Velkommen til den årlige
Dokumentationskonference.

Dansk Sygeplejeselskab (dasys)
indbyder til:
Dokumentationskonferencen 2011

Knowledge translationOmsætning af viden
Formål med konferencen er:

•

at dele viden og erfaringer om de kliniske dokumentationsredskaber og kliniske
retningslinjer samt at oversætte den viden som man får fra bl.a. kliniske
retningslinjer til implementering i klinisk praksis.

Konference 15.15.-16.september 2011
Aarhus Universitetshospital, Skejby

Arrangører:
Dokumentationsråd og Center for Kliniske Retningslinjer under
Dansk Sygeplejeselskab.
Målgruppe:
Kliniske specialister, kliniske oversygeplejersker, udviklingssygeplejersker, ledende sygeplejersker, sygeplejelærere og andre
sygeplejersker med særlig interesse for området.

Program
15. september 2011:
Kl. 9.00 – 10.30: Registrering + kaffe og rundstykker
Kl. 10.30 – 10.45: Velkommen til den årlige dokumentationskonference v/ formand for
Dansk Sygeplejeselskab, MI, Inge Madsen
Kl. 10.45 – 11.00: Konferencen indledes v/ formand for dokumentationsrådet, udviklingschef,
psykiatrisk center Sankt Hans, cand.cur., Lene Berring.

TEMA: Elektronisk patientdokumentation
Kl. 11.00 – 13.05 inkl. 15 min pause.
Følgende oplæg præsenteres ud fra nedenstående 3 spørgsmål:
• Hvilke krav stiller I til elektronisk dokumentation?
• Kan Jeres EPJ understøtte kravene?
• Hvad skal en national strategi indeholde? (Hvordan kan dasys gøre en
fælles national indsats for at støtte op om den elektroniske
patientjournal?)
Formål: Et højt prioriteret område indenfor dasys er kvalitetsudvikling og sygeplejedokumentation—
herunder elektronisk patientjournal. Formålet er at bidrage til en national diskussion og inspiration vedr.
elektronisk patientdokumentation.
Kl. 11.00 – 11.15: Region Nordjylland v/ Maj-Britt Nørgaard, sygeplejerske, MI,
infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus.
Kl. 11.20 – 11.35: Region Midtjylland v/ Bente Fogh, oversygeplejerske, børneafdelingen, Regionshospitalet Randers og Grenå
Kl. 11.40 – 11.55: Region Syddanmark v/ Ditte Thinggaard, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., Sygehus
Sønderjylland.
Kl. 11.55 – 12.10: Pause
Kl. 12.10 – 12.25: Region Sjælland.
Sjælland v/ afdelingssygeplejerske Lisette Fogelmann Johannessen, gastromedicinsk afdeling 130, region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F.
Kl. 12.30 – 12.45: Region Hovedstaden. v/ Charlotte Rahbek, ledende oversygeplejerske, MHM, DLS,
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hillerød Hospital
Kl. 12.50 – 13.05: Kommunerne.
Kommunerne v/ Henriette Jacobsen, sygeplejerske, MI, It-projektleder Ældre– og
Handicapforvaltningen, Odense Kommune
Kl. 13.05 – 14.00: Frokost
Kl. 14.00 – 14.45: Diskussion i plenum ud fra de 6 oplægsholdere samt de 3 spørgsmål.
Kl. 14.45 – 15.15: Kaffe + posterudstilling
Kl. 15.15 – 16.00: Præsentation af revideret udgave af ”Retningslinjer for føring og opbevaring af sygepleje journaler” v/ formand for dokumentationsrådet, udv.chef., psyk.center Sankt Hans, cand.cur., Lene
Berring
Formål: dasys har taget initiativ til at revidere ”retningslinjer for føring og opbevaring af sygeplejejournaler, som understøtter sygeplejedokumentation samt anvendelse af sygeplejedata.

