
Tisdag 17/5 Tema Beskrivning

10:00-10:30 Seminarium  
Fallprevention
 
Presentatörer:
Åke Melander
Connectivity Lead
Connectivity Solutions, 
Baxter/Hillrom Nordics

Jesper Mathiesen
Segment Manager  
Acute Care, 
Ascom Nordics

En medsponsrad föreläsning av Hillrom Smarta Sängar och Ascom Medical 
Device Management System som fokuserar på att förhindra fall och få data 
om patientens situation direkt i handen.  

Upptäck smarta sängar som är utformade för att stödja dagens patienter och 
vårdgivare. Relevant data från vårdplatsen överförs snabbt och enkelt från 
sängen till sjukhusets IT-system. Larm dirigeras direkt till ansvariga vårdgivare. 
All viktig information finns tillgänglig i handenheter samt skärmar som är  
placerade på strategiska platser.
 
Ämnen vi berör:
• Hur kan man förebygga och förhindra fall?
• Effektivisering av arbetsflöden (enkel vikttagning)
• Mobilt arbetssätt med Ascoms lösning
• Värde för patient och personal

11:00-11:30 Seminarium  
Infusionspumpar

Presentatörer:
Andreas Johansson
Manager Business  
development 
Nordic countries,  
arcomed ag 

Jesper Mathiesen
Segment Manager  
Acute Care, 
Ascom Nordics

En medsponsrad föreläsning av Arcomed Infusionspumpar och  
Ascom Medical Device Management System som fokuserar på proaktivitet 
genom larm om oförutsedda händelser när du är på språng. 

Sjuksköterskor blir ständigt avbrutna av patientsamtal och larm från medicinsk 
utrustning. De många avbrotten identifieras som en källa till akustisk stress, 
minskad koncentrationsförmåga, vikande kvalitet och felaktigheter. En sådan 
liten sak som att få ett larm till din mobil från en infusionspump om en nästan 
tom spruta när du är på språng innebär en kvalitetshöjning då du kan vara mer 
proaktiv, bidra till ett smidigare arbetsflöde och känna en större yrkesmässig 
tillfredsställelse. Patienten slipper störas av larmande utrustning dag som natt 
tack vare att larmen endast ljuder i sköterskans mobil och externa övervak-
ningsmonitorer. 
 
Ämnen vi berör:
• PCA pumpar med central överblick
• Möjliggöra proaktivt arbetsflöde
• Minska stress hos patienter

13:30-14:00 Seminarium  
Automatisering av  
inmatningen av  
patienters mätvärden

Presentatörer:
Åke Melander
Connectivity Lead
Connectivity Solutions, 
Hillrom/Baxter Nordics

Jesper Mathiesen
Segment Manager  
Acute Care, 
Ascom Nordics

En medsponsrad föreläsning av Welch Allyn Connex Spot Monitor och 
Ascom Medical Device Management System som fokuserar på att optimera 
beslutsstöd och få data om patientens situation direkt i handen. 

Hörnstenen i kliniskt arbete är patientdata. Ju lättare det är för den kliniska per-
sonalen att orientera sig i och uppdatera patientdata, desto bättre blir förutsät-
tningarna för att samordna, ha överblick och fatta de optimala besluten.
Hillrom automatiserar inmatningen av patienters mätvärden samt Early Warning 
Scores och skickar dem direkt in i journalsystemet med enkla, säkra och  
integrerade lösningar. Resultaten av NEWS-värden är tillgängliga direkt i vårdg-
ivarens handenhet och lösningen genererar omedelbart meddelanden om en 
kritisk situation uppstår baserat på NEWS-mätvärden. NEWS-historik visas både 
i mobiler och på skärmar via en tendensvy och en kolumnvy. 

Ämnen vi berör:
• Varför är Early Warning Scores (NEWS) så viktigt?
• Automatisering av arbetsflöden
• Patientöversikt och trender med Ascoms lösning
• Värde för patienter och personal

Seminarar: Det datadrivna och förebyggande sjukhuset

I samarbete med utvalda medicintekniska partners kommer vi att prata om vardagsutmaningar i sjukhuset och  
tekniktrender till förändringar i arbetsättet till följd av enkelrum. Automatiserade dataflöden ger vårdgivare mer tid  
med patienten, möjliggör ett bättra underlag för beslutsstöd samt förbättrar patientsäkerheten. 

