare till att dela sina tankar och perspektiv.

Entréhallen

11.00-13.00

Öva barn-HLR och om barn
sätter i halsen

Sachsska barn- och ungdomssjukhusets HLR-instruktörer finns på plats. Öva hjärt- och lungrädd- Entréhallen
ning på barn och hur man gör om ett barn sätter i halsen.

11.00-13.00

Kunskap ger säkrare vård:
Biblioteket hjälper dig med
medicinsk information

Är du forskare, student eller bara medarbetare som vill hålla dig uppdaterad inom ditt område?
Medarbetarna på Södersjukhusets bibliotek kan hjälpa dig få bästa resultat på din medicinska
sökning. De ger dig också söktips och tipsar om nya informationskällor. "Jag behöver hitta vetenskapliga artiklar, hur gör jag?", "Vilken behandling funkar bäst på min patient? Vad säger forskningen?", "Vi ska uppdatera våra riktlinjer.", "Var hittar jag bra information till mina patienter? "

Entréhallen

11.30-11.45

Invigning av FoUUi-veckan
Idé och kunskap

Södersjukhusets VD Mikael Runsiö och KI SÖS prefekt Per Tornvall startar FoUUi-veckan
Idé och kunskap

Entréhallen

12.00-13.00
och 13.00-14.00
Samma program körs
två gånger.

Temaföreläsning:
Frakturer i hand och handled
- hur kan vi behandla bättre?

Verksamhetsområdena handkirurgi och ortopedi bjuder in och presenterar projekt kring forskning och
innovation. Moderator: Marianne Arner, Handkirurgi

Sal: Ihre

Ingen föranmälan, lunchmackor på 12-13-passet, frukt på
13-14-passet
– först till kvarn.

12.00 resp. 13.00: Kan man limma ihop frakturer?
Johanna von Kieseritzky, överläkare, Handkirurgi
12.15 resp. 13.15: Operation eller gips för äldre personer med felställd handledsfraktur?
Jenny Saving, överläkare, Ortopedi
12.30 resp. 13.30: Hur kan vi kirurgiskt lindra smärta vid handledsartros utan att steloperera?
En alternativ behandling till steloperation vid smärtsam handledsartros är så kallad kirurgisk
denervering.
Elin Swärd, specialistläkare i handkirurgi och ortopedi, Handkirurgi
12.45 resp. 13.45: Sövning eller armblockad vid operation av handledsfraktur – vad är bäst för
patienten?
Johanna Rundgren, specialistläkare, Ortopedi. Arbetet presenteras av Jenny Saving.

13.30-16.00
Drop-in!

Träna kommunikation och samarbete på vårdavdelning

Träna kommunikation på vårdavdelning

Drop-in! Ta 10 minuter och upplev en livedemonstration av digitala simulatorn Smart Training
platform. Bordet simulerar en vårdavdelnings alla händelser. Mot den realistiska bakgrunden kan
du träna kommunikation, överlämningar, rondningar och samarbete på avdelning. Hur prioriterar
ni bäst era arbetsuppgifter till exempel? Testa effekten av nya vårduppdrag och arbetssätt. Simulatorn ger er bra återkoppling på träningen. Medarbetare från Södersjukhusets Utbildnings- och
innovationscenter demonstrerar och du får prova olika funktioner. Du får också chansen att boka
en tid för provträning hos er.

Konferensrummet
utanför vårdavdelning 65, hiss B,
plan 5.

Tisdag 13 november - Detaljerat program 2018 års FoUUi-vecka på Sös: Idé och kunskap, 12-16 november
11.00-13.00

Kunskap ger säkrare vård:
Biblioteket hjälper dig med
medicinsk information

Är du forskare, student eller bara medarbetare som vill hålla dig uppdaterad inom ditt område? Medarbetarna på Söder- Entréhallen
sjukhusets bibliotek kan hjälpa dig få bästa resultat på din medicinska sökning. De ger dig också söktips och tipsar om
nya informationskällor. "Jag behöver hitta vetenskapliga artiklar, hur gör jag?", "Vilken behandling funkar bäst på min
patient? Vad säger forskningen?", "Vi ska uppdatera våra riktlinjer.", "Var hittar jag bra information till mina patienter? "

12.00-16.00

Temaföreläsning:
Kvinnor och barn - hur kan
vi förbättra vården?

