Dokumentation
- For, om og med patienten…

15. og 16. september 2015
Arrangør: Dokumentationsrådet, DASYS

Konferencen afholdes på:
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus

Tirsdag d. 15. september
10.00 – 10.30

Registrering og kaffe

10.30 – 10.45

Velkomst
v/Jeanette Finderup, formand for Dokumentationsrådet

Med patienten
10.45 – 11.30

Dokumentation med patienten, hvordan implementeres
dette?
v/Jacob Høj Jørgensen, M.Sc.(Eon.), PhD, Delendorff Advisory.

11.30 – 12.15

Hvad er vejen fra patientjournal til patientens journal?
v/Erik Rasmussen, adm. direktør og chefredaktør Mandag Morgen

12.15 – 13.15

Frokost

13.15 – 13.45

Borgernes Sundhedsvæsen – Vores sundhedsvæsen
v/Marlene Willemann Würgler, Leder af Enhed for Kvalitet, Danske
Regioner

13.45 – 14.30

Hvordan kan patienten inddrages i behandling og
dokumentation? ”Moving healthcare to the fingertips”
v/Klaus Phanareth, overlæge, PhD, faglig leder i Epital sundhed
formand for Dansk selskab for telemedicin.

Om patienten
14.30 – 15.15

Tværfaglig dokumentation, flow og overlap
v/Sidsel Ragnhild Børmark, PhD, leder af af klinisk
sygeplejedokumentationsgruppe i epj, Oslo Universitets Sygehus

15.15 – 15.45

Pause

15.45 – 16.15

Postervandring MED OPLÆG

16.15– 16.45

Når jura skal være en del af dokumentationen
v/Helle Bødker Madsen, professor dr. jur., Aarhus Universitet

16.45 – 17.15

Hvad sker der på MedCom området nu og fremtiden?
v/Dorthe Schou Lassen, chefkonsulent MedCom

19.15 – 21.00

Middag og networking

Onsdag d. 16. september
08.30 – 08.35

Godmorgen
v/Jeanette Finderup, formand for Dokumentationsrådet

For patienten
08.35 – 09.05

Hvordan sikre ens kvalitet og mere sundhed for pengene,
herunder sammenhængende forløb på tværs af sektorer?
v/Jesper Christensen, direktør, Institut for kvalitet og Akkreditering i
Sundhedsvæsenet.

09.05 – 10.15

How to use the SNOMED CT in the nurse documentation and the
effect on the documentation for and with the patient
v/Susan Matney, PhD, leder af SNOMED CT Nursing

10.15 – 10.45

Pause

10.45 – 12.15

Tre workshops med korte oplæg - inspiration fra praksis,
omhandlende dokumentation for, om og med patienten.
Særskilt program for workshops udleveres på konferencen.	
  

12.15 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.45

Dokumentation for hvis skyld - Hvordan kan sygeplejersker
bruge mindre tid på bureaukrati og få mere tid til patienten?
v/Christina Holm-Petersen, PhD, og seniorprojektleder i Det Nationale
Institut for Kommuners og Regioners Forskning og Analyse (KORA)

13.45 – 14.15

Dokumentation eller ej - er det spørgsmålet?
v/Anders Kühnau, formanden for Danske Regioners løn- og
praksisudvalg, regionsrådsmedlem i Region Midtjylland.

14.15 – 14.45

10 års dokumentationspraksis, hvad er næste skridt?
v/Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør Aarhus Universitetshospital.

14.45 – 15.00

Vinder af posterkonkurrence, afrunding og tak for i år
v/Jeanette Finderup, formand for Dokumentationsrådet.

Forbehold for ændringer til programmet, følg med på DASYS hjemmeside.

Posterpræsentation (og konkurrence)
Tema: Status på sygeplejedokumentation i epj/eoj
Dette års posterpræsentation er en tur rundt i Danmark med det formål at vise epj/eojlandskabet, som det tegner sig i 2015.
Har du gennemført et udviklingsprojekt med fokus på sygeplejedokumentation i epj/eoj,
medvirket til udvikling af sundhedsfagligt indhold til epj/eoj? Har du forsket i, hvad der
virker/ikke virker, når sygeplejersker skal dokumentere i epj/eoj?
Der er programsat en postervandring på konferencen, hvor der vil være mulighed for at
uddybe og fortælle mere nuanceret om projektet til interesserede. Man skal derfor forberede
et oplæg på 2. minutter, der beskriver projektet.
I forbindelse med årets posterpræsentation afholdes en posterkonkurrence.
Et bedømmelsesudvalg vil udvælge to postere, der hver modtager en præmie.
Alle, der ønsker at præsentere en poster, bedes fremsende posterens titel samt abstrakt på
dansk eller engelsk til: Kvalitetskoordinator Susanne Bünger pr. mail: s.bynger@rn.dk senest
d. 1. september 2015.

