
Sundhedsprofessionel udvikling og forskning ved  
Regionshospital Nordjylland 
- et inspirationsmøde

Center for Klinisk Forskning afholder en inspirationsdag for sundhedsfagligt personale, der interesserer 
sig for udvikling og forskning på Regionshospital Nordjylland. Der vil blive præsenteret erfaringer fra  
andre hospitaler, igangværende projekter og ikke mindst planer for fremtidige initiativer på Regionshospi-
tal Nordjylland. Desuden vil der blive mulighed for erfaringsudveksling og networking. 

12.00 Frokost

12.30 Velkomst – v/Peter Leutscher, forskningschef

12.40 Velkomst – v/Charlotte Fuglesang, sygehusdirektør

12.50 Opbygning af forskningskapacitet - erfaringer fra Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg  
 Universitetshospital - v/Erik Elgaard Sørensen, forskningsleder, professor

13.30 Erfaringer og udfordringer med opbygning af en enhed for sundhedsprofessionel udvikling og  
 forskning ved Regionshospital Randers - v/Mette Spliid Ludvigsen, sygeplejerske, seniorforsker

13.50 At være forsker i klinisk sygepleje – karrieremuligheder - v/Mette Grønkjær, sygeplejerske, lektor, PhD

14.00 Pause – the/kaffe

14.15  Oplæg til cases - v/Dorte Melgaard, udviklingsterapeut 

14.25 Forebyggelse af hypotermi hos patienter under skoliose og kyfose rygoperationer - v/Mia Granum,  
 anæstesisygeplejerske, Aalborg Universitetshospital

14.40 Thoracic spine radiographic evaluation with breathing technique - v/Hanne Thomsen, udviklings- 
 sygeplejerske og Anne Holm Sønderby, radiograf

14.55 Aftercare til den intensive patient - et aktionsforskningsprojekt - v/Kirsten Korsgaard Vinther, udviklings- 
 sygeplejerske

15.10 Billeddiagnostisk Informations Database (BID) - v/Thomas Hessellund, radiograf med MR funktion

15.25 Præsentation af planer for sundhedsfaglig udvikling og forskning på Regionshospital Nordjylland.  
 Panel med Peter Leutscher, Charlotte Fuglesang, Erik Elgaard Sørensen, Dorte Melgaard

15.55-16.00   Afslutning – tak for i dag.

Tilmelding senest 11. maj på Plan2Learn

Program 22. maj 2017 i Skou Auditoriet
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– et bedre liv i toppen af Danmark

https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=46943

