Samhandlingskonferansen 2016; fire år etter.
- Hvor er vi og hvor skal vi?
Program tirsdag 29. november
Kl. 10.30 - 10.45

Velkommen til Tromsø, kulturinnslag.

Tema:

Samhandlingsreformen fire år etter….
Hva har skjedd og hva gjenstår?

Kl. 10.45 - 11.30

Samhandlingsreformen fire år etter.
Hva har vi oppnådd i et nasjonalt perspektiv?
Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær, Helse og omsorgsdepartementet.

Kl. 11.30 - 12.30

Lunsj

Kl. 12.30 - 12.50

Hvordan er samhandlingsreformen tatt imot i Nord-Norge?
Marianne Telle, styreleder, Helse Nord RHF

Kl. 12.50 – 13.20

Har UNN fulgt opp intensjonene i Samhandlingsreformen?
Tor Ingebrigtsen, adm. direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kl. 13.20 – 13.50

Hvordan har en liten kommune som Nordkapp taklet samhandlingsreformen?
Erik Langfeldt, kommunelege, Nordkapp kommune.

Kl. 13.50 - 14.15

Pause.

Kl. 14.15 - 15.00

Hva sier den faktabaserte evalueringen av Samhandlingsreformen?
Bjørn Engum, medlem av programstyret i Norges Forskningsråd og
Guri Moen Lajord, KS, samt medlem i Nasjonalt nettverk for
implementering av samhandlingsreformen.
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Tema:

Kompetanseutfordringer – melding om en varslet krise?
Hvordan ruster vi oss til utfordringene?

Kl. 15.20 - 15.40

«

Kl. 15.40 – 16.00

Hvor blir våre sykepleiere av?
Margrethe Gaski, Seniorforsker Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Kl. 16. 00 - 16. 20

«Recruit and Retain», en løsning på de vedvarende utfordringer knyttet til
rekruttering og stabilisering av høyt kvalifisert personell, primært i
helsesektoren?
Marianne Vanem, prosjektleder Inderøy kommune

Kl. 16.20 – 16.40

Utdeling av Samhandlingsprisen 2016!

Kl. 19.00 

Tapasmiddag på Ølhallen med smak av årets julebrus.

Vekst fra nord», om hvordan Norge, Sverige og Finland kan oppnå
bærekraftig vekst i skandinavisk Arktis.
Anne Husebekk, rektor, Universitetet i Tromsø

Program onsdag 30. november
Tema:

Det skal satses mer innenfor rus- og psykisk helsefeltet,
hva bør skje i Nord?

Kl. 08.30 - 09.15

Kan teknologi og pågangsmot fremme samhandling?
Erfaringer fra EU prosjektet MasterMind
Nils Kolstrup, spesialist i allmennmedisin/Phd, Jane Kjøterøe,
psykologspesialist, Charlotte Goll, psykiater og Vemund N. Myrbakk,
psykologspesialist.

Kl. 09.15 – 09.45

Samhandlingsreformen er over, hva skjedde under innføringen og hva mener
vi som erfaringskonsulenter bør skje framover?
Annika Alexandersen, erfaringskonsulent, psykisk helse og rusklinikken
UNN

Kl. 09.45 – 10.30

Er det mulig å etablere et KAD- tilbud innen rus og psykiatri i grisgrendte
utkantkommuner?
Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag og
kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna
Reidun Gutvik Korssjøen, samhandlingskoordinator.
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Tema:

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold - (KAD –senger),
- bedre pasientforløp og tjenester nærmere der pasienten bor.

Kl. 10.45 - 11.15

Kommunenes plikt til øyebl0ikkelig hjelp døgnopphold, ny veileder
- men hva er nytt?
Leif-Erik Nohr, jurist / seksjonsleder, Universitetssykehuset Nord-Norge

Tema:

Hør på proffene fra FORANDRINGSFABRIKKEN
- kunnskap og erfaringer fra barn og unge

Kl. 11.15 - 13.15

Forandringsfabrikken vil forandre skole, barnevern, psykisk helsevern og
kriminalomsorg utfra svarene fra barn og unge. Utvikling bygd på svarene
fra dem det gjelder, vil bidra til bedre kvalitet i tjenestene.
Forandringsfabrikken vet gjennom 10 års erfaring at det er utrolig så mye
hjelp som blir gitt, uten at vi spør den som skal motta hjelpa om hva som
hjelper.

Kl. 13.15

Lunsj og hjemreise.

Praktiske opplysninger.
Reise- og oppholdsutgifter:
For ordens skyld nevnes at reise- og oppholdsutgifter må dekkes av den enkelte deltakers
kommune/fylkeskommune/bedrift.
Kostnader inkl. deltakeravgift:
Alt.1

Deltakeravgift som inkluderer konferanseavgift, stor lunsjbuffet,
pauseservering m.m. begge dager samt Tapasmiddag
Kr. 3 850,-

Alt.2

Deltakeravgift som inkluderer konferanseavgift, stor lunsjbuffet,
pauseservering m.m. begge dager
Kr. 3 150,-

Påmelding: Påmeldingsfrist: Snarest og senest innen 1. november 2016.
Meld deg på elektronisk på
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/samhandl_konf_2016
Målgruppe for konferansen:
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/ spesialsykepleie og som godkjenning for legers videre- og etterutdanning for
spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin.
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