NCP

Rapport från användarkonferenser
om Nutritionsbehandlingsprocessen
U
nder hösten 2016 och våren
2017 har arbetsgruppen för informatik och etisk kodex anordnat fyra användarkonferenser om nutritionsbehandlingsprocessen, NCP och
NCPT. Förutom arbetsgruppen så medverkade också barndietist Susanne Nilsson från Karolinska Universitetssjukhuset. Vi besökte Göteborg, Umeå, Malmö
och Uppsala. Intresset var långt större än
vi beräknat, vilket vi är väldigt glada för.
Drygt 300 deltagare medverkade och vi
tvingades dessvärre att stänga anmälan
i förväg i Uppsala på grund av det stora
intresset. Dietiststudenter, lärare vid dietistutbildningarna och verksamma dietister, varav många handledare, medverkade,
nätverkade och minglade.
Förmiddagens program handlade om
nyheter och praktisk information om
NCP, nya NCP-modellen, NCP i journalen – erfarenheter från olika verksamheter
samt hur man kan använda NCP i annat
än dokumentation. Lärare på dietistutbildningarna på de tre utbildningsorterna berättade om deras arbete med NCP
i undervisningen av dietiststudenterna.
Eftermiddagen ägnades åt workshops där
deltagarna valde mellan workshop med
grundläggande genomgång av NCP med
patientfall och journalgranskning och
en avancerad workshop där fokus var på
uppföljningar, behandlingsmål och utvär-
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dering av nutritionsbehandling. Dagen
avslutades med exempel på implementeringsstrategier. Bland annat presenterade
Elin Lövestam resultaten från en ny studie om dietisters erfarenheter av NCPimplementeringen.
Nutritionsföretagen, Fresenius Kabi,
Nestlé och Nutricia, medverkade med utställningar och produktinformation och
bidrog till att konferenserna var kostnadsfria för deltagarna. Stort tack till er
för det!
Många svarade i utvärderingarna att
man fick större kunskap om att NCP kan
användas på fler sätt än att endast skriva
PES-uttalanden, man kände sig mer inspirerad att påbörja/fortsätta implemen-

teringen på hemmaplan, man fick verktyg
för att bättre strukturera sin nutritionsbehandling och dokumentation samt vikten
av att utvärdera sina nutritionsbehandlingar. Och som någon skrev ”NCP är rätt
så kul ändå :-)”.
Vi vill också rikta ett stort tack till alla er som hjälpte till med de praktiska arrangemangen på plats och ordnade med
lokaler – Åsa Sunesson i Göteborg, Ewacarin Sehlstedt i Umeå, Elisabeth Bergh
Börgdal i Malmö och Agneta Andersson
i Uppsala.
Arbetsgruppen för informatik och etisk kodex
– Ylva Orrevall, Elin Lövestam, Elisabet
Rothenberg, Lotta Copland,
Karolina Kobetski och Ulrika Bentzer

Fr.v: Susanne Nilsson, Ulrika Bentzer, Ylva Orrevall, Elin Lövestam och Elisabeth Rothenberg.

