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Åpning (08.55 - 09.15)

24. oktober

Kulturinnslag 

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

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

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

Pause med utstilling (10.45 – 11.00)



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 

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

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

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)
Fire gründere gir en kort presentasjon av sine produkter og tjenester

Martin Engebretsen – CEO, Mode sensors
Per-Erik Daviknes – Trygg Grunn
Ottar Aune – Account manager, Checkware
Anne Nevin – Technical Sales, BitReactive

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

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

Lunsj og utstilling i mingleområdet (12.00 – 13.00)


