Temadag NOFI i Stockholm
20-21 april 2017

Från doktorand till postdoc
Torsdagen den 20 april 2017
16:30 till 17:00

Registrering

17:00

Årsmöte - Södersjukhusets aula, hiss C, plan 6

19:00

Mingel som avslutas med buffé till självkostnadspris. Anmälan fodras.

Fredagen den 21 april 2017
09:30 till 09:45

Årsta aula - Jägargatan 20 – se karta

Välkommen Berit Lindahl vice ordförande NOFI

09:45 till 10:15

Presentation: Strategier, relationer och vårdmiljöer som stärker
patienters förmåga att hantera svår kritisk sjukdom och vård på IVA
Gisela Vogel doktorand, Södersjukhuset

10.15 till 10.45

Kaffe

10:45 till 11:15

Presentation: Interhospitala överföringar inom intensivvård doktorandprojekt.
Jonas Karlsson, adjunkt och doktorand Högskolan i Borås

11:15 till 11:45

Presentation: Avhandlingsarbet- Å balansere på en knivsegg. En
fenomenologisk studie av helsepersonells erfaringer i samhandling
med pårørende til potensielle donorer.
Førsteamanuensis Aud Oroy, Høgskolen i Molde, Norge

11:45 till 12:15

Presentation: Resultater og kliniske implikationer fra Ph.d.-projektet:
Restitution Af Patienter efter Intensiv Terapi, RAPIT-studiet.
Janet Froulund Jensen – postdoc Nordsjællands Hospital, Hillerød DK

12:15 till 13:30

Lunch

13:30 till 14:00

Presentation: Ann-Charlotte Falk – postdoc Karolinska

14:15 till 14:45

Presentation: Transitional care –The need of nursing when leaving the
intensive care unit expressed by patients, family members and nurses
Susanne Forsyth Herling– postdoc Herlev Hospital DK

15:00 till 15:30

Tid för reflektion över dagen – avslutning - kaffe

P raktisk inform ation –
viktigt att du läser innan du anm äler dig.

P lats: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm. Se vidare
hur du kommer dit www.sl.se Väl på sjukhuset se den bifogade kartan för vart
du skall ta dig, eller fråga i receptionen
Anm älan till tem adag : till Thomas Eriksson thomas.eriksson@hb.se

OBS anmäl om du vill med på buffe till självkostnadspris på torsdag
kväll.
Kostnad 500 SEK för medlemmar och 1000 SEK för icke medlemmar.

Betalning sker via postgiro nr 418985-8 eller via bankgiro nr 5492-8403 i

Sverige.

Senast den 13 april 2017.

För er som betalar in er avgift utanför Sverige skall Nordeas Swiftadress anges
enligt följande: NDEASESS. Samt skall kontonumret anges enligt följande
(IBAN-nummer):SE9795000099602604189858
Uppge alltid ditt namn, e-postadress och arbetsplats på talongen!
Logi i Stockholm
•
•
•
•

Hotell Årstaviken
Alexandra Hotel
Clarion Hotel Stockholm
Se vidare booking.com

För att skapa tid och rum för nätverkande har vi har planerat ett mingel i
samband med årsmötet på torsdagen som avslutas med ett restaurangbesök. För
att kunna planera behöver vi veta via din anmälan om du vill vara med.
Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till:
Thomas Eriksson
thomas.eriksson@hb.se
www.nofi.info

Berit Lindahl
berit.lindahl@hb.se