Verksamhetsområdena Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Kvinnosjukvård/förlossning och Ortopedi bjuder in och
presenterar projekt kring forskning, utveckling, utbildning och innovation. Moderatorer: Eva Wiberg Itzel, Kvinnosjukvård/
förlossning och Inger Kull, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Sal: Sös aula

12.00 Välkomna, verksamhetschefer och fouu-ledare
12.15-13.00 Aktuell forskning
•

Thresholds for resuscitation of extremely preterm infants in the UK, Sweden and Netherlands Stefan Johansson,
överläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

•

Betydelsen av solexponering för hälsan
Pelle Lindqvist, överläkare, Kvinnosjukvård/förlossning

•

Höftluxmottagningen- vad gör ortopeden egentligen?
Matildhe Baekkvold, läkare, Ortopedi

13.00-14.15 Doktorander och disputerade presenterar aktuell forskning
Kvinnosjukvård/förlossning - moderator: Eva Wiberg Itzel
•

Förlossningsinduktion efter ett tidigare kejsarsnitt och med ett omoget cervixstatus; en retrospektiv kohort
Towe Wallström, överläkare, Kvinnosjukvård/förlossning

•

Nya ultraljudsprediktorer som associerar med en risk för ett dåligt fetalt utfall i graviditeter med minskade fosterrörelser
Irene Sterpu, bitr överläkare, Kvinnosjukvård/förlossning

•

Konsekvenser och behandlingar efter könsstympning
Bita Eshraghi, specialistläkare, Kvinnosjukvård/förlossning

•

Prediktion av stora barn
Hanna Åmark, specialistläkare, Kvinnosjukvård/förlossning

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - moderator: Inger Kull
•

Vaccin mot rotavirus reducerade sjukvårdskonsumtion, men påverkade ej sociala skillnader relaterade till magsjuka hos små barn i två svenska landsting
Lina Schoolin Ask, barnläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

•

Extra liten med små lungvolymer ≠ ökat lungkärlsmotstånd
Lilly Ann Molkert, biomedicinsk analytiker, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

•

Allgoritmstyrd insulinbehandling hos barn och ungdomar med typ 1 diabetes; är det patientsäkert, ens etiskt försvarbart och ger det ökad behandlingstillfredsställelse och bättre glukoskontroll?
Björn Ratsman, överläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Programmet för tisdag 13 november fortsätter på nästa sida >>

Forts. Tisdag 13 november - Detaljerat program 2018 års FoUUi-vecka på Sös: Idé och kunskap, 12-16 november
Forts.
12.00-16.00

Fortsättning på
temaföreläsning:
Kvinnor och barn - hur kan
vi förbättra vården?

14.15-15.00 Posterpresentation och kaffe, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
•

Infant lung function in relation to air pollution exposure in Stockholm, Sweden – results from the EMIL-cohort
Björn Lundberg, läkare, doktorand

•

Pediatrisk Eosinofil Esofagit
Helena Thulin, läkare, doktorand

•

Lungfunktion hos prematurfödda vuxna med neonatal bronkopulmonell dysplasi
Petra Um-Bergström, läkare

•

Developmental coordination disorder at 6.5 years in apparently healthy children born extremely preterm
Jenny Bolk, läkare

•

Relevance of low specific IgE levels to egg, milk and peanut in infancy
Johan Alm, läkare

•

Vaccination and allergic sensitization in early childhood - the ALADDIN birth cohort
Johan Alm läkare

