
Abena Inkontinens Temadage  

Middelfart og Hobro Maj 2015 

 

Abena var torsdag d. 7 maj og onsdag d. 27 maj vært for 2 dage med input og ny viden til vores 

samarbejdspartnere i de jyske og fynske kommuner. 

Emnerne i år var: 

Inkontinens i indvandrerfamilier. Fra kaos til kontrol. Erfaringer fra indvandrermedicinsk klinik v. 

Arndis Svabo 

Inkontinensproblematikker i forhold til demente v. Susanne Rishøj 

Pleje og behandling af borger med rekonstrueret blære/tømningskanaler v. Annette Hjuler 

Pleje og behandling af borger med nefrostomi-katetre v. Annette Hjuler 

Begge temadage blev afholdt i dejlige omgivelser og med super god mad både på Kursuscenter Severin i 

Middelfart samt Hotel Amerika i Hobro.  

I første oplæg om formiddagen fortalte Arndis Svabo fra Indvandrermedicinsk klinik, Odense Sygehus,  

hvorfor vi ofte oplever udfordringer/problemer i vores samarbejde med borgere fra andre kulturer. Hun 

gav os alle et billede af hvilke mennesker vi står overfor og gjorde os meget bevidste om hvilken baggrund 

og hvilke oplevelser, de ofte har med sig i bagagen, når de kommer til Danmark. Et meget tankevækkende 

oplæg. 

Efter en tiltrængt kaffepause skiftede vi emne og bød velkommen til sygeplejerske og demenskonsulent 

Susanne Rishøj, som har mange års erfaring med mennesker som har fået en demenssygdom. 

Susanne gav os lidt baggrundsviden omkring demens og så fik vi gode råd og forklaringer på hvordan vi 

bedst kan hjælpe vores borgere og beboere, når de f.eks. skal på toilettet. Mange gode ideer som vi kan 

tage med hjem og bruge i hverdagen. 

Efter en dejlig frokost og masser af snak med kolleger og netværk, skiftede vi igen emne. Vi bød velkommen 

til sygeplejerske Annette Hjuler fra Center for Vandladningsforstyrrelser. Annette fortalte først omkring nye 

tømningskanaler og katetre – og efter kaffepausen fik vi opdateret vores viden omkring nefrostomikatetre. 

Vi siger tak til vores samarbejdspartnere for den store opbakning, interesse og deltagelse – og glæder os til 

at se jer igen til vores temadage i 2016. 


