
Invitation til stort fællesmøde
for almen praksis

Vælg billede

Vælg farve



OUH ønsker at styrke samarbejdet mellem OUH og almen praksis til gavn for det
gode patientforløb. Praksiskonsulentordningen inviterer derfor alle
praktiserende læger på Fyn til stort fællesmøde.

Tid: 8. november 2016 kl. 14.00-18.15
Sted: Frederik VI's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

Efter selve mødet bliver der serveret en 2-retters middag.
Programmet består af to parallelsessioner med oplæg fra forskellige afdelinger
på OUH og et fælles oplæg i plenum.

Tilmeldingsfrist senest den 1. november 2016 kl. 12.00

Deltagelse er gratis. Tilmelding kan ske via  https://rsd.plan2learn.dk - skriv 'stort
fællesmøde' i søgefeltet - eller ved hjælp af tilmeldingsblanketten på sidste side.

Se nærmere information om programmet, og hvordan du tilmelder dig på OUH's
hjemmeside  eller på VisInfoSyd på sundhed.dk
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13.45 - 14.00      Ankomst - der serveres kaffe/the, kage og frugt 

14.00 - 14.15       Velkomst - ved direktør Peder Jest, OUH

14.15 - 15.15   Sårbare patienter - ved Morten Sodemann og Charlotte Sølver 
Rehling, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH med deltagelse af 
socialoverlæge Bjarne Thyssen Jørgensen - præsenteres af 
Cees Stavenuiter

15.15 - 15.30   Pause og lokaleskifte

15.30 - 18.00  Parallelsession 1  
Ordstyrer: Praksiskoordinator Erik Holk

15.30 - 16.15      Lær (alt) om AK-behandling på 30 minutter og nyt fra        
kardiologisk afdeling - ved ledende overlæge Tina Svenstru    
Poulsen, Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH - præsenteres af  
praksiskonsulent Poul Erik Mistlegård Jørgensen

16.15 - 17.00   Personlighedsforstyrrelser - ved overlæge Elsebeth Stenager og 
ledende overlæge Niels Erik Petersen, Psykiatrien i Region 
Syddanmark -præsenteres af praksiskonsulent Simon Glenthøj

17.00 - 17.15     Pause

17.15 - 18.00   Ny vejledning om Thyreoidea-lidelser - ved Steen Bonnema, 
Endokrinologisk Afdeling M, OUH - præsenteres af 
praksiskonsulent Henrik Krabbe Laustrup
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15.30 - 18.00     Parallelsession 2
    Ordstyrer: Praksiskoordinator Carsten Henriksen

15.30 - 16.15     Angstoplevelsen depression - ved overlæge Steffen Høy
Pedersen og overlæge Claus H. Sørensen, Psykiatrien i 
Region Syddanmark -præsenteres af praksiskonsulent 
Simon Glenthøj

16.15 - 17.00   Leverpåvirkning - når det ikke er alkohol med fokus på hepatitis 
- ved afdelingslæge Anne Øvrehuus, Infektionsmedicinsk 
Afdeling Q, OUH -præsenteres af praksiskoordinator 
Carsten Henriksen

17.00 - 17.15     Pause

17.15 - 18.00   Udredning og behandling af øvre gastrointestinale cancere - ved 
overlæge Alan Ainsworth, Kirurgisk Afdeling A, OUH - præsenteres 
af praksiskonsulent Mia Skytte Petersen

18.30 -     Middag
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Forplejning:

Der serveres kaffe/the, kage og frugt ved ankomst. Der vil til mødet være isvand
og i pauserne frugt og snacks. Der serveres efter selve mødet en 2-retters
middag og aftenkaffe.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Arrangementet er godkendt som efteruddannelsesaktivitet af Fonden for Almen
Praksis.

Aktivitetsnummer: Fås på dagen

Der tilstræbes en ligelig fordeling af deltagere på hver parallelsession.
Fordelingen vil ske efter 'først til mølle' princippet. Ved tilmelding kan man
angive et ønske om at deltage i parallelsession 1 eller 2.
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OUH udgiver i samarbejde med praksiskonsulenterne et nyhedsbrev - OUH
PRAKSISNYT - målrettet almen praksis.

Formålet med nyhedsbrevet er blandt andet at styrke kommunikationen mellem
sygehus og almen praksis til gavn for det samlede patientforløb.

Det indeholder både informationer af faglig og organisatorisk karakter, som er
relevant for samarbejdet mellem OUH og almen praksis.

OUH PRAKSISNYT udkommer cirka fire gange om året.

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på OUHs hjemmeside:

http://www.ouh.dk/praksisnyt
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Møde: Stort fællesmøde for almen praksisTidspunkt:  8. nov. 2016 kl.
14.00-18.15 + efterfølgende spisning fra ca. kl. 18.30Sted:  Frederiks VI's Hotel,
Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

Vælg parallelsession (sæt et kryds)

Jeg er mest interesseret i at deltage i  parallelsession 1  �

Jeg er mest interesseret i at deltage i  parallelsession 2  �

  �

Vælg inklusiv eller eksklusiv spisning (sæt et kryds)  

Jeg deltager i mødet inkl. spisning     

Jeg deltager kun i mødet (ekskl. spisning) �

_________________________________________
Navn

_________________________________________
E-mail

Tilmelding skal ske til

Odense Universitetshospital
Kløvervænget 8C, Indgang 101, 4. sal
5000 Odense C
Att.: AC-fuldmægtig Bodil Skov Toft, PKO-sekretariatet
Stabsafdelingen Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse
E-mail:  ouh.kfiu.pko@rsyd.dk

Tilmelding skal ske via post eller e-mail.

Tilmeldingsblanket
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ouh.kfiu.pko@rsyd.dk
Tlf. 24 88 20 46
Kløvervænget 8C, indgang 101, 4. sal
Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse
Odense Universitetshospital

. 5000 Odense C
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