
 

Samhandlingskonferansen 2021 
Samhandling om helsetjenester i normaltid og krisetid 

Rekruttering og stabilisering 
Program onsdag 1. desember 

 

Konferansen starter kl. 10.30.  
 

- Velkommen til Tromsø, kulturinnslag. 

 

- Historien om Helsefellesskapet Troms og Ofoten 

Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør Tromsø kommune 

 

- Helsefellesskap og samhandling i nord – en tøff oppgave eller grei skuring?  

Anne Grethe Olsen, fylkeslege/helse og sosialdirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

 

- Ingen er vi like, verken inni eller utenpå 

Om samhandlingskultur, likheter og ulikheter i primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Anette Fosse, leder, Nasjonalt senter for distriktmedisin 

 

- Covid-19: Erfaringer fra en pandemi – på godt og vondt 

o Hva har Norge lært?  

Ørjan Olsvik, professor, UiT – Norges arktiske universitet 

o Hva har lært vi i Troms og Ofoten? 

Lars Nesje, fastlege Salangen kommune/interkommunal overlege Astafjordlegen 

Gina Johansen, driftsleder, UNN Harstad 

 

- Katastrofeberedskap – hvordan samhandle best mulig? 

Trålerbrann, pandemi og atomubåthavner – erfaringsdeling fra Tromsø kommune og UNN Tromsø 

 

- Rekruttere og beholde – fra utfordring til krise?! 

Rekrutteringsutfordringene øker på: Sykepleiermangel, jordmormangel, helsesykepleiermangel, 

fastlegemangel osv. 

o Innledning ved konferanseleder. Plenumsdialog. 

 

- Hvordan få tak i og holde på sykepleiere? 

Fylkesleder Lena R. Olsen, Norsk sykepleierforbund 

 

- Hvordan få tak i og holde på fastleger? 

Harstad Kommune 

 

- Menn i helse – må ha det, bare må ha det! 

Nasjonalt team v/Hanne M. Lerstang, rådgiver, KS 

 

Slutt for dagen kl.16.15.  

 

Festmiddag med kulturinnslag på Ishavshotellet fra kl. 19.00 



 

Program onsdag 1. desember 

 Samhandling om helsetjenester i normaltid og krisetid 

 Rekruttering og stabilisering 

 

Kl. 10.30 Velkommen til Tromsø! Åpning og kulturinnslag 

Kl. 10.45 

 

Historien om Helsefellesskapet Troms og Ofoten 
Magne Nicolaisen, avdelingsdirektør, Tromsø kommune 

Kl. 10.55 Helsefellesskap og samhandling i nord – en tøff oppgave eller grei skuring?  
Anne Grethe Olsen, fylkeslege/helse- og sosialdirektør, Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 

Kl. 11.30 Lunsj 

Kl. 12.30 

 

Ingen er vi like, verken inni eller utenpå 
Om samhandlingskultur, likheter og ulikheter i primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Anette Fosse, leder, Nasjonalt senter for distriktmedisin 

Kl. 13.00 Covid-19: Erfaringer fra en pandemi – på godt og vondt 

Hva har Norge lært? 
Ørjan Olsvik, professor, UiT – Norges arktiske universitet 
 

Hva har lært vi i Troms og Ofoten? 
Lars Nesje, fastlege Salangen kommune/interkommunal overlege Astafjordlegen, og Gina 
Johansen, driftsleder, UNN Harstad 

Kl. 14.00 Pause 

Kl. 14.30 Katastrofeberedskap – hvordan samhandle best mulig? 

Trålerbrann, pandemi og atomubåthavner – erfaringsdeling fra Tromsø kommune og UNN 
Tromsø (navn kommer) 

Kl. 14.50 

 

Rekruttere og beholde – fra utfordring til krise?! 
Rekrutteringsutfordringene øker på: Sykepleiermangel, jordmormangel, 
helsesykepleiermangel, fastlegemangel osv. 
Innledning ved konferanseleder. Plenumsdialog. 

Kl. 15.10 

. 

Hvordan få tak i og holde på sykepleiere? 

Fylkesleder Lena R. Olsen, Norsk sykepleierforbund 

Kl. 15.30 

 

Hvordan få tak i og holde på fastleger? 

