Helse- og
omsorgskonferansen 2015

«Gammel tradisjon
møter ny kunnskap»

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
15. oktober 2015
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Senter for
omsorgsforskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag og
Høgskolen i Nord-Trøndelag inviterer til Helse- og omsorgskonferansen 2015.
Konferansen er en arena for ideer om utvikling i helse-, sosial- og omsorgssektoren, samt
innblikk i andres arbeidshverdag.
Målgruppe for konferansen: Rådmenn, ordførere, ledere og fagpersoner i kultur, helse,
sosial og omsorgstjenesten i kommunene, brukerorganisasjoner, ledere og fagpersoner i
utdanningsinstitusjoner og helseforetak, samt andre interesserte.
Tid: kl. 09.00 – 15.15 (Registrering fra kl. 08.30)

Ingen konferanseavgift!
Dekning av utgifter til overnatting fra 14. til 15. oktober kan gis til deltakere med reisevei over 1,5 t.
etter søknad pr. e-post til fmntbkh@fylkesmannen.no innen 15. september 2015. På grunn av
begrenset antall rom, bes det om at en oppgir hvem en kan dele rom med. Transport ordnes av den
enkelte deltaker.
Bindende påmelding innen 15. september 2015.
Påmelding KLIKK HER
Det påløper avgift pålydende kr. 550,- pr. person ved ikke registrert oppmøte.
Ved stor interesse for konferansen forbeholder arrangørene seg retten til å begrense antall
deltakere.
Kontaktpersoner: Bente Kne Haugdahl fmntbkh@fylkesmannen.no tlf. 74168166/97486718
Spørsmål vedr. påmelding rettes til Anne M. Sandberg anne.m.sandberg@hint.no
tlf.74212328/ 90518790

PROGRAM (med forbehold om endring)

0830 - 0900

Registrering, kaffe/te og rundstykker
FELLES I KONFERANSESALEN

0900 - 0915

Åpning av konferansen
v/ Assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag Gerd Janne Kristoffersen

0915 - 1015

«Det gamle er forganget – se alt er blitt nytt» Noen betraktninger om å skape framtid gjennom innovasjon og
planlegging av helse- og omsorgsfeltet
v/ Fagdirektør Steinar Barstad, Helse- og omsorgsdepartementet

1015 - 1030

Pause
PARALLELLSEMINARER
Rom: Konferansesal

Rom: Auditorium

1030 - 1055

«Hva er god praksis i fremtidens helsetjeneste? Fagutøvelse bygd på forskningskunnskap,
erfaringskunnskap og brukermedvirkning».
v/Førsteamanuensis Aud Moe - Senter for
omsorgsforskning, Tone Mette Flått – Overhalla
kommune, Karin Knutsen, Stjørdal kommune.

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i praksis.
v/Spesialrådgiver Margunn Skjei Knudtsen,
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag

1100 - 1130

Fremtidens helsetjeneste krever ny kunnskap?
v/Sykehjemslege Elisabeth Kimbel, Levanger
kommune

Friskliv – veien til bedre folkehelse
v/ Helsedirektoratet

1130- 1145

Spørsmålsrunde

Spørsmålsrunde

1145 - 1245

Lunsj

1245 - 1315

«Tjenestedesign, fornuft og følelser" betraktninger fra praksis.»
v/Fagutviklingssykepleier Inger Lise Lervik, Rokilde
sykehjem, Kristiansund kommune

Fra folkehelseoversikt til plan
v/Rådmann Jostein Grimstad, Verdal kommune

1320 -1350

Kvalitet i praksis som grunnlag for fremtidig
rekruttering
v/ Studieleder ved sykepleieutdanning Tove Sagnes,
Høgskolen i Nord-Trøndelag og Kommunalsjef Helse
og Velferd, Anne Kari Haugdahl, Verdal kommune

Hvordan oppnå en mer kunnskapsbasert
folkehelsepolitikk
v/Prosjektleder HUNT 4 Cathrine Skonhoft og Daglig leder
HUNT forskningssenter, Steinar Krokstad

1350 -1405

Spørsmålsrunde

Spørsmålsrunde

1405 -1420

Pause m/frukt
FELLES I KONFERANSESAL

1420 -1515

Hvordan klarer vi å mobilisere kompetanse i hverdagen?

1515

VEL HJEM!

