18. – 29. september 2019
Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd hvor
forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for
allmennheten. Årets tema er miljø. Dette er programmet for Helse Nord-Trøndelag:

Onsdag 18. september
Helsehagen-lunsj: Innovative anskaffelser
«Hvorfor er innovative anskaffelser et effektivt verktøy for innovasjon – og hvordan gjør vi det?»
Det er spørsmålet Hilde Sætertrø, prosjektleder ved Nasjonalt program for leverandørutvikling, skal gi svar på
når hun gjester Helsehagen-lunsj på Sykehuset Levanger. Helsehagen er en samarbeidsarena for faglig påfyll,
inspirasjon og nettverksbygging for ansatte i Helse Nord-Trøndelag, kommunene i regionen, brukere,
næringsliv og akademia.
Sted: Auditoriet i Arken, Sykehuset Levanger
Tidspunkt: 11.15 – 12.00
Servering: Kaffe og te. Ta med egen matpakke

Torsdag 19. september
Skolebesøk: En innføring om hodepine
Forskerne og nevrologene ved Sykehuset Namsos, Kristina Devik og Lasse-Marius Honningsvåg, besøker to
skoleklasser ved Olav Duun videregående skole. Her vil de fortelle om sin forskning på hodepine. Blant annet
hvorfor vi får hodepine, hvilken type hodepine som er vanligst og hvordan vi kan forhindre det.
Sted: Olav Duun videregående skole, Namsos
Tidspunkt: 12.00 – 14.00

Forskningsavdelingens forskningsquiz
Forskningsavdelingen ved Helse Nord-Trøndelag arrangerer quiz ved foretakets to sykehus. Test kunnskapen
din, og bli med i trekningen av flotte Forskningsdagene-premier. Utdeling av effekter til de første besøkende.
Sted: Kantinene ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos
Tidspunkt: 11.00 – 12.30

Lørdag 21. september
Kaffeprat: Kvinner, innvandrerbakgrunn og helse
Er du kvinne med innvandrerbakgrunn, helsearbeider, medlem av en frivillig organisasjon eller opptatt av
integrering generelt? Likestillingssenteret KUN, Kvinnenettverket Noor, Nord universitet og Helse NordTrøndelag inviterer til kaffeprat for kunnskapsdeling og nettverksbygging. Blant temaene for praten er:
Innvandrerkvinners liv og helse, Teresa Nadiezhda Valle Aguilar, overlege/stipendiat, HNT/NTNU
Helseparty – en ny måte å formidle helseinformasjon, Yan Zhao, førsteamanuensis, Nord universitet
Nettverket Noor for inspirasjon og utvikling, Aline Mikkelsen, Kvinnenettverket Noor
Etter innleggene vil det bli debatt/diskusjon blant deltakere og publikum.
Sted: Steinkjer bibliotek
Tidspunkt: 11.00 – 13.00
Servering: Sunn mat
Mer informasjon: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-4848

Se neste side

Tirsdag 24. september
Forskningslunsj: Just being a kid, or an ADHD kid?
Lise Rasmussen, klinisk pedagog ved BUP, Helse Nord-Trøndelag, presenterer en kvalitativ studie om
hvordan unge mennesker med ADHD opplever å leve med diagnosen.
Sted: Kirurgisk møterom, Sykehuset Levanger / Møterom H4, Sykehuset Namsos
Tidspunkt: 11.00 – 11.30
Servering: Kaffe og juice. Ta med egen matpakke

Onsdag 25. september:
Sykehuskafeene serverer koldtbord med tema «Miljø»
Kafeene ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger planlegger, produserer og serverer koldtbord med tema
«miljø». På menyen står en rekke kjøttfrie retter. Både pasienter, besøkende og ansatte i helseforetaket er
hjertelig velkommen.
Sted: Kantinene ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos
Tidspunkt: 10.30 – 13.00

Fredag 27. september:
Arbeidsmiljø og helse – en statusoppdatering
Hvordan er arbeidsmiljøet hos leger? Hva med arbeidsmiljøet for kokker? Og hvordan er det egentlig å starte
på arbeid igjen etter lengre sykefravær? Svaret får du når HUNT og Helse Nord-Trøndelag inviterer til foredrag
om arbeidsmiljø og helse. Tema for foredragene er:
Lege og menneske – forskning om arbeidsforhold, helse og sykefravær i legeyrket
Emma Hagqvist, Phd, post doc, Stockholms universitet
Bodil Landstad, Phd, professor, Mittuniversitetet / Forskningssjef, HNT
Kokker, arbeidsmiljø og helse
Sindre Rabben Svedahl, overlege, St. Olavs hospital/ Phd, førsteamanuensis II, NTNU
Hvordan vende tilbake til jobb etter langvarig sykefravær?
Lene Aasdahl, postdoktor, NTNU/Spesialist og FoU-leder, Unicare Helsefort
Sted: Auditoriet, Arken, Sykehuset Levanger. Videooverføring til Bråholmen, Sykehuset Namsos
Tidspunkt: 14:00 – 15:30
Servering: Kaffe og forfriskninger
Mer informasjon: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-6000

Alle dager
Utstilling fra Fotoklubben Sykehuset Levanger (FSL)
Fotoklubben ved Sykehuset Levanger stiller ut egne fotografier med tema «miljø».
Sted: Glassgangen, Sykehuset Levanger

Vi håper å se deg på våre arrangementer!

