OMSORG

SAMHANDLING GJENNOM HELE LIVET
Det er ingen konferanseavgift, siden
deltakelse dekkes av arrangørene til
konferansen. Men deltakelse krever
påmelding.
Det skjer via denne lenke: https://
fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-ogkonferanser/omsorg---samhandling-gjennomhele-livet/

Konferansens formål er å dele resultater fra
praksisnær forskning og prosjekter mellom
forskere ved Nord universitet og helsearbeidere i
kommunehelsetjenesten i Trøndelag.

- innen 20 september 2018.
Ved manglende oppmøte belastes
påmeldte med kr 300. Konferansen er
meritterende med totaltfem timer.

PROGRAM
Kl. 09.00 – 10.00
Kl. 10.00 – 10.15 		
			
			
Kl. 10.15 – 10.25		
			
Kl.10.25 – 10.55 		
			
Kl. 10.55 – 11.25 		
			
Kl. 11.25 – 11.35 		
Kl. 11.35 – 11.50 		
Kl. 11.50 – 12.20		
			
Kl. 12.20 – 12.50 		
			
Kl. 12.50 – 13.20 		
			
			
Kl. 13.20 – 14.20
Kl. 14.20 – 14.50
			
Kl. 14.50 – 15.20 		
			
Kl. 15.20 – 15.40
			
Kl. 15.40 – 16.00

Registrering med kaffe.
Velkommen ved seniorrådgiver Thea H. Kveinå,
Fylkesmannen i Trøndelag og professor Marianne Hedlund,
Nord universitet
Om å være foreldre til et hjertesykt barn ved Else Karin Futaker,
leder for foreningen for hjertesyke barn, Nord Trøndelag
Sykepleieren i en samhandlende helsetjeneste ved doktorgradsstipendiat Bodil Aarmo Brenne, Nord universitet
Hele stillinger – en forutsetning for god samhandling?
førsteamanuensis Kari Ingstad, Nord universitet
Spørsmål og diskusjon
Pause
Om kvalitetsreformen Leve hele livet, førsteamanuensis
Betty-Ann Solvoll, Nord universitet
Samhandling – fokus på sørsamer, førsteamanuensis Tove M. Ness,
Nord universitet
Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasienter,
SKUV førstelektor Malvin Torsvik og universitetslærer Hanne Cecilie
Johnsen, Nord universitet
Lunsj
Samhandling sett fra et kommunelegeperspektiv, kommuneoverlege
Elizabeth A. Kimbell, Levanger kommune
Samhandling i habilitering og rehabilitering, professor Marianne
Hedlund, Nord universitet
Senter for omsorgsforskning 10 år, faglig leder førsteamanuensis
Aud Moe og administrativ leder Kirsten Lange, SOF midt
Oppsummering og vel hjem

19.-30. september 2018

27.
TORSDAG

September

KL.

09.00 - 16.00

KONFERANSE

STED:

FAGOMRÅDE:

MÅLGRUPPE:

Nord universitet,

Sykepleie,
omsorg,
helsepolitikk

For alle

Levanger

Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten

Det er vesentlig at forskningsresultatene blir spredt ut til helsearbeiderne
som møter pasienter og pårørende i sin daglige praksis og at forskningen
har utgangspunkt i praksis. Kunnskapsbasert praksis vektlegges i dagens
helsetjeneste. Dette fordrer samarbeid mellom ansatte i praksis, utdanning
og forskere.

