
 

DRFs användarkonferens för 

Nutritionsbehandlingsprocessen (NCP)  

 

DRF’s arbetsgrupp för informatik och etisk kodex, i samarbete med utbildningsorterna och Malmö 

inbjuder till en dag där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper i 

nutritionsbehandlingsprocessen. Dagen är kostnadsfri och anordnas tillsammans med Fresenius Kabi, 

Nestlé och Nutricia. 

Du kan välja mellan: 

* Göteborg den 25 oktober 2016, med anmälningsdag senast 161015,  

Medicinargatan 3, Academicum, Sal Arvid Carlsson och Birgit Thelander, karta.  

* Umeå den 22 november 2016, med anmälningsdag senast 161111,  

Hörsal E i Humanisthuset på Umeå universitet. 

* Malmö den 28 februari 2017, med anmälningsdag senast 170217, 

Jan Waldenströms gata 5, plan 1, Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Malmö 

Klinisk nutrition, VO kirurgi och gastroenterologi, Skånes Universitetssjukvård 

* Uppsala den 14 mars 2017, med anmälningsdag senast 170303, 

Institutionen för kostvetenskap, BMC, sal B21 på entreplan, se www.bmc.uu.se. 

 

Programmet kan se lite olika ut vid de olika tillfällena. Du kan välja mellan två workshops på 

eftermiddagen. Redan nu kan du anmäla dig till alla orterna, via länkarna. 

Göteborg: http://doit.medfarm.uu.se/kurt9055 

Umeå: http://doit.medfarm.uu.se/kurt9095 

Malmö: http://doit.medfarm.uu.se/kurt9096 

Uppsala: http://doit.medfarm.uu.se/kurt9097 

 

Varmt Välkomna! 

Ylva Orrevall, Elisabet Rothenberg, Lotta Copland, Karolina Kobetski, Elin Lövestam och Ulrika Bentzer 
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PROGRAM 

Konferensen anordnas av DRFs arbetsgrupp för informatik & etisk kodex. Medverkande: Ulrika 

Bentzer, Lotta Copland, Karolina Kobetski, Elin Lövestam, Susanne Nilsson, Ylva Orrevall, Elisabeth 

Rothenberg. 

 

08:30  Ankomstregistrering, utställningsbesök och smörgås 

 

09.20 DRFs arbetsgrupp för informatik & etisk kodex presenterar sig och hälsar välkomna  

 

09:30 Nyheter och praktisk information kring NCP.  

 

10.00 NCP i dietistutbildning och verksamhetsförlagd utbildning.  

 

10.15 Bensträckare och utställningsbesök 

 

10:45 Att strukturera journalen utifrån NCP och dess terminologi. Erfarenheter från olika 

verksamheter. 

 

11:30 Hur kan vi använda NCP på andra sätt än i dokumentation? 

 

12:30 Lunch och utställning 

 

13:30 Workshops 

Grundläggande – för dig som är nybörjare 

Avancerad – för dig som har börjat implementera men vill ta nästa steg 

 

14.45 Kaffe och utställningsbesök 

 

15:15-16:00 Implementeringsstrategier – erfarenheter och framtida utmaningar 