Harstad kommune (navn kommer) 

Kl. 15.50 

 

Menn i helse – må ha det, bare må ha det! 

Nasjonalt team v/Hanne M. Lerstang, rådgiver, KS 

Kl. 16.15 Slutt for dagen 



 

Kl. 19.00 Festmiddag på Ishavshotellet 

Vi nyter en bedre middag og lar oss underholde av  

Contrafacta – Fake News Ensemble 

- et nytenkende og nyskapende tidligmusikkensemble som tar musikkhistoriske fakta 
med en stor klype salt 

 

Program torsdag 2. desember 

 Samhandlingsprisen 2021 

 Helsetjenester til barn og unge 

Kl. 08.30 

 

Samhandlingsprisen 2021: Og vinneren er.. 
Utdeling av Samhandlingsprisen og presentasjon av vinnerprosjektet 
Leder av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU), Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune 

Kl. 09.10 

 

Overganger på luggeføre 
Overganger fra barn til voksen, og overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste 
er fortsatt utfordrende. Syv prinsipper kan være nøkkelen til forbedring. 
Kamilla Mari Sørensen og Johanne-Kristine Mortensen, Ungdomsrådet i UNN 

Kl. 09.30 

 

Landets lykkeligste ungdommer bor i Lyngen! 
Lyngen kommune v/Sjur Nesheim, kommunepsykolog og leder for Drop-Out-prosjektet, og 
ungdomsrepresentantene Christine Yu Jakobsen, Camilla Oswaldsen og/eller William 
Lundvoll 

Kl. 09.50 

 

FACT Ung – for de med behov for litt mer 
Stig Nygård, seniorrådgiver Helsedirektoratet, og erfaringskonsulent Iben Einan 

Kl. 10.20 

 

En styrket helsestasjons- og skolehelsetjeneste – hva er resultatet så langt? 
Astrid Hernes Kvalnes, seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

Kl. 10.40 Pause - med mulighet for utsjekk av rom 

Kl. 11.10 

 

Hjelp meg før jeg blir syk 
Merete Buvik, klinisk barnevernspedagog Tromsø kommune, og Elisabeth Growen Borch, 
psykologspesialist BUP UNN/Lavterskelteamet 

Kl. 11.40 

 

Basal eksponeringsterapi – noe for barn og unge? 
Vegard Slettli, psykologspesialist, Ungdomspsykiatrisk seksjon UNN 

Kl. 12.00 

 

Barnepalliasjon 
Natasha Pedersen, generalsekretær, Foreningen for barnepalliasjon  

Kl. 12.30 Det trengs en hel landsby for å skape en ny tid 
Hans Petter Fundingsrud, overlege Barne- og ungdomsklinikken UNN/ Doktorhansa ENF 

Kl. 13.00 Konferanseslutt og lunsj 

 

(Oppdatert 5.10. Med forbehold om endringer)  



 

Målgruppe for konferansen:  
Helsepersonell i kommuner og sykehus, fastleger, helsepolitikere, representanter fra bruker- og frivillige 
organisasjoner, medlemmer av Helsefellesskapet, andre samarbeidsfora m.fl.  
 
Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø.  
 
Reise- og oppholdsutgifter:  
For ordens skyld nevnes at reise- og oppholdsutgifter må dekkes av den enkelte deltakers 
kommune/fylkeskommune/bedrift.  
 
Deltakere må selv booke hotellrom. Foruten Ishavshotellet finnes det mange alternativer i kort 
avstand: Radisson – 50m, The Edge – 300m, Clarion Aurora – 150m, Clarion Hotel With – 150m, Amalie 
Hotel – 100m, Scandic Grand Storgata – 400m.  
 
Kostnader inkl. deltakeravgift:  
Alt.1 Konferansedeltakelse begge dager inkl. lunsj og festmiddag onsdag - kr 2500,- 

Alt.2  Konferansedeltakelse begge dager inkl. lunsj uten festmiddag - kr 2200,- 

Påmelding:  
Påmeldingsfrist 25.11.21 
 
 
Via questbacklenke: 
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/samhandling2021  
 
 
Eller bruk QR-kode:  
 

   
 
 
 
 
 

 
 

Vi følger krav til smittevern for Covid-19. 
Arrangementet kan bli avlyst dersom smittesituasjonen tilsier det. 

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/samhandling2021

