Samhandling i praksis ‐ inspirasjon mot 2015
5. november, Drammen
Samhandlingsreformen er nå på full fart inn i kommunene. Reformen innebærer for de aller fleste
kommuner betydelige omstillinger, og behovet for dialog og ny kunnskap er stort. Senter for
omsorgsforskning – Sør inviterer til konferanse om samhandlingsreformen. Konferansen vil finne sted den
5. november på Papirbredden i Drammen og ha et regionalt fokus
Papirbredden
Grønland 58
Drammen
Telefon: 32 86 31 50

Med denne konferansen ønsker Senter for omsorgsforskning – Sør å
sette fokus på samhandlingsreformen ved å se nærmere på noen av de
utfordringene og mulighetene som kommunene vil møte i tiden som
kommer. Konferansen retter seg mot alle som jobber innen helse‐ og
omsorgsrelaterte yrker, spesielt dem som er involvert i utforming og
implementering av samhandlingsreformen i sin kommune

PROGRAM
09.30‐10.00

Registrering

10.00‐10.15

Åpning v/Margun Øhrn, helse‐ og omsorgssjef, Songdalen kommune
Velkommen til Drammen v/Tore Opdal Hansen, ordfører, Drammen kommune

10.15‐10:45

Status for arbeidet med samhandlingsreformen v/Tor Åm, ekspedisjonssjef i
samhandlingsavdelingen, Helse‐ og omsorgsdepartementet

10.45‐11.00

Hvordan kan 2. linje tjenesten være serviceinstans overfor kommunene? v/ Nils Fredrik
Wisløff, adm.dir. i Vestre Viken helseforetak

11:00‐11.45

Lokalmedisinsk senter i Drammen ‐ trepartsamarbeidet mellom Helseforetaket, Høgskolen i
Buskerud og Drammen kommune v/
‐ Einar Husebye, avd.sjef. medisinsk avdeling, Vestre Viken helseforetak
‐ Heid Svenkerud Aasgaard, førstelektor, Høgskolen i Buskerud
‐ Inger Johanne Flingtorp, virksomhetsleder, Drammen geriatriske kompetansesenter

11.45‐12.00

Pause

12.00‐12.20

Utviklingssentrene ‐ roller, organisering og oppgaver v/Kathrine Cappelen, dekan,
Høgskolen i Telemark

12.20‐12.40

Områdeplan for Rehabilitering i Agder‐fylkene – eksempel på et godt trepartsamarbeid v/
Inger Nilsen Holen, forskningsdirektør, Sørlandet sykehus HF

12.40‐13.40

Lunsj

13.40‐13.55

Kulturelt innslag

13.55‐14.15

Antibiotikaprosjekt i Vestfold ‐ trepartsamarbeid i praksis v/Morten Lindbæk, Professor, Seksjon for
allmennmedisin, Universitetet i Oslo

14.15‐14.35

IKT og omsorg v/ Torunn Wibe, FoU‐leder, Abildsø bo‐ og rehabiliteringssenter

14.35‐14.45

Pause

14.45‐15:05

Kompetanseutvikling, rekruttering og kjønn v/Runar Bakken, førstelektor, Høgskolen i
Telemark

15.05‐15.20

Fagskole i kommunehelsetjenesten – et interkommunalt kompetanseutviklingsprosjekt v/Arild
Stegen, rådgiver, Drammen kommune

15.20 ‐15:30

Oppsummering og avslutning v/Bjørnulf Arntsen, daglig leder, Senter for omsorgsforskning – Sør

Praktisk informasjon:
Påmelding: www/omsorgsor.no
Deltakeravgift kr 500 (inkl. mva)
Påmeldