Forsknings- og udviklingskonference 2014
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Hvad betyder den for patienterne og for fagligheden?
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Torsdag d. 23. januar 2014
Gentofte Hospital
Auditoriet
Niels Andersensvej 65
2900 Hellerup
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Formålet med dette års konference er at sætte fokus på og diskutere et af nutidens store temaer,
som i stigende grad bliver fremhævet i relation til forskning, udvikling, klinisk praksis, ledelse og
uddannelse i sundhedsvæsenet. Tværfaglighed byder både på udfordringer og muligheder.
Hvad skal der til for at få et tværfagligt samarbejde til at fungere og hvordan medvirker vi til, at
det både udvikler sygeplejefaget og bliver til gavn for patienterne?

Hovedtalere:
Eva Just, Sygeplejerske, ph.d.
Lektor Institut for uddannelse, filosofi og læring,
og underviser på VIA University College
Tværfaglig forskning - forskning i tværfaglighed.
Evidensbaseret praksis kræver ofte tværfaglig forskning og tværfaglighed udfordrer faggruppernes faglige traditioner og sprog
- hvordan møder vi disse udfordringer? Forskning i effekter af tværfaglighed er et voksende forsknings – og udviklingsfelt. Hvordan
placerer vi os i dette felt?
Hanne Lisby, Fysioterapeut, IPLS-facilitator
Leder af Tværfagligt Klinisk Studieafsnit,
Aalborg Universitetshospital
Tværfaglig praksis: Hvorfor og Hvordan - Muligheder og Barrierer - erfaringer fra Tværfagligt Klinisk Studieafsnit.
Hvordan overføres den tværfaglige tilgang til den postgraduate verden og hvilke forudsætninger, skal være til stede for at det lykkes?

Anna Dunér, Socionom,
Lektor Gøteborg Universitet og Vårdalinstitutet, Sverige
Interprofessionell samverkan kring äldre personer i behov
av vård, omsorg och rehabilitering
Hvordan går det i praksis, når forskellige faggrupper sammen
kortlægger, bedømmer og træffer beslutninger i relation til pleje,
omsorg og rehabilitering hos ældre personer i sekundær og
primær sektor?

Forsknings- og udviklingskonference 2014

Indkaldelse af abstrakts
Vi inviterer interesserede til at indsende abstrakts med relation til konferencens tema.
Præsentationer af forsknings- og udviklingsarbejde fra alle områder af sygeplejen, er meget velkomne.
Du skal indtaste dit abstrakt via DSSF’s hjemmeside www.sygeplejeforskning.dk senest 21. oktober 2013.
Resultater af den videnskabelige komités bedømmelse foreligger primo november 2013.

Tilmelding til konferencen
Foregår ligeledes via DSSF’s hjemmeside: www.sygeplejeforskning.dk
Prisen inkluderer deltagelse i konferencen og fuld forplejning.

Priser

Rabat ved tidlig tilmelding,
senest 1. december 2013

Medlemmer af DSSF
Ikke medlemmer af DSSF

Standard,
senest 9. januar 2014

975 kr.

1075 kr.

1325 kr.

1425 kr.
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www.sygeplejeforskning.dk