Kl. 16.00 – 16.15: Inge Madsen, formand for dasys takker af for i dag...
Kl. 19.00:

Festmiddag i Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Århus C

Konference 15.-16.september
Århus Universitetshospital, Skejby
16. september 2011
Kl. 8.30 – 8.45: Dag 2 indledes v/ formand for Råd for Center for Kliniske
Retningslinjer, MI, Inge Madsen

TEMA: Knowledge Translation
Kl. 8.45 – 10.45: v/ Alison Kitson, ph.d. Professor of Nursing and
Head of the School of Nursing at The University of Adelaide, Australia.

Formål: Den internationale førende forsker Alison Kitson har gennem mere end 20 år arbejdet med
”knowledge translation” / ”viden oversættelse” i forbindelse med en bedre forståelse af de mekanismer, der gør at ny viden (i form af kliniske retningslinjer, nyskabelser i praksis osv.) anvendes i praksis.

Kl. 10.45 – 11.15: Kaffe + posterudstilling

TEMA: Implementering af kliniske retningslinjer – har det
betydning for patienterne?
Kl. 11.15 – 12.30: Effekt af systematiseret implementering – konkret eksempel fra dansk praksis
v/ Marianne Tewes, centerchefsygeplejerske, cand.mag., MKS, Hjertecenteret,
Rigshospitalet: Præsenterer den pædagogiske tilgang til implementering
v/ Preben Ulrich Pedersen, lektor, ph.d., leder af Center for Kliniske Retningslinjer: Evaluering af indsatsen
Formål: Succesfuld implementering forudsætter anvendelse af viden fra flere discipliner. De to oplæg vil
henholdsvise fokusere på pædagogiske og ledelsesmæssige overvejelser, samt præsentere en model
for strukturering og evaluering af indsatsen.

Kl. 12.30 – 13.30: Frokost
Kl. 13.30 - 14.00: Instrument til vurdering af kvallitative studier
v/ Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd. Ph.d., chefkonsulent.
Næstformand i det Videnskabelige Råd i Center for Kliniske Retningslinjer.
Formål: Introduktion til CASP (Critical Appraisal Skills Programme) som anbefales af Center for Kliniske
Retningslinjer til vurdering af kvaliteten af kvalitative studier. Hør om hvorfor valget er faldet på
CASP samt hvorfor og hvordan man kan anvende dette instrument.

Konference 15.-16.september
Århus Universitetshospital, Skejby
Kl. 14.00 – 14.30: Hvordan understøtter vi implementering af viden? v/ Inge
Madsen, MI, formand for dasys
Formål: Præsentation af en model der vise hvilke elementer, der skal med for at understøtte succesfuld
implementering.
Kl. 14.30 – 14.40: Hvem blev vinderen af årets
posterkonkurrence? v/ formand for
Bedømmelsesudvalget, Preben Ulrich Pedersen, lektor, ph.d., leder af Center
for Kliniske Retningslinjer.
Kl. 14.40 – 15.50: Farvel og på gensyn i 2012 v/ formand for
dasys, Inge Madsen
_________________________________________________________
Praktiske oplysninger:
Der vil være en posterudstilling tilknyttet konferencen. Se link på
www.dasys.dk på forsiden under posterudstilling eller under ”kurser/
temadage” - ”dokumentationsråd” - ”temadag/konferencer”
For medlemmer af Faglige Selskaber under dasys udgør:
deltagergebyret 2300 kr + moms. For andre 2900 kr + moms
Prisen er inkl. middag d. 15.9.2011 kl. 19.00 i Turbinehallen, Kalkværksvejs
12, 8000 Århus C.
Overnatning er ikke inkluderet i prisen.
Deadline for tilmelding til konferencen og middag er d. 15.8. 2011.
Tilmelding foregår online på www.dasys.dk.
Klik under kurser/temadagen venstre side af hjemmesiden –
herefter dokumentationsråd – temadage/konferencer – klik frem i kalendermodulet til konferencestart d. 15.9 – klik, book og tilmeld.
Konferencen afholdes på: Aarhus Universitetshospital,
Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Skejby, Auditorium A.
Bybus 1a og 2a kører direkte til indgangen såvel som der er overvåget betalingsparkering.
Tilmelding efter først til møllle princippet!

Vi ses til årets dokumentationskonference!