Vi har 30 VIP-platser. Konferens rum: R26



16:00-16:30 Seminarium  
Att vårda i enkelrum
 
Presentatörer:
Jenny Arnesson,  
Clinical Consultant, Ascom  
 
Obs! Denna programpunkt 
äger rum i huvudkonferens-
området och inte i Ascoms 
monter. Du behöver en  
fullvärdig konferensbiljett för  
att kunna närvara. 

Att vårda i enkelrum- de nya behoven som uppstår när vårdmiljön förändras 
och hur verksamheten kan förbereda sig
 
Vad innebär det i praktiken att vårda patienter i enkelrum, hur påverkas tra-
ditionella kommunikationsvägar och patienttillsyn av vårdmiljöer med enbart 
enkelrum och hur kan verksamheten förbereda sig och anpassa sig till den nya 
arbetssituationen. 
 
Föreläsningen är förutom den avslutande frågedelen indelad i tre delar 
 
Bakgrund
Introduktion och bakgrund till ämnet enligt litteratur

Nulägesanalys
enligt refererad litteratur och föreläsarens samlade kunskap och erfarenheter 
inom området från praktiska arbetet med digitalisering inom förändringsarbete 
och implementation av nya arbetssätt, system och flytt in i nya vårdmiljöer.

Praktiska tips 
På hur Hälso och sjukvårdsgivare kan arbeta och förbereda sig, både på 
sjukhus och enskild verksamhetsnivå (ej fokus på enskild teknisk produkt 
eller lösning utan på analysverktyg, struktur, kartläggning och presentation av 
behov)

17:00-19:00 Möt Ascom – Mingel!, Du är inbjuden! B05:31

Onsdag 18/5 Tema Beskrivning

10:00-10:30 Seminarium  
Infusionspumpar
 
Presentatörer:
Andreas Johansson
Manager Business  
development 
Nordic countries,  
arcomed ag 

Jesper Mathiesen
Segment Manager  
Acute Care, 
Ascom Nordics

En medsponsrad föreläsning av Arcomed Infusionspumpar och Ascom  
Medical Device Management System som fokuserar på proaktivitet genom 
larm om oförutsedda händelser när du är på språng. 

Sjuksköterskor blir ständigt avbrutna av patientsamtal och larm från medicinsk 
utrustning. De många avbrotten identifieras som en källa till akustisk stress, 
minskad koncentrationsförmåga, vikande kvalitet och felaktigheter. En sådan 
liten sak som att få ett larm till din mobil från en infusionspump om en nästan 
tom spruta när du är på språng innebär en kvalitetshöjning då du kan vara mer 
proaktiv, bidra till ett smidigare arbetsflöde och känna en större yrkesmässig 
tillfredsställelse. Patienten slipper störas av larmande utrustning dag som natt 
tack vare att larmen endast ljuder i sköterskans mobil och externa övervak-
ningsmonitorer. 
 
Ämnen vi berör:
• PCA pumpar med central överblick
• Möjliggöra proaktivt arbetsflöde
• Minska stress hos patienter

11:00-11:30 Seminarium  
Automatisering av  
inmatningen av  
patienters mätvärden

Presentatörer:
Åke Melander
Connectivity Lead
Connectivity Solutions, 
Hillrom/Baxter Nordics

Jesper Mathiesen
Segment Manager  
Acute Care, 
Ascom Nordics

En medsponsrad föreläsning av Welch Allyn Connex Spot Monitor och 
Ascom Medical Device Management System som fokuserar på att optimera 
beslutsstöd och få data om patientens situation direkt i handen. 

Hörnstenen i kliniskt arbete är patientdata. Ju lättare det är för den kliniska per-
sonalen att orientera sig i och uppdatera patientdata, desto bättre blir förutsät-
tningarna för att samordna, ha överblick och fatta de optimala besluten.
Hillrom automatiserar inmatningen av patienters mätvärden samt Early Warning 
Scores och skickar dem direkt in i journalsystemet med enkla, säkra och  
integrerade lösningar. Resultaten av NEWS-värden är tillgängliga direkt i vårdg-
ivarens handenhet och lösningen genererar omedelbart meddelanden om en 
kritisk situation uppstår baserat på NEWS-mätvärden. NEWS-historik visas både 
i mobiler och på skärmar via en tendensvy och en kolumnvy. 

