Nasjonalt ledernettverk for habilitering av barn og unge
Nasjonalt nettverk for habilitering av voksne
inviterer til ledersamling

Molde
23. og 24.
september
2015

Tema:
”Kvalitet i
alle ledd”

Vi ønsker å sette søkelys på ledelsesutfordringer knyttet til
samhandling mellom tjenestenivåene i et tverrprofesjonelt
perspektiv.
Samlingen vil fokusere på tema som:
-

erfaringer fra samhandlingsprosjekt mellom habiliteringstjenesten for barn og unge, psykisk helsevern og kommuner, samarbeid mellom kommune
og spesialisthelsetjeneste om overgang barn og
voksen, erfaring fra brukerundersøkelser og tverrprofesjonelt samarbeid.

Velkommen til Molde!

Program
Onsdag 23. september
Kl. 09.00

Velkommen
v/Habiliteringstjenesten i Helse Møre og Romsdal HF og
fylkeslege Christian Bjelke, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kl. 09.45

Kvalitet i alle ledd. Om utrednings- og behandlingslinjer for barn og unge med behov for
sammensatte og koordinerte tjenester.
v/ prosjektleder/psykologspesialist Henrik Sollie, Helse Møre og Romsdal, forsker Guri
Kaurstad Skrove, Møre Forskning Molde og brukerrepresentant Turid Oldervik.

Kl. 11.15

Pause

Kl. 11.30

Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten - overgang barn voksne.
v/ Lene Stene Salberg, kommuneoverlege i Melhus kommune

Kl. 12.15

Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten - overgang barn og voksne
v/ Leif Vonen, kommuneoverlege i Stjørdal

Kl. 13.00

Lunsj

Kl. 14.00

Presentasjon av aktuelle prosjekter:
"Handlingsplan for forskning og fagutvikling, prosessen frem og veien videre...." v/
avdelingssjef Eva M Davidsen , Avdeling for voksenhabilitering, Akershus Universitetssykehus





Nasjonal kartlegging av voksenhabiliteringstjenestene v/psykologspesialist Nils-Øivind
Offersnes, Avd. for nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus



Videomodellering av sosiale ferdigheter v/ seksjonsleder John Conrad Brandsø, Helse
Fonna



Ninjakoll v/ seksjonsleder John Conrad Brandsø, Helse Fonna

Kl. 15.00

Årsmøter og andre saker fram til kl. 17.00

Kl. 19.00

Jazz i Molde

Kl. 19.30

Middag

Torsdag 24.septrember
Kl. 09.00

Jazz i Molde

Kl. 09.15

Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon
v/professor Atle Ødegård, Høgskolen i Molde

Kl. 10.15

Brukerundersøkelse i Sør Trøndelag
v/seksjonsleder Sidsel Jullumstrø, Seksjon for habilitering av voksne,
St. Olav Hospital

Kl. 11.00

Pause m/ utsjekking

Kl. 11.20

Aktuelle saker fra Helsedirektoratet
v/seniorrådgiver Inger Huseby, Helsedirektoratet

Kl.12.40

Om samarbeid mellom habiliteringstjenestene og Nasjonalt kompetansesenter for
sjeldne diagnoser (HabSam – prosjekt) v/ seksjonsleder Nina Benan, Nasjonalt
kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

Kl. 13.00

Lunsj

Kl. 14.00

Kommunereformen og konsekvenser for habilitering i spesialisthelsetjenesten
avdelingssjef, overlege Nils Olav Aanonsen, Avd. for nevrohabilitering,
Oslo Universitetssykehus .
Helse- og omsorgsdepartementet har meldt avbud.

Kl. 15.00

Vel hjem!

Presentasjon av foredragsholdere

Henrik Sollie
Spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har tidligere jobbet
som pedagogisk-psykologisk rådgiver og som kommunal
planlegger. Fra 1997 har han arbeidet ved BUP poliklinikk
Kristiansund som psykolog og som leder. De to siste årene
har han vært prosjektleder for et samhandlingsprosjekt
mellom to BUP-klinikker, Habilitering av barn og unge, brukerorganisasjoner og fire kommuner i Romsdal og
Nordmøre".

Guri Kaurstad Skrove
Forsker i Helse, utdanning og samfunn ved Møreforsking
Molde. Master i Exercise Physiology and Sport Sciences og
PhD i Molekylær medisin, fra NTNU. Ved Møreforsking Molde har hun jobbet med forskning på kommunale folkehelseutfordringer, organisering og koordinering av tjenester og
tiltak, hvor samhandling for å skape gode og helhetlige tjenester er et av kjerneområdene i forskningen. Engasjementet retter seg spesielt mot utsatte barn og unge, både i helse- og opplæringssektoren.

Turid Oldervik
Styreleder og jobber i Vårres regionalt brukerstyrt senter.
Brukerrepresentant i regionale og nasjonale prosjekter.
Vært prosjektleder for ulike prosjekter; bl.annet" Medlytt;"
utvikling av metode for og innsamling av brukererfaringer
innen psykisk helse. Sprer brukererfaringer gjennom foredrag og kurs for både fag og bruker. Gruppeleder for foreldre til barn med kronisk sykdom og funksjonshemninger;
Foreldrearena.

Lene Stene Salberg
Kommuneoverlege i Melhus kommune, tidligere samme
stilling i Trondheim og Narvik. Spesialist i samfunnsmedisin.
Veileder i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Opptatt
av samhandling på alle plan og at våre helsetjenester skal
fremstå som helhetlige og koordinerte for brukerne.

Leif Vonen
Cand. Med 1988. Spesialist i samfunnsmedisin.
Styreverv i Norsk samfunnsmedisinsk forening.
Kommuneoverlegestillinger: tidligere i Malvik og Trondheim,
nå i Stjørdal kommune.
Hatt særlig fokus på samhandling og helsetjenestekvalitet over
lang tid, blant annet som aktiv deltaker i flere samarbeidsutvalg i fellesskap med St. Olavs Hospital og Helse NordTrøndelag.
Tidligere fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Atle Ødegård
Atle Ødegård er psykologspesialist og professor i tverrprofesjonelt arbeid ved Høgskolen i Molde. Han er ansatt i en professor II stilling ved Senter for innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger, der han har spesielt fokus på innovasjon i
offentlig sektor.

Sidsel Jullumstrø
Psykolog med spesialisering i habilitering Seksjonssjef Habiliteringstjenesten for voksne, St Olavs Hospital, siden 2008

Inger Huseby
Seniorrådgiver, divisjon spesialisthelsetjenester i helsedirektoratet. Jobber primært med habilitering. Har lang erfaring med
målgruppen som leder i kommunal sektor på ulike nivåer, samt
fra spesialisthelsetjenesten.

Nils Olav Aanonsen
Avdelingsleder ved Avd for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus og styreleder i Norsk forening for nevrohabilitering,
Den norske legeforening

