VERDIGHET

I KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

Det inviteres til innsending av
postere. Postere skal følge kriterier for
forskningsformidling og omhandle
konferansens tema (praksis-nær forskning i
kommunehelsetjenesten).
Abstrakt på maksimum 250 ord sendes
på mail til kari.ingstad@nord.no, innen
21.08.17. Svar om poster aksepteres gis
innen 31.08.17.
Det er ingen konferanseavgift. Kostnadene
dekkes av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,
Forskningsdagene v/ Nord universitet og
Senter for omsorgsforskning Midt
Påmelding gjøres til: http://
forskningsdager.nord.no innen 15.09.2017.
Ved manglende oppmøte belastes
påmeldte med kr 300.

PROGRAM
09.30 – 10.00

Registrering med kaffe

10.00 – 10.15

Velkommen ved leder av Forskningsgruppen «Praksisnær forskning i
Kommunehelsetjenesten» ved Nord universitet, Aud Moe

10.15 – 10.45

Verdig omsorg i kommunehelsetjenesten i Nord Trøndelag,
representant for Fylkesmannen NT

10.45 – 11.10

Nettbrett i kreftomsorgen i kommunehelsetjenesten,

28.
TORSDAG

September

Lisbeth Østgaard Rygg
11.10 – 11.25

Pause

11.25 – 11.50

Sykepleieprofesjonsutøvelse og bruk av standardiserte tiltaksplan til
døende pasienter i norske sykehjem, Marianne Brattgjerd

11.50 – 12.15

Nytenkning om turnus – for heltidskultur! Kari Ingstad

12.15 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.55

Verdighet i kommunehelsetjenesten, Marie Aakre

13.55 – 14.10

Pause

14.10 – 15.05

Verdighet i kommunehelsetjenesten, Marie Aakre

15.05 – 15.25

Samhandling rundt dokumentasjon, Ranveig Salater Rotmo

15.25 – 15.50

Nytt fra Utviklingssentret i Nord Trøndelag

15.50 -16.00

Oppsummering og vel hjem, Karin Torvik

KL.

10:00 - 16:00

STED:

Nord universitet,

Levanger

KONFERANSE
FAGOMRÅDE:

Sykepleie, omsorg,
etikk, helsepolitikk

MÅLGRUPPE:

For alle

Praksisnær forskning og prosjekter
Konferansens formål er å dele resultater fra
praksisnær forskning og prosjekter mellom
forskere ved Nord universitet og helsearbeidere i
kommunehelse-tjenesten i Nord Trøndelag.

Det er viktig at forskningsresultatene blir spredt ut til helsearbeiderne som møter pasienter og pårørende i sin daglige praksis og at forskningen har
utgangspunkt i praksis. Kunnskapsbasert praksis vektlegges i dagens helsetjeneste. Dette fordrer samarbeid mellom ansatte i praksis, utdanning og forskere.

20. september - 1. oktober

Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag

