Samhandlingskonferansen i Nord-Trøndelag 2017

«Kaos eller samhandling?»

Stiklestad Nasjonale kultursenter
Torsdag 26.01.2017

Program
Tid

Tema

08.15-09.00

Registrering

09.00

Velkommen

09.05

Hvordan spille hverandre god?
v/ Marianne Meløy

09.50

Pasientorienterte helsetjenester v/ Torbjørn Aas

10.15

“Fra passiv pasient til aktiv bruker”
v/ Steinar Mikalsen, nestleder i brukerutvalget,

10.45

Pause

11.00

Multisyke pasienter, hvordan sikre god oppfølging og samarbeid
v/Elizabeth Anna Kimbell og Carl Platou

12.00 – 13.00

Lunch

13.00

Helhetlige pasientforløp – hvor trykker skoen?
v/Tove Røsstad

13.40

Parallellsesjoner
Presentasjon av arbeid i fagrådene for tjenesteavtalene
-

«Hvordan lykkes vi med å
koordinere tjenester» (2)
Samarbeid om svangerskap,
fødsel og barseltilbud (8)
«IKT - Fra PLO-meldinger til felles
helseplattform» (9)

-

Samarbeid om kunnskapsoverføring,
forskning og fagutvikling (6 og 7)
Fokus på forebyggende arbeid (10)
Kvalitetsforbedring i samhandlingen
(12)

14.25

Pause

14.45

Helse plattformen - "Én innbygger - én journal"
v/Tor Erling Evjen og Ellen Anette Heggstad

15.15

Barn og forebygging – samhandling
BUP og samarbeid med kommunene
v/ Åsmund Bang

15.45

Avslutning – God tur hjem

Forelesere
Torbjørn Aas: Administrerende direktør Helse Nord Trøndelag HF fra februar
2016. Han kommer fra jobb som direktør ved Finnmarksykehuset. Er opptatt
av at det er pasienten som er hovedpersonen i alt vi gjør.
Hva er viktig for deg?

Steinar Mikalsen. Mangeårig rullestolbruker, brukermedvirker og bruker av
offentlige tjenester.

Elizabeth Anna Kimbell: Sykehjemslege på heltid i Levanger kommune.
Elizabeth er blant annet opptatt av hva er best for den multisyke
pasienten?

Carl Platou avdelingsoverlege ved medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger.

Tove Røsstad: Lang erfaring fra arbeid som sykehjemslege. Stipendiat ved
institutt for samfunnsmedisin, NTNU, i 2009-2016 på prosjektet "Helhetlig
pasientforløp i eget hjem" som omfatter pasientforløp for eldre som skrives
ut fra sykehus til oppfølging av hjemmesykepleien og fastlegen.

Tor Erling Evjen Programleder kommune og Ellen Anette Heggstad,
delprosjektleder funksjonalitet

Åsmund Bang: Leder av Barne og ungdompsykiatrisk avdeling i Helse Nord
Trøndelag.

Marianne Meløy er skuespiller, kåsør og skriver opera og teater. Hun
samhandler i mange situasjoner og kommer seg som regel ut av kaos. Hun
vil kåsere om kommunikasjon , forenkling og forvanskling og gleden over
når det heile fungerer.

Om fagrådene som presenteres i parallellsesjon:
Fagråd tjenesteavtale 2
Fagråd for koordinerende enheter er en sammenslåing av det tidligere koordinatornettverket,
ledernettverket for rehabilitering og ledernettverket for pleie og omsorg på Innherred. Fagråd
for koordinerende enheter består av representanter fra de koordinerende enhetene i
kommunene og helseforetaket (HNT).
Mer ifo: https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/fagrad-koordinerendeenheter/SitePages/Hjemmeside.aspx
Samarbeidsorganet mellom kommunene, HNT og NORD Universitet (tjenesteavtale 6/7)
Samarbeidsorganet erstatter de tidligere tre samarbeidsorganene mellom Høgskolen i NordTrøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i fylket. Samarbeidsorganet skal
samarbeide om forskning, utdanning, faglige nettverk, hospitering m.m. og bidra til å realisere
intensjonene i de store velferdsreformene. Mer info: https://ekstranett.helsemidt.no/Samhandling/hnt/tjenesteavtale6og7/SitePages/Hjemmeside.aspx
Fagråd for Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud (tjenesteavtale 8)
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å lage en
«Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen» i samarbeid med kommunene.
Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» og veilederen «Et trygt fødetilbud» ligger til
grunn for planen. Mer info:
https://ekstranett.helsemidt.no/Samhandling/hnt/svangerskapsomsorg/_layouts/15/start.aspx#/
Fagråd for IKT (tjenesteavtale 9)
Fagråd for kommunikasjon og informasjonsteknologi (IKT)
Mer info:
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/tjenesteavtale9/_layouts/15/start.aspx#/
Fagråd for samarbeid om forebygging (tjenesteavtale 10)
Fagråd er en videreføring av Kompetansenettverket for helsefremmende og forebyggende
arbeid. Fokusområde for fagrådet i 2015 og 2016 er Frisklivstilbud og Læring- og mestring.
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/tjenesteavtale10/_layouts/15/start.aspx#/
Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet (tjenesteavtale 12)
Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet er opprettet for å ivareta tjenesteavtale 12.
Mer info: https://ekstranett.helsemidt.no/Samhandling/hnt/tjenesteavtale%2012/_layouts/15/start.aspx#/

