IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium
14.–15.2.2019 Kalastajatorppa, Helsinki
Teema: Näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttamisen tukipilarit
#nptsymp #näytöllätuloksiin #hoitotyö
LATAA OHJELMA TÄSTÄ >>(/wp-content/uploads/sites/28/2018/09/nps_2018_ohjelma_2-puolinen-1.pdf)
Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen on edellytys
turvalliselle ja laadukkaalle hoidolle. Kuinka toimimme huomenna vaikuttavasti, ja mitkä ovat
tukipilarimme ja mittarimme, joilla onnistumistamme mitataan? NPT Symposium tarjoaa vankan
tietopaketin näyttöön perustuvasta toiminnasta.
Symposiumissa painottuvat näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttamisen tukipilarit. Tarjolla on
ensimmäistä kertaa myös kansainvälinen osuus sekä mielenkiintoisia tuloksia hankkeista, jotka ovat
osallistuneet Näytöllä hyviin tuloksiin -kilpailuun. Kilpailun tavoitteena on ollut innostaa
työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten
ja kansalaisten terveyden edistämisen parantamiseksi. Parhaat hankkeet palkitaan ja esitellään
symposiumissa.
"Saimme ilahduttavasti kaiken kaikkiaan 19 erilaista hakemusta eri puolilta Suomea. Arviointiraati on
tehnyt arviointityönsä, jossa he kiinnittivät erityistä huomiota näyttöön perustuvan tiedon
hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin ja tulosten kuvaukseen. Näistä
mielenkiintoisista hoitotyön kehittämishankkeesta esitellään kolme symposiumin yleisölle
kakkospäivänä." - Arja Holopainen, tutkimusjohtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö sr
Symposium on suunnattu hoitotyön johtajille ja kouluttajille, hoitotyön asiantuntijatehtävissä
toimiville sekä hoitotyöntekijöille.
Tilaisuuden järjestävät Hoitotyön tutkimussäätiö sr (Hotus) sekä Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri (HUS), pääyhteistyökumppanina toimii Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja
kustannusyhtiö Fioca.

Ohjelma

08.1509.15

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09.15-9.30

Tervetuloa puheenjohtaja, Kristiina Junttila, arviointiylihoitaja, HUS ja Arja
Holopainen, tutkimusjohtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö sr

09.3010.00

Valtiovallan tervehdys, Taru Koivisto, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

10.0010.15

Tauko

10.1511.00

Kuinka lean mahdollistaa näyttöön perustuvan toiminnan?
Katja Taattola, TtM, kliininen asiantuntija, lean-valmentaja, Uusi lastensairaala, HUS

11.0011.45

Näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen kehittäminen
Heljä Lundgren-Laine, johtajaylihoitaja, KSSHP

11.4513.00

Lounas

13.0013.45

Tutkaparina kliiniset asiantuntijat
Tarja Pölkki, TtT, dosentti, kliinisen hoitotieteen asiantuntija ja Sari Tiainen, kliinisesti
erikoistunut sairaanhoitaja

13.4514.15

Kahvitauko

14.1515.15

Näyttöön perustuva hoitotyö. Missä olemme nyt?
Hannele Siltanen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö sr

15.1516.00

Rohkeus muuttaa käytäntöjä
Sami Honkonen, systeemiajattelun ja kompleksisuusteorian asiantuntija

16.0016.15

Päivän päätös, Arja Holopainen, tutkimusjohtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö sr

2. PÄIVÄ
08.30-9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00-9.15

Tervetuloa toiseen päivään, Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, HUS

09.1510.15

Clinical guidelines to improve outcome of nursing care professor Preben Ulrich
Pedersen, Danish Centre of Clinical Guidelines

10.1510.30

Tauko

10.3011.00

Kilpailun esittely ja tulokset, Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, HUS, Arja Holopainen
, tutkimusjohtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö sr ja Panu Pikkusaari, toimitusjohtaja,
Fioca

11.0011.45

Näytöllä tuloksiin -kilpailun 3. sijan voittaneen kehitystyön esittely
Teho-osastolta vuodeosastolle siirtyvän kriittisesti sairaan hoito

11.4512.30

Lounas

12.3013.15

Näytöllä tuloksiin -kilpailun 2. sijan voittaneen kehitystyön esittely
Painehaavojen ehkäisy ja siihen liityvän osaamisen kehittäminen

13.1514.00

Näytöllä tuloksiin -kilpailun voittajakehitystyön esittely
Alaikäisten tahdonvastaisen hoidon vähentäminen

14.0014.30

Näyttöön perustuvaa toimintaa tukeva organisaatioympäristö
Outi Kanste, RN, PhD, Adjunct professor / Docent (Health management science),
university teacher, University of Oulu

14.3015.00

Kahvi ja hyvää kotimatkaa

Ilmoittaudu viimeistään 30.1.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=416)

Hinta
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
3.1.2019 saakka
2 päivää 349 € (+ alv 24 %)

Perushinta
4.1.2019-31.1.2019
405 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmähinnat:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
p. 050 326 6750
Yleiset peruutusehdot:
1kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista
ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen
sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle,
on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla. Yhteystietomme löytyy täältä >>(https://fioca.fi/fiocan-yhteystiedot/)
Fioca Oy:llä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.
Hotellivaraukset:
Helsingin Hilton hotellit -10% BAR hinnasta (muutos- ja peruutuskelpoinen) – sopimusnumero
D113192166.
https://www3.hilton.com(https://www3.hilton.com/en_US/hi/search/findhotels/results.htm?view=LIST)– syötä
asiakasnumero kohtaan Add Special rate code , Corporate Account.

