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Samhandlingskonferansen 2017 

«På gjengrodde stier» 
 

 

Program tirsdag 28. november 
 

Kl. 10.30 - 10.45 Velkommen til Tromsø, kulturinnslag.  

 

Tema:  Samhandlingsreformen – på gjengrodde stier …. 

 Hva skjedde? 
 

Kl. 10.45 - 11.30 Reformen som kom og gikk – hva nå? 

 Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling Helse Sør-Øst. 

     

Kl. 11.30 - 12.30 Lunsj 

 

Tema: Hvordan oppleves helsevesenet?  

 - to ulike beskrivelser og tid til plenumsdiskusjon / refleksjon 
          

Kl. 12.30 - 13.30 Langligger – et innblikk i norsk helsevesen gjennom en pasients reise fra 

katastrofe til helbred. Teater Fusentast. (se neste side for nærmere beskrivelse) 

 

Kl. 13.30 - 14.30 Kontroll eller behandling? Bruk av tvang utenfor institusjon 

Henriette Riley, forskningsleder, Psykisk helse og rusklinikken  

Siren Hoven, avdelingsleder, Psykisk helse og rusklinikken 

Adam Nordin 
  

Plenumsdiskusjon omkring tema etter innlederne 

 

Kl. 14.45 - 15.00 Pause 

 

Tema: Endringsledelse og læringsnettverk  

  - tips og verktøy 
  

Kl. 15.00 - 15.20 Gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor et dette viktig? 

   Anders Grimsmo, professor, institutt for samfunnsmedisin, NTNU  

 

Kl. 15.20 - 15.40 Hva er viktig for deg? Om gode pasientforløp for eldre og kronisk syke 

Anders Vege, seksjonsleder, Kunnskapssenteret for 

helsetjenesten Folkehelseinstituttet 

 

Kl. 15.40 - 16.00  Utfordringer og gleder ved endringsledelse 

Rudi Kirkhaug, professor, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT 
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Tema: Men mye godt skjer…… 

  Utdeling av samhandlingsprisen 
 

Kl. 16. 00 - 17. 00 Om Samhandlingsprisen –tidligere vinnere og årets nominasjon 

Beate Nyheim, leder OSO-sekretariatet. 

 

Utdeling av Samhandlingsprisen 2017 

Tor Ingebrigtsen, adm. direktør UNN og leder av OSO. 

 

Vinner av Samhandlingsprisen 2017 presenterer prosjektet / tiltaket 

 

 

 

Kl. 19.00  Tapasmiddag på Ølhallen med smak av årets julebrus 

 

 

    

 

Om teaterstykket Langligger: 

 

 

 

 

 

 

Det gikk bra mot alle odds.  

Takk. Stor takk! 

 

I ett år var jeg langtidspasient etter 

ulykksalige hendelser både utenfor og 

innenfor sykehuset. Dermed ble jeg også 

ufrivillig observatør av livet på sykehuset, 

på godt og vondt.  

Opplevelsene satte dype spor og vekket en 

undring i meg.  

Hvor trygg er man egentlig som pasient? 

Hvor smart er det egentlig med 

outsourcing av viktige funksjoner i 

sykehushverdagen?  

Hvordan påvirker sykehusorganiseringen 

de ansatte?  

Hvilke prinsipper må være bestemmende i 

arkitektur?  

Hvorfor er utskrivningspresset så høyt, og 

er det i pasientens interesse? 
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Program onsdag 29. november 
 

 

Tema: Dagens helsetjenester  

   – er de rustet for framtidens utfordringer? 
 

Kl. 09.00 - 09.30 Hvordan ser helsetjenestene ut i dag og i nær framtid? 

 Svein Steinert, fylkeslege i Troms  

 

Kl. 09.30 - 09.50 Meldingsutveksling – pliktløp eller en dyd av nødvendighet? 

 Mona Pedersen, prosjektleder KomUT Nord og Marit Bergh, rådgiver UNN 

  

Kl. 09.50 - 10.15 Helseatlas kols, en pasientgruppe som er helt avhengig av god samhandling. 

Et rykende ferskt og relevant helseatlas fra SKDE 

Linda Leivseth, forsker / prosjektleder Helseatlas kols, SKDE 

 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 

 

Kl. 10.15 - 11.00 Pause (med tid til utsjekk av rom) 

 

I pausen gis også en presentasjon av Samhandlingsbarometeret 

 

Tema: Pasientens helsetjeneste  

    - hva betyr det i praksis? 

 
Kl. 11.00 - 11.30 Veileder om kommunenes oppfølgning av pasienter og brukere med store og 

sammensatte behov 

 Liv Tveito, seniorrådgiver, avdeling omsorgstjenester, Helsedirektoratet 

 

Kl. 11.30 - 12.15 Hva om det ikke var like trygt å fly på en lørdag som en mandag? 

 Lisbeth Sommervoll, viseadministrerende direktør, Oslo Universitetssykehus 

 

Kl. 12.15 - 13.00 Nye løsninger i tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) 

– TPS som en del av alle praksisstudier? 

 Nanna Hauksdottir, Universitetslektor, TPS-leder, Universitetet i Tromsø 

 

Kl. 13.00   Lunsj og hjemreise  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Neste år har Samhandlingskonferansen 5-års jubileum 

Konferansen blir arrangert 27. og 28. november 2018 

Hold av dagene allerede nå – vi lover et spennende program 


