Tema: Patientsäkerhet
Att förebygga fuktskador och trycksår
5 december 2013

Ta chansen och kom på en
inspirerande utbildningsdag på 3M
med ledande experter inom området
trycksår
Moderator: Prof.Christina Lindholm
Föreläsare: Med. dr Eila Sterner
		
Prof. Dimitri Beechman

3M inbjuder dig till en utvecklande heldag, om
fuktskador och trycksår, med ledande experter
inom området
Ta del av experternas senaste kunskaper om hur huden påverkas av fukt vid bla inkontinens,
hur trycksår förebyggs och behandlas. Vilka nya riktlinjer finns och hur långt har utvecklingen kommit? Ledande specialister ger dig svaren och inspirerar dig i ditt eget arbete.
Tillsammans kan vi hjälpas åt!
Välkommen till 3M:s huvudkontor, Bollstanäsvägen 3 i Sollentuna, torsdagen
den 5 december med start klockan 09.30.

Christina Erviken
Marknadschef, Health Care division
3M

Så här anmäler du dig
Skicka in din anmälan senast den 25 november på Internet, per fax eller brev till:
• www.cavilon.se/fuktskador
• Fax: 08-92 22 89
• Brev: 3M Svenska AB, Hälsovård, 191 89 Sollentuna
Märk kuvertet med ”Utbildningsdag”
Utbildningsdagen är kostnadsfri (Eventuella transporter och logi bekostas av dig själv).
Var vänlig ange eventuell specialkost i anmälan.
3M följer samverkansavtalet. Skriftlig medgivande från huvudman krävs för deltagande.
Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.
Bekräftelse på deltagande skickas ut efter anmälningstidens slut.
Vid frågor kontakta: Louise Konreadsson
tel nr: 070-6162389 eller e-post: louise.konradsson@mmm.com
Jag anmäler mig till er utbildningsdag den 5 december 2013:
Sjukhus/Boende: ..............................................................................................
Avdelning: ........................................................................................................
Namn: ..............................................................................................................
Titel: ................................................................................................................
Adress: ............................................................................................................
Postadress: ......................................................................................................
Telefon dagtid: .................................................................................................
E-post: .............................................................................................................
Övrigt: ..............................................................................................................
Kopiera eller klipp ur svarstalongen

Program

5 december 2013

Moderator: 		 Professor Christina Lindholm, Sofiahemmet Högskola och Karolinska
			
Universitetssjukhuset , tidigare ordförande i SSIS (Sårsjuksköterskor
			
i Sverige) författare till böcker inom sårområdet
09.30 – 10.00

Registrering, kaffe och smörgås

10.00 – 10.10
Välkommen till 3M
			
Christina Erviken Marknadschef 3M Health Care
			division 		
		
10.10 – 11.00
Fukt – en orsak till trycksår?
		
Vad påverkar utvecklingen av trycksår? Definition och
			klassificering av trycksår.
			Eila Sterner, Med dr, Leg ssk, Karolinska Universitetssjukhuset
			
			
11.00 – 12.00		
Is there a correlation between Incontinence-associated
			
dermatitis ( IAD) and Pressure Ulcer (PU)?
			Prof. Beeckman Dimitri (BE), Ghent University
			
Department of Public Health, Nursing Science,Belgium
12.00 – 13.00
		
13.00 – 14.00
		

Lunch

14.00 – 14.20

Kaffe

Förebyggande åtgärder – ett patientsäkerhetsarbete
Med dr. Eila Sterner

14.20– 15.20
PU/IAD differentiation, the newly developed including
			
PUCLAS 3, interactive session included
			Prof. Beeckman Dimitri (BE)
			
15.20 – 16.00
			
		
			

The differentiation of barrier films and the role of Cavilon in IAD
prevention. Exudate management when treating pressure ulcers.
Bart Maene, Scientific Affairs & Education Specialist - Western Europe
3M Critical & Chronic Care Solutions Division

16.00 – 16.20		
Är prevalens av trycksår ett mått på vårdkvalitet?
			Prof. Christina Lindholm
16.20 – 16.30
Avslutning

Prof. Dimitri Beeckman och Bart Maene föreläsningar är på engelska

Om du kommer med bil, följ kartan ovan. Tar du pendeltåget till Rotebro station är det endast 15 minuters
promenadväg till vårt huvudkontor. Om du hellre åker buss tar du 529 (mot Bollstanäs) eller 533 (mot
Upplands Väsby Station) från stationen.
Vi ses!

Hälsovård
3M Svenska AB
19189 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 2100 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3m.com.se

www.trigonreklam.se

Så här hittar du till oss

