
        
    

  

 

Samhandlingskonferansen 2019 

Helse- og omsorgstjenester på nye måter, 

- hva betyr det og hvordan få til endring? 

 

Program onsdag 27. november 

Kl. 10.30 Velkommen til Tromsø, kulturinnslag 

Kl. 10.45 Ny nasjonal helse- og sykehusplan – blir den et verktøy for å få til 

nødvendige omstillinger for å møte fremtidens utfordringer? 

Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet 

Kl. 11.30 Lunsj 

Kl. 12.30 Samhandling - viktig nå og enda viktigere fremover 

Elisabeth Vik Aspaker, Fylkesmann i Troms og Finnmark 

Kl. 12.50 UNN og kommunene som partnere, ikke parter. Hvordan leve opp til 

dette?  

Anita Schumacher, direktør UNN 

Kl. 13.10 Sammen får vi til endringer! Erfaringer fra læringsnettverkene om gode 

pasientforløp.  

Sigrid Askum, fagleder Helse- og velferd KS 

Kl. 13.30 Pause 

Kl. 14.00 
Hvordan få til bedre pasientforløp til de som trenger mye helsetjenester 

fra både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og 

omsorgstjenester?  

Stormottakersatsningen – et fellesprosjekt for UNN og kommunene.  

Monika Dalbakk, prosjektleder, Markus Rumpsfeld, klinikksjef medisinsk 

klinikk UNN og Gro Rosvold Berntsen, professor/forsker Nasjonalt senter for 

e-helseforskning 

Kl. 15.30 «When the saints go marching in». Ulike forventninger til frivillige i 

omsorgssektoren.  

Bodil Hansen Blix, Førsteamanuensis ved UiT, Senter for omsorgsforskning 

Kl. 16.00 Slutt for dagen 

 

Kl. 19.00 

 

Tapasmiddag på Ølhallen med smak av årets julebrus 



        
    

  

 

Program torsdag 28. november 

Kl. 08.30 Gode samhandlingseksempler – de nominerte kandidatene til 

Samhandlingsprisen 2019.  

Utdeling av Samhandlingsprisen og presentasjon av vinnerprosjektet. 

Leder av OSO, Anita Schumacher, direktør UNN 

Kl. 09.15 Erfaringer så langt med innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og 

rus. Blir tjenestene bedre for pasient/bruker? Hvordan oppleves 

forløpene for fagfolk og ledere i spesialisthelsetjenesten og i kommunene?  
Panelsamtale mellom brukere, forløpskoordinatorer fra kommune og 

spesialisthelsetjenesten, behandlere, ledere og nasjonale myndigheter. 

Interaktiv dialog med konferansedeltakerne.  

Dialogen ledes av Stian Reinertsen, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 

helsearbeid  

Kl. 10.45 Pause - med mulighet for utsjekk av rom 

Kl. 11.10 Et ungdomsvennlig sykehus - også på voksenavdelingen. Om overganger 

fra barne- og ungdomsavdelinger til voksenlivet.  

Ungdomsrådet v/ UNN  

Kl. 11.30 KlinObsKommune – et trinnvis kompetanseprogram.  

Kine Nordmo-Stykket, avansert geriatrisk sykepleier, Utviklingssenteret for 

sykehjem og hjemmetjenester i Troms 

Kl. 11.50 Fengselshelseprosjektet - videokonferanse til behandling, samhandling og 

virtuelle besøk.  
Erlend Bønes, seniorrådgiver UNN og Stine Trondsen, helsetjenesten i 

Tromsø fengsel 

Kl. 12.10 Slik kan roboten Eve bistå i helsetjenestene til pasienter  
Linda Sørensen, Sunnaas sykehus og Mona Fjeld, Halodi Robotics 

Kl. 13.00 Avslutning og lunsj 

 

  



        
    

  

 

Praktiske opplysninger. 

Reise- og oppholdsutgifter  

Dekkes av den enkelte deltakers kommune/helseforetak/bedrift   

 

Deltakeravgift  

 Alt.1: Deltakeravgift som inkluderer konferanseavgift, stor lunsjbuffet,  

pauseservering m.m. begge dager samt Tapasmiddag      Kr. 3 000,-  

 

 Alt.2: Deltakeravgift som inkluderer konferanseavgift, stor lunsjbuffet,  

pauseservering m.m. begge dager       Kr. 2 650,-  

 

 

Påmeldingsfrist 

Snarest og senest innen 10. november 2019. Meld deg på elektronisk 

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/samhandling2019  

 

Målgruppe 

Helsepersonell i kommuner og sykehus, fastleger, helsepolitikere, repr. fra bruker- og frivillige 

organisasjoner, medlemmer av OSO og andre samarbeidsfora m.fl. 

Sted 

Scandic Ishavshotell, Tromsø. 

Tellende timer  

Det er søkt om godkjenning for timer for merittering til klinisk spesialist i sykepleie, spesialsykepleier og 

som godkjenning for legers videre- og etterutdanning for spesialitetene allmennmedisin og 

samfunnsmedisin. 

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/samhandling2019

