
Helse- og 

omsorgskonferansen 2016 

«Hvem er til for hvem?» 

Brukermedvirkning i 

praksis 
 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter                                                                                

6. oktober 2016 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Senter for omsorgsforskning, 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag og Nord universitet, inviterer til 

Helse- og omsorgskonferansen 2016. 

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 – 15.30 (Registrering fra kl. 08.30) 

Ingen konferanseavgift! 

Dekning av utgifter til overnatting fra 5. til 6. oktober kan gis til deltakere med reisevei over 1,5 t. 

Søknad om dekning av overnatting pr. e-post til fmntbkh@fylkesmannen.no innen 6. september 

2016. På grunn av begrenset antall rom, bes det om at en oppgir hvem en kan dele rom med. 

Transport ordnes og dekkes av den enkelte deltaker. 

Bindende påmelding innen 15. september 2016.  

Elektronisk påmelding: https://hint.hoopla.no/sales/4076305222/  

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@nord.no              

tlf.74212328/ 90518790 

Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs hos Den norske legeforening og Norsk 

sykepleierforbund. 
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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 Demensplan 2020 et mer demensvennlig samfunn – Helse og omsorgsdepartementet  
v/ rådgivere Kristin Løkke og Ingunn Johannessen 

1015 - 1045 Pause med kaffe og pausemat 

 PARALLELLSEMINARER 

 Rom: Konferansesal Rom: Auditorium 

1045 - 1110 «Tjenestedesign – metodikk for brukerdrevet 

innovasjon»                                                                 

v/ Inger Lise Lervik, fagutviklingssykepleier, 

Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune 

«Integrering og fremming av helse for 24-timers 

mennesket»                                                                           

v/ Lars Fredrik Mørch, enhetsleder for 

Innvandringstjenesten, Nærøy kommune  

1115 - 1145 Helhetlige pasientforløp i hjemmet - En 
gylden mulighet for endring, kunnskap og 
kvalitetsheving? Innovasjonsprosjekt  
v/ kommunene Namsos, Verdal og Stjørdal  
v/Gunn Wolden og Ragnhild Aunsmo 

SESAM – Styrt engasjerende samtale. 
Integreringsarbeid i regi av saniteten? 
v/ Åse Løvstad Klinga sanitetsforening, Namsos  
 

1145 - 1200 Spørsmålsrunde Spørsmålsrunde 

1200- 1300 Lunsj 

1300 - 1330 «Nord universitet – med regionalt fokus»               

v/ Kristin Bratseth, dekan ved avdeling 

Helsefag 

«Plan for frivillighetspolitikk? - eller 
frivillighetspolitikk i planene?" 
Levanger kommune  
v/ Guri Marjane Sivertsen, Enhetsleder/kultursjef 
Levanger kommune og 
Åse Saltvik, daglig leder Levanger Frivilligsentral 

1330 -1345 Spørsmålsrunde Spørsmålsrunde 

1345 -1400 Pause m/frukt 

 FELLES I KONFERANSESAL 

1400 -1445 Brukerstemmen – «Fra passiv pasient til aktiv bruker»  
v/Steinar Michalsen NHF Trøndelag. Mangeårig rullestolbruker, brukermedvirker og bruker av offentlige 
tjenester.  

1445 - 1530 Hva er viktig for deg? – Suksessfaktorer som fremmer en ny pasient- og brukerrolle  
v/ Toril Bakke og Ellen Udness, seniorrådgivere, Seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

1530 Vel Hjem! 

 


