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Tema: Dilemmaet drift versus utvikling 
Hvordan skape handlingsrom for utvikling i en sterkt presset hverdag som helsepersonell?

Innledende innlegg:

Åpning ved dagens konferansier, Bjarne Håkon Hanssen

Del 1 Paneldebatt (09.15 – 10.45)

Insentiver for å drive innovasjon og digitalisering på tvers av forvaltningsnivå
Ingvild Kjerkol – Stortingspolitiker og medlem av helse- og omsorgskomiteen 

Barrierer mot utvikling i sykehusene – hvordan lykkes som leder og medarbeider?
Just Ebbesen – Tidligere administrerende direktør ved Sykehuset Østfold

Fra kirurg til forretningsutvikler innen e-helse – hva kan det offentlige helsevesenet lære av et 
konkurranseutsatt konsern som Telenor?
Naeem Zahid – Tidligere kirurg, nå forretningsutvikler for e-helse i Telenor 

Paneldebatt ledet av Bjarne Håkon Hanssen

Just Ebbesen er utdannet lege i Oslo, og spesialist i indremedisin. Han har vært sentral tillitsvalgt i legeforeningen, og forsket 
på legemidler og dødsfall, samt andre prosjekter med fokus på resultat av behandling. Han arbeidet som lege på SiA/
AHUS, og hadde fra 2001 ulike lederposisjoner ved AHUS, Rikshospitalet, Omniasykehuset og Ullevål. I 2009 ble han admi-
nistrerende direktør ved Sykehuset Østfold, også med ansvar for forberedelser og flytting til nytt sykehus. Han har gjennom 
fokus på organisasjonsutvikling og bruk av moderne teknologi løftet SØ til det mest moderne sykehuset i norden (HIMMSS/
emram score 6), og har de siste årene arbeidet mye med privat offentlig samarbeid gjennom diverse innovasjonsprosjekter.

Naeem Zahid er utdannet lege og PhD fra UiO, er spesialist i kirurgi og har jobbet flere år på sykehus. Han er opptatt av at 
nye digitale løsninger må gjøre hverdagen enklere for både pasient og helsepersonell. Han mener klinikere alt for lenge har 
måtte ta i bruk digitale verktøy som ikke har lettet deres arbeidsoppgaver, men økt kravene til administrasjon og papirar-
beid. Med sin medisinske bakgrunn bidrar han til at Telenor kan lage gode ehelseprodukter som løser reelle problemer.

Ingvild Kjerkol er stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun er utdannet i psykologi ved NTNU, og 
som høgskolekandidat i drift og vedlikehold av IT-systemer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har vært medlem av Arbei-
derpartiets sentralstyre fra 2009, og var leder av Stjørdal Arbeiderlag i 2010–2012. Hun har også vært medlem av Stjørdal 
kommunestyre (1995–2011), av Nord-Trøndelag fylkesting (2003–2015), samt fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag (2011-2013). 
Hun har også jobbet som næringspolitisk rådgiver i Allskog BA.

Bjarne Håkon Hanssen har siden 2016 jobbet som partner og seniorrådgiver i Kruse Larsen, etter arbeid som partner i First 
House fra 2009–2016. Han er tidligere politiker for Arbeiderpartiet, og var medlem av Nord-Trøndelag fylkesting 1983–97, 
fylkesordfører 1995–97 og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre fra 2002-2009. Han var stortingsrepresentant for 
Nord-Trøndelag 1997-2009 og nestleder i sosialkomiteen fra 2001–05. I 2000–2001 var han landbruksminister i Stoltenbergs 
første regjering. I den rød-grønne regjeringen var han arbeids- og sosialminister fra 2005–08; fra 2006 kalt arbeids- og inklu-
deringsminister. 2008-09 var han helse- og omsorgsminister.