Sal: Sös aula

15.00-15.45 Förbättringsprojekt och SRT-projekt. Korta presentationer följt av paneldiskussion.
Tema: Hur kan vi implementera förbättringsprojekt i vården?
Pass 1. Moderator Tobias Alfven, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
•

Sätesteamet: Hanna Åmark och Helene Falk, läkare och barnmorska, Kvinnosjukvård/förlossning

•

ST-projektet Rutinultraljud i vecka 41, misstänkt stort barn och handläggning av graviditeten
Leila Chatti, specialistläkare, Kvinnosjukvård/förlossning

•

ST-projektet SSRI och ökad blödning i samband med förlossning
Malin Öndemark, specialistläkare, Kvinnosjukvård/förlossning

Pass 2. Moderator Erik Melén, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
•

Vad forskar de om på barnforskningscentrum?
Christina Ebesjö, Margareta Eriksson och Ann-Charlotte Sundqvist, Barnforskningscentrum

•

Masterarbetet Patientupplevelse på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset: Erika Nordström m.fl.

•

Filmen Individanpassad och utvecklingsstödjande vård
Marina Adler, vårdenhetschef , Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, m.fl.

•

Bildkallelse - ett sätt att förbereda barn och unga i vården: Lotta Ahnland, lekterapeut, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

•

Röker ungdomar med astma: Ulrika Hellberg, sjuksköterska, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

15.45-16.00 Avslutning
Programmet för tisdag 13 november fortsätter på nästa sida >>

Forts. Tisdag 13 november - Detaljerat program 2018 års FoUUi-vecka på Sös: Idé och kunskap, 12-16 november
Träna HLR och vårdmoment

Drop-in! Kliniskt träningscenters instruktörer finns på plats på vårdavdelning och erbjuder kortare träning av low
dose-HLR och vårdmoment som att sätta PVK, CVK och kateter på dockor föreställande vuxna patienter.

Vårdavdelning
62, sal 3, hiss A,
plan 2

Hela dagen

Fotoutställning

Fotoutställning kring forskning, utveckling, utbildning och innovation på Sös

Entréhallen

Hela dagen

Empati-mottagningen:
En interaktiv utställning

Hur är patienters och medarbetares upplevelse av vården? Sös Innovation bjuder in patienter och medarbetare till att
dela sina tankar och perspektiv.

Entréhallen

13.30-16.00
Drop-in!

Onsdag 14 november - Detaljerat program 2018 års FoUUi-vecka på Sös: Idé och kunskap, 12-16 november
09.00-12.00

Öva barn-HLR och om barn
sätter i halsen

Sachsska barn- och ungdomssjukhusets HLR-instruktörer finns på plats. Öva hjärt- och lungräddning på barn och hur man gör om ett barn sätter i halsen.

11.00-13.00

Kunskap ger säkrare vård:
Biblioteket hjälper dig med
medicinsk information

Är du forskare, student eller bara medarbetare som vill hålla dig uppdaterad inom ditt område?
Entréhallen
Medarbetarna på Södersjukhusets bibliotek kan hjälpa dig få bästa resultat på din medicinska sökning. De ger dig också söktips och tipsar om nya informationskällor. "Jag behöver hitta vetenskapliga
artiklar, hur gör jag?", "Vilken behandling funkar bäst på min patient? Vad säger forskningen?",
"Vi ska uppdatera våra riktlinjer.", "Var hittar jag bra information till mina patienter? "

12.00-13.00

Prisutdelning 2018

Matts Halldin pris, Årets Sös:are, ST-priset för förbättringsarbete, Årets AT-läkare, Bästa AT-handledare, Sös innovationspris, Bästa magisteruppsats

Sal: Halldin

Verksamhetsområdena bilddiagnostik och onkologi, kirurgi och specialistvårdens urolog- och hudkliniker bjuder in. De presenterar projekt kring bröstcancer, malignt melanom, prostatacancer, kolorektaloch analcancer samt radioterapi. Moderator: Gabriel Sandblom, Kirurgi.

