
   

 

Välkommen till 13:e årliga konferensen i omvårdnadsinformatik  
torsdag 19 april 2018, Stockholm 

Skandia salen, Q1:01, huvudingången till Q-huset, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 

Busshållplats ”Karolinska sjukhuset norra” 

0930 – 1000 Registrering och kaffe 

1000 – 1010 Inledning 

  Helena Nilsson, leg. Sjuksköterska, fil. mag, ordförande SOI   
 

1010 – 1040 Vad är ”Vision eHälsa 2025”? 

Karina Tellinger McNeil, leg sjuksköterska, samordningskansliet vision e-hälsa, SKL 
 

1040 – 1115 Journalen 2.0 utifrån patientens behov 

Isabella Scandurra, Assistent Professor, eHealth and Usability, Örebro Universitet 
  

1115 – 1130 Paus  

 

1130 – 1200 Hur för man in en klassifikation för omvårdnad i klinisk vardag? Vad blir effekterna? 

Catrin Björvell, leg sjuksköterska, med dr, Karolinska universitetssjukhuset 

 

1200 – 1320   Lunch  

 

1320 – 1350 Verksamhetsutveckling och dokumentation i Region Örebro 

 Åsa Ahlström, leg sjuksköterska, Projektledare, Regionkansliet, Region Örebro län 
 

1350 – 1420 Hur arbetar man med dokumentationen inför ett journalsystemsbyte? Exempel från 

Region Skåne. 
Agnetha Perlkvist, leg sjuksköterska, vårdutvecklare, Skånes Universitetssjukhus 

 

1420 – 1450 Fika 

 

1450 – 1530  Paneldiskussion 

Dagens föreläsare diskuterar vad som behövs för att sjuksköterskans dokumentation 
ska utvecklas och bidra till visionen. 

 

1530 – 1540 Utdelning av stipendium och avslutning 

 
Direkt efter avslutad konferens hålls Årsmöte för medlemmar i SOI 

 

Varmt välkommen! 
Styrelsen 
SOI förbehåller sig rätten till ändringar i programmet, tid eller lokal. 

Bäst på eHälsa!  
Sjuksköterskans dokumentation har 
betydelse 

 



   

  
 

Pris och anmälan 
Avgiften för konferensen är för medlemmar 800 SEK och för icke medlemmar 1 100 SEK.  
I avgiften ingår föreläsningar, kaffe och lunch. När vi har mottagit din anmälan, kommer deltagaravgiften att 
faktureras. 
 
Anmälan görs via vår hemsida www.swenurse.se/omvardnadsinformatik senast 15 april. På hemsidan kan du 
även ansöka om medlemskap. Om du önskar lösa ett medlemskap i SOI och därmed betala den lägre 
deltagaravgiften till konferensen, ska medlemsavgiften vara SOI tillhanda senast 15 april. 
 
Anmälan är bindande och återbetalning sker ej. Platsen kan dock överlåtas till annan person, vilket ska meddelas 
via e-post till lindahermansson73@gmail.com  

 
 

 

Kom ihåg att söka vårt stipendium! 

SOI_Stipendium 
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