Ämnen vi berör:
• Varför är Early Warning Scores (NEWS) så viktigt?
• Automatisering av arbetsflöden
• Patientöversikt och trender med Ascoms lösning
• Värde för patienter och personal



13:30-14:00 Seminarium  
Fallprevention
 
Presentatörer:
Åke Melander
Connectivity Lead
Connectivity Solutions,  
Baxter/Hillrom Nordics

Jesper Mathiesen
Segment Manager  
Acute Care, 
Ascom Nordics

En medsponsrad föreläsning av Hillrom Smarta Sängar och Ascom Medical 
Device Management System som fokuserar på att förhindra fall och få data 
om patientens situation direkt i handen. 
 
Upptäck smarta sängar som är utformade för att stödja dagens patienter och 
vårdgivare. Relevant data från vårdplatsen överförs snabbt och enkelt från 
sängen till sjukhusets IT-system. 
 
Larm dirigeras direkt till ansvariga vårdgivare. All viktig information finns till-
gänglig i handenheter samt skärmar som är placerade på strategiska platser.
 
Ämnen vi berör:
• Hur kan man förebygga och förhindra fall?
• Effektivisering av arbetsflöden (enkel vikttagning)
• Mobilt arbetssätt med Ascoms lösning
• Värde för patient och personal

14:30-15:00 Seminarium
Hur verksamheter kan ta 
hjälp av teknik och/eller 
anpassa sina arbetssätt för 
att optimera förändringen 
 
Presentatör:  
Jenny Arnesson,  
Clinical Consultant, Ascom

Att vårda i enkelrum- de nya behoven som uppstår när vårdmiljön förändras 
och hur verksamheten kan förbereda sig. Vad innebär det i praktiken att vårda 
patienter i enkelrum, hur påverkas traditionella kommunikationsvägar och 
patienttillsyn av vårdmiljöer med enbart enkelrum och hur kan verksamheten 
förbereda sig och anpassa sig till den nya situation.

Syftet med föreläsningen är att öka medvetenheten kring de förändringar som 
uppstår när planlösningen inom vårdmiljön förändras genom att fokusera på 
två av de faktorer (se nedan) som vårdpersonal enligt litteraturen lyfter fram 
som utfallen av vårdavdelningar med enbart enkelrum och hur de påverkar 
den dagliga vården, driften och vårdpersonalen. 

• Minskad visibilitet, övervakning och insyn över patienter
• Teamwork och kommunikation

Föreläsningen syftar även till hur verksamheter kan ta hjälp av teknik och/eller 
anpassa sina arbetssätt för att optimera förändringen, förbereda sig för att elim-
inera den stress och oro som vårdpersonalen upplever.

15:30-16:30 Seminarium
Hälsologistik – hur skapas 
en gemensam förståelse i 
ett stort projekt?

Presentatörer:
Helse Sør-Øst RHF och 
Ascoms kliniska konsult

Följ med bakom kulisserna på ett av de största projekten inom vårdsektorn 
i norra Europa just nu. Helse Sør-Øst RHF (HSØ) är Norges största regionala 
hälsomyndighet vars verksamhet omfattar totalt 3,1 miljoner invånare. Företags-
gruppen har cirka 81 000 medarbetare i regionen där huvudstaden Oslo ingår. 
Hälsologistik är projektet som ska göra det lättare att hantera patientflöden 
och effektiviserar sjukhusens rutiner. Detta samtidigt som organisationen håller 
fast vid sina ledord kvalitet, säkerhet och respekt. Projektet har upphandlat 
IKT-lösningar för att stödja processförbättring inom tre delområden:

• In – och utskrivning
• Hantering av patientflöden och resurser
• Mobil internkommunikation och larm

Vi samtalar med på HSØ om processen från tidiga skisser till praktiskt genom-
förande och hur projektet förändrats under resans gång. I den här sessionen 
kommer vi även att prata om att använda tjänstedesign, visualiseringar och 
andra verktyg för att skapa en gemensam förståelse inom ett stort projekt 
med många olika intressenter. Detta är ett unikt tillfälle att dra nytta av HSØ’s 
erfarenheter av projektet och samarbetet med Ascom!

Bli inspirerad:
• Ger mer tid till patienterna
• Minskar väntetider
• Reducerar administration