Sal: Halldin

Ingen föranmälan, lunchmackor – först till kvarn.
13.00-15.00

Temaföreläsning:
Modern cancerutredning
och behandling, hur kan vi
optimera effekt och minska
biverkningar?

Ingen föranmälan, frukt och
dricka – först till kvarn.

Entréhallen

13.00: Ledtid från misstanke om malignt melanom till utförd excision: Kan teledermatoskopi i
primärvården minska ledtiden?
Karina Schultz, ST-läkare, Specialistvård - Dermatovenereologiska kliniken
13.15: Är det säkert att behandla patienter med hög-risk melanom kirurgiskt med en liten operation jämför med en större?
Peter Gillgren, läkare, Kirurgi
13.30: Samverkan mellan hormon-kastration och strålbehandling på prostatacancer
Firas Tarish, överläkare, Specialistvård - Urologiska kliniken
13.45: Magisterarbetet ”Jag känner mig som elefanterna som går iväg för att dö”. En kvalitativ
pilotstudie om kvinnors upplevelser kring sexualitet, intimitet och kroppsbild i samband med strålbehandling mot kolorektal- eller analcancer.
Anne-May Ryytty, utbildnings- och utvecklingssjuksköterska, Bilddiagnostik och onkologi
14.00: Stent eller stomi som avlastning vid akut kolonileus orsakad av tumör
Göran Heinius, överläkare, Kirurgi
14.15: Resurssparande teknik vid MR- undersökning av bröst
Forskningprojekt om förkortat MR-protokoll för MR av bröst vid bröstcancerutredning.
Roxanna Hellgren, överläkare, Kirurgi
14.30: Strålning kopplad till andningsfas möjliggör minskad stråldos till hjärtat vid radioterapi av
bröstcancer
Albert Siegbahn, chefsfysiker och docent, Bilddiagnostik och onkologi
14.45: Kan vi avstå från lymfkörtelutrymning i armhålan vid begränsad spridning till portvaktkörtel?
Fuat Celebioglu, överläkare, Kirurgi
Programmet för onsdag 14 november fortsätter på nästa sida >>

Forts. onsdag 14 november - Detaljerat program 2018 års FoUUi-vecka på Sös: Idé och kunskap, 12-16 november
13.30-16.00
Drop-in!

Träna HLR och vårdmoment

Drop-in! Kliniskt träningscenters instruktörer finns på plats på vårdavdelning och erbjuder kortare
träning av low dose-HLR och vårdmoment som att sätta PVK, CVK och kateter på dockor föreställande vuxna patienter.

Sal: Konferensrummet
Koronarangiolab på
vo Kardiologi, utanför
avdelning 52, hiss C,
plan 2

17.30-18.30

Kvällsseminarium för
allmänhet & medarbetare:

Vad är risken att just du drabbas av bröstcancer? I framtiden vill sjukvården kunna anpassa screening
och andra förebyggande åtgärder efter dina behov. Hör Per Hall berätta om forskningsframsteg och nya
metoder för att försöka förebygga bröstcancer och rädda liv. Moderator: Karin Leifland, Bilddiagnostik &
Onkologi.

Sal: Sös aula

Allt fler drabbas av bröstcancer - vad kan vi göra åt
det?

Gratis, ingen föranmälan.
Matiga mackor – först till
kvarn.

Varje minut diagnostiseras en kvinna med bröstcancer i Europa. Var nionde kvinna i Sverige
kommer att drabbas under sitt liv och siffrorna ökar stadigt. Samtidigt går forskningen framåt och
räddar allt fler.
Per Hall är professor vid Karolinska Institutet och överläkare på Södersjukhuset, som har en av
världens största mammografimottagningar. Denna kväll pratar han om riskfaktorer, vad du själv
kan göra och det senaste ur nationella bröstcancerstudierna Karma och Karisma. I studien Karma
Creme mäter nu forskarna effekterna av den läkemedelskräm som tros minska risken för
bröstcancer.
Föreläsningen är gratis och öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs.
Arrangörer av föreläsningen är Sös-föreningen Opuscula Medica som vill främja forskning och
utbildning vid Sös.