Del 2: Samhandling og samskaping (11.00 – 11.30)
Helseplattformen som grunnlag for samhandling 
Ragnhild Aunsmo – Kommuneoverlege i Verdal kommune 

Pause med utstilling (10.45 – 11.00)

Hvordan kan samarbeid med næringslivet gi grunnlag for utvikling av bedre helsetjenester 
for den enkelte HUNT-deltager? 
Christian Jonasson – Seniorforsker, HUNT forskningssenter, NTNU

Del 4: Brukeren i sentrum (13.00 – 13.45)
Hvordan ivareta brukernes medvirkning i utformingen av framtidens helsetjenester?
Kjell J. Vang – Seniorrådgiver, Pasient- og brukerombudet i Trøndelag

Del 3: Kompetanse for fremtiden (11.30 – 12.00)
NTNU Link – styrker rekruttering og tverrfaglig samarbeid helsetjenestene i regionen?   
Ivar Skjåk Nordrum – Studieprogramleder, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU 

Lunsj og utstilling i mingleområdet (12.00 – 13.00)

Læringsteknologi – i møte med pasienten 
Jorunn Bjerkan – Førsteamanuensis, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet

Tjenestedesign – utvikling av helsetjenester med brukeren i sentrum
Sigrun Vik – Lead Designer, Head of Wealth, EGGS

Sigrun Vik er lead tjenestedesigner og Head of Health, som er en av EGGS Design sine kompetanseområder. Hun er en 
erfaren produkt- og tjenestedesigner, og har ledet både små og store innovasjonsprosjekter på tvers av mange sektorer. 
Som Head of Health har hun et sterkt ønske om å bidra til å skape meningsfull endring og gode brukeropplevelser innen 
helsesektoren. Hun har jobbet for kunder som blant annet Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo 
Lufthavn og NAV. 

Kjell J. Vang er seniorrådgiver hos Pasient- og brukerombudet i Trøndelag, og ble det første pasientombudet i Nord-Trøn-
delag i 1997. Han har vært tett på den rivende utviklingen for pasienter og brukeres rettigheter gjennom drøye 20 år, og 
var pasient- og brukerombud fra 2009 da kommunale helse- og omsorgstjenester ble omfattet i tillegg til offentlig spesia-
listhelsetjeneste. Han trakk seg som ombud i 2016, men er fortsatt seniorrådgiver i samme virksomhet.

Jorunn Bjerkan er førsteamanuensis ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap på Nord universitet, Levanger. Hun er 
sykepleier med mastergrad i helseinformatikk og PhD i helsevitenskap, der temaet var nettbasert samhandling rundt indi-
viduell plan. Hun forsker innen feltet digital dokumentasjon og samhandling med spesielt fokus på hvilken betydning dette 
har for kvalitet, pasientsikkerhet og pasientmedvirkning.

Ivar Skjåk Nordrum har bakgrunn som patolog og professor i rettsmedisin. De siste årene har han arbeidet mest med ut-
danningsledelse og endringer i medisinstudiet. Han har bred erfaring fra tverrfaglig arbeid i ulike prosjekter og team lokalt 
og nasjonalt. Han har studert medisin og samfunnsvitenskap i Tromsø.

Christian Jonassen har lang erfaring innen livsvitenskap fra både myndighet, legemiddelindustri og akademia. Hans nå-
værende forskning har fokus på farmakoepidemiologi og farmakogenetikk med utgangspunkt i HUNT-ressursen og ulike 
helsedatakilder. Han var tidligere medisinsk ansvarlig i det offentlige biobankselskapet Lifandis AS, og siden avviklingen i 
2015 vært kontaktpunkt og ansvarlig for samarbeid med næringslivet i HUNT i sin nåværende rolle. Han har i senere år job-
bet med modeller for økt offentlig-privat samarbeid med utgangspunkt i norske helsedata og biobanker. Han er leder av 
arbeidspakke om innovasjon og næringsutvikling i Biobank Norge og involvert i arbeidet med Helseanalyseplattformen.

Ragnhild Aunsmo har jobbet som kommuneoverlege i Verdal kommune siden årsskiftet 2018. Hun var tidligere ansatt 
som kommuneoverlege i Innherred samkommune (2011 - 2018), frem til samkommunen ble avviklet 1. januar 2018. Før 
arbeidet som kommuneoverlege jobbet som hun som fastlege, og er én av tre fra nordre del av Trøndelag som sitter i 
samarbeidsrådet for opsjonskommuner til Helseplattformen.



