
  
 

Regional samhandlingskonferanse 2020 

 
 

11. og 12. mars  
Scandic Hell, Stjørdal 

 

 

 

 

 



Program onsdag 11. mars 
 

09:00 – 10:00  Ankomst – registrering – kaffe 

10:00 – 10:30  Velkommen til Regional samhandlingskonferanse 2020 

Møteleder dag 1: Berit Røflo Indgul, kommunikasjonsrådgiver Helse Nord -       
Trøndelag 

Kulturinnslag  
 Stjørdal kulturskole 

Åpning av konferansen 
 Snorre Ness, leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Midt -Norge 

10:30 - 11:30  Nasjonale føringer – Nasjonal Helse og sykehusplan  
   Espen Aasen, ekspedisjonssjef for Spesialisthelsetjenesteavdelingen HOD. 
 

   Kommuneperspektivet  Utfordring- / mulighetsrommet  
   Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør Helse og velferd KS   

11:30 – 11:50  Pause 

 
11:50 – 13:00  Hvilke pasienter er det vi snakker om, og hvilke tilbud har de behov for?  

- Aktuell forskning 
- Felles framskrivningsmodell 
- Virker tiltakene? 
- Hva trenger vi å vite mer om? 
Nicolai Møkleby, leder analyse – analyseavdelingen Helse Sør-Øst  
 
Samspill og samhandling 
Hva er utfordringene framover? 
Hvordan knyttes tilbud sammen? 
Anders Grimsmo, professor emeritus, Helsetjenesteforskning -  NTNU 

13:00 – 14:00  Lunsj 

 

14:00 – 14:45  Brukerperspektivet 
Brukererfaringene med pakkeforløp for rusbehandling, med fokus på                               
samhandlingen 
Jens Solem,  RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) 

 

14:45 – 15:00  Pause 

 



15:00 – 16:45  Helseplattformen – en revolusjon innen samhandling eller bare flere klikk? 

 
- Status i arbeidet med felles journalløsning i Midt-Norge 
- Hvordan vil Helseplattformen understøtte samhandling? 
- Forberedelser i sykehus og kommuner – hvordan utnytte 

mulighetene best mulig? 
Nina Kongshaug, assisterende prosjektdirektør og medisinsk ansvarlig 

 

19:00   Konferansemiddag – med skråblikk på samhandling v/ Sigmund Kveli 

 

 

Program torsdag 12. mars 
 

08:30 Åpning av dag 2 v/ møteleder:  
Kristian Onarheim – Assisterende fagdirektør og               
samhandlingsdirektør i Helse Midt -Norge 

08.35 -10.00  Folkehelseperspektivet 

    

Hva må man tenke og gjøre for å sikre bærekraft nasjonalt? 
Geir Arild Espenes, professor i helsevitenskap ved NTNUs Institutt for 
samfunnsmedisin og ordfører i Oppdal kommune. Leder for NTNUs senter for 
helsefremmende forskning.  

Hva må man tenke og gjøre for å sikre bærekraft regionalt? 
Steinar Krokstad, professor i medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet og daglig leder for HUNT forskningssenter.pr 

Hva må man tenke og gjøre for å sikre bærekraft lokalt? 
Bård Kulseng, professor NTNU og leder av Senter for Fedmeforskning og 
Innovasjon ved St. Olavs Hospital. 
 

Oppsummering 
Møteleder 

10.00 – 10.20  Pause 

 

10:20 – 12:05  Gode eksempler 

 Innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal 
Tanja Alme, kreftkoordinator Sula kommune og leder for ressursgruppe for 
innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal. 

 Avstandsoppfølging 



Kathrin Enebakk, smittevernrådgiver HMR, prosjektleder for 
avstandsoppfølging i HMR 
 

 Desentralisert dialysebehandling 
Mathias Fossland, prosjektleder og avdelingssykepleier Sykehuset Levanger 

 
 

 Rehabiliteringsforløp for kronisk syke – samhandlingsmodell fra Fosen 
Merike Pallas, prosjektleder Fosen helse IKS 

 
 Pasientsentrert helsetjenesteteam  

Monica Dalbakk, prosjektleder UNN /Tromsø 

12:05 – 12:20  Pause  

 

12:20 – 13:00  Kompetanse 

Paneldebatt med tema: 

- Hvilken kompetanse har vi behov for, for å lykkes sammen? 
- Hvordan skal vi bruke kompetansen til beste for brukerne? 
- Hvordan videreutvikler vi kompetansen? 
 

Deltagere i panelet: 
Torunn Austheim, rådmann Steinkjer kommune 
Marit Kvangarsnes, professor Institutt for Helsevitenskap, NTNU / Ålesund 
Anna Katarina Cartfjord, HR-direktør i Helse Midt-Norge 

13:00   Avslutning og lunsj 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbehold om endringer / justeringer i programmet 

 



Praktiske opplysninger 
 

Kostnader: 

Enkeltdag: 1200 kr 

Full konferansen: 2950 kr 

Hotellrom kommer i tillegg: 1350 kr for enkeltrom / 1565kr for dobbeltrom pr. natt. 

 
Middagen er inkludert i full konferansepakke, men kan kjøpes i tilknytning til deltakelse enkeltdager. 

 

Påmeldingsfrist:  

25. februar 

 

Meld deg på elektronisk her: 

https://ntnu.eventsair.com/shk-2020/samhandlingskonferansen2020/Site/Register 

 

Målgruppen for konferansen: 

Medlemmer av samarbeidsutvalg og andre samhandlingsfora, helseledere i kommuner og 
helseforetak, fastleger, representanter fra bruker- og frivillige organisasjoner – og alle andre som er 
opptatt av og jobber med samhandling. 

 

Sted:  

Scandic Hell, Stjørdal 

 

 

 

 

 

 

   