Hela dagen

Fotoutställning

Fotoutställning kring forskning, utveckling, utbildning och innovation på Sös

Entréhallen

Hela dagen

Empati-mottagningen:
En interaktiv utställning

Hur är patienters och medarbetares upplevelse av vården? Sös Innovation bjuder in patienter och
medarbetare till att dela sina tankar och perspektiv.

Entréhallen

Torsdag 15 november - Detaljerat program 2018 års FoUUi-vecka på Sös: Idé och kunskap, 12-16 november
Hela dagen

Fotoutställning

Fotoutställning kring forskning, utveckling, utbildning och innovation på Sös

Hela dagen

Empati-mottagningen:
En interaktiv utställning

Hur är patienters och medarbetares upplevelse av vården? Sös Innovation bjuder in patienter Entréhallen
och medarbetare till att dela sina tankar och perspektiv.

11.00-13.00

Kunskap ger säkrare vård:
Biblioteket hjälper dig med
medicinsk information

Är du forskare, student eller bara medarbetare som vill hålla dig uppdaterad inom ditt
område? Medarbetarna på Södersjukhusets bibliotek kan hjälpa dig få bästa resultat på din
medicinska sökning. De ger dig också söktips och tipsar om nya informationskällor. "Jag
behöver hitta vetenskapliga artiklar, hur gör jag?", "Vilken behandling funkar bäst på min
patient? Vad säger forskningen?", "Vi ska uppdatera våra riktlinjer.", "Var hittar jag bra information till mina patienter? "

Entréhallen

11.30-13.00

Hur kommer det se ut att arbeta i
det nya husets enpatientsrum?

Ta en minut och upplev hur det kommer se ut att arbeta i nya byggnadens enpatientsrum.
Simulatorn Smart Training Platform kan skapa förståelse för det nya och förbereda er för
flytt till de nya vårdavdelningarna. Medarbetare från Södersjukhusets Utbildnings- och
innovationscenter instruerar vid simulatorn.

Matsal: Rackarbacken

11.30-13.00

Temaföreläsning:
Diabetes och hjärtkärlproblem
- problem som kan förebyggas?

Verksamhetsområdena internmedicin, kardiologi, kirurgi och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset bjuder in och presenterar forskningsprojekt. Moderator: Thomas Nyström, internmedicin

Sal: Ihre

Ingen föranmälan, lunchmackor
– först till kvarn.

Entréhallen

11.30: Betydelsen av blodsockerkontroll och risken för stroke hos individer med typ 2-diabetes
Alexander Zabala, ST-läkare, Internmedicin - neurologi
11.45: Symptomgivande karotiskirurgi och diabetes
Magnus Jonsson, överläkare, Kirurgi
12.00: Glucagon-like receptor 1 agonists and DPP-4 inhibitors: Anti-diabetic drugs with
anti-stroke potential
Vladimer Darsalia, senior forskare KI SÖS och Internmedicin
12.15: Luktförmåga och olfaktorisk neuroplasticitet förbättras av dpp-4-hämmaren linagliptin vid typ 2-diabetes
Grazyna Lietzau, post doc, Internmedicin
12.30: Inkretiners effekt på endoteltäckning av koronarstent hos individer med typ 2-diabetes (Rebuild)
Irene Santos Pardo, Kardiologi. Presenteras av Thomas Nyström, internmedicin
12.45: Höga blodfettsnivåer hos unga personer med typ 1-diabetes; är det ett problem och
ska vi behandla?
Björn Ratsman, överläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

13.30-16.00
Drop-in!