Pause med utstilling (13.45 – 14.00)

Inspirasjonsforedrag (14.00 – 14.30)
Sover vi i timen? – teknologi i helsesektoren: Hva trenger vi egentlig, og tenker vi langsiktig? Når 
er nok nok? 
Alf-Egil Bogen – Leder for innovasjon, VitalThings 

Del 5: Gründerhalvtimen (14.30 – 15.00)
Tre gründere gir en kort presentasjon av sine produkter og tjenester

Oppsummering/avslutning (15.00 – 15.10)
Veien videre ved konferansier Bjarne Håkon Hanssen

Teknologisk utvikling innen helse- og velferdsteknologi fra et brukerperspektiv
Roald Bergstrøm – Seniorrådgiver, Trøndelag forskning og utvikling  

Per-Erik Daviknes – Trygg Grunn

Ottar Aune – Account manager, Checkware

Anne Nevin – Technical Sales, BitReactive

Med bakgrunn fra tjeneste i Forsvaret har Per-Erik Daviknes opplevd at for å få en organisasjon til å fungere optimalt, må man 
ha et særlig fokus på kontinuitet i all utdanning og trening. Spesielt for de som står oppe i situasjoner daglig. Han mener helse-
arbeidere er under et særlig tidspress for å få gjennomført viktig og nødvendig utdanning innen HMS, og jobber nå aktivt med 
virtual reality-teknologi for å gjøre utdanningen enklere å gjennomføre og med økt læringseffekt. I selskapet Trygg Grunn har 
han spesialisert seg på opplæring i å håndtere farlige situasjoner, vold og trusler om vold. Han kurser blant annet brannvesen, 
ambulanse og kommunale helsetjenester i dette.

Ottar Aune er lidenskapelig opptatt av teknologi som verktøy for tilretteleggelse av innovasjon der det kommer mennes-
ker mest til nytte. Har nå gleden av å få jobbe inn mot primær og sekundærhelsetjenesten med tekniske løsninger for 
behandlingsprogram over internett, samt funksjonalitet for effektiv og sikker innsamling av klinisk data til bruk i behandling, 
kvalitetsarbeid og forskning. 

Anne Nevin er svært engasjert i å utvikle samfunnsnyttige produkter og tjenester for tingenes internet, IoT. Hun har sin bak-
grunn i elektro med doktorgrad fra Telematikk. Siden 2012 har hun jobbet med teknisk salg og markedsføring i Bitreactive, 
som er eksperter på IoT. De står bak BALT sengevakt for digitalt tilsyn av seng. Denne er i drift ved flere helseinstitusjoner

Alf-Egil Bogen er en norsk teknologigründer og investor som var med på å designe AVR-mikrokontrolleren og starte opp 
selskapet Atmel Norway. Han studerte elektronikk ved høyskolen i Sør-Trøndelag, og fortsatte studiene ved NTH. Han har 
vært med på å grunnlegge Zigbee-eksperten Chipcon, hvor han var styreleder samtidig med arbeidet i Atmel Norway. 
Bogen forlot Atmel i 2013, og arbeidet en kort stund i Energy Micro. Samme år gikk han inn i Novelda som daglig leder. I 
2017 var Bogen med på å grunnlegge VitalThings som lager trådløse sensorer. 

Roald Bergstrøm har bakgrunn som forsker ved SINTEF, IT-sjef på sykehus og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Han er opp-
tatt av teknologi og hvordan teknologien kan brukes til det beste for mennesket og samfunnet. Han mener helsevesenet 
står foran store endringer, hvor teknologien kommer nærmere pasienten og pasienten selv får bedre tilgang til sine helse-
data. Bergstrøm sier vi går fra et reparerende helsevesen til et helsevesen som monitorerer og analyser viktige helsedata, 
slik at tiltak og behandling kan settes inn før det alvorlige skjer. Dette vil bli den største endringen i medisinens historie, ved 
å gi oss alle et tryggere og bedre liv og åpne for nye innovasjoner og næringsutvikling for de som utvikler løsningene.