Träna HLR och vårdmoment

Drop-in! Kliniskt träningscenters instruktörer finns på plats på vårdavdelning och erbjuder
kortare träning av low dose-HLR och vårdmoment som att sätta PVK, CVK och kateter på
dockor föreställande vuxna patienter.

Vårdavdelning 34,
patientsal, hiss D,
plan 4.

Fredag 16 november - Detaljerat program 2018 års FoUUi-vecka på Sös: Idé och kunskap, 12-16 november
Hela dagen

Fotoutställning

Fotoutställning kring forskning, utveckling, utbildning och innovation på Sös

Entréhallen

Hela dagen

Empati-mottagningen:
En interaktiv utställning

Hur är patienters och medarbetares upplevelse av vården? Sös Innovation bjuder in
patienter och medarbetare till att dela sina tankar och perspektiv.

Entréhallen

11.00-13.00

Gör digitala handledarstödet på lunchen
och få stöd på plats - drop-in!

Vare sig du ska handleda en student eller hjälpa en ny kollega har du nytta av att genomföra Nätbaserat Handledarstöd som finns på www.cku-sthlm.se. Gör utbildningen
på din mobil, padda eller tillsammans på storbild.

Sal: Högalid

Drop-in!

Ingen föranmälan, lunchmackor – först till
kvarn.

Utbildningen leds av Margaretha Forsberg Larm, Utbildningsansvarig på CKU- KI,
Centrum för klinisk utbildning samt KI SÖS.
Du kan göra delar av utbildningen på plats eller komma förbi för frågor. Utbildningen tar 1-2 timmar att genomföra och ska göras av alla medarbetare på Sös.

11.00-13.00

Kunskap ger säkrare vård:
Biblioteket hjälper dig med medicinsk
information

Är du forskare, student eller bara medarbetare som vill hålla dig uppdaterad inom
ditt område? Medarbetarna på Södersjukhusets bibliotek kan hjälpa dig få bästa
resultat på din medicinska sökning. De ger dig också söktips och tipsar om nya
informationskällor. "Jag behöver hitta vetenskapliga artiklar, hur gör jag?", "Vilken
behandling funkar bäst på min patient? Vad säger forskningen?", "Vi ska uppdatera
våra riktlinjer.", "Var hittar jag bra information till mina patienter? "

Entréhallen

12.00-13.00
och 13.00-14.00
Samma program körs
två gånger.

Temaföreläsning:
Sepsis - tidig upptäckt och behandling

Verksamhetsområdena anestesi/IVA, akuten och specialistvårdens infektionsklinik
bjuder in. De presenterar projekt kring forskning, utveckling och innovation.
Moderator: Klara Bergmark, IVA

Sal: Ihre

Ingen föranmälan, lunchmackor på
12-13-passet, frukt på 13-14-passet
– först till kvarn.

12.00 resp. 13.00: Förbättringsarbetet "Sepsislarm på akutmottagningen"
Hampus Nordqvist, specialistläkare, Specialistvård - Infektionskliniken, och processledare sepsis
12.15 resp. 13.15: Tidig upptäckt av sepsis på akutmottagningen
Sandra Jonmarker, specialistläkare, Anestesi/IVA
12.30 resp. 13.30: CLASSIC-Restriktiv vätskebehandling vid septisk chock
Maria Cronhjort, överläkare, IVA
12.45 resp. 13.45: Sepsis prehospitalt- kan AI stödja tidig identifiering?
Katarina Bohm, sjuksköterska och docent, Akut, KI SÖS

13.30-16.00
Drop-in!

Träna HLR och vårdmoment

Drop-in! Kliniskt träningscenters instruktörer finns på plats på vårdavdelning och
erbjuder kortare träning av low dose-HLR och vårdmoment som att sätta PVK,
CVK och kateter på dockor föreställande vuxna patienter.

Vårdavdelning 83, sal 25,
hiss E, plan 3.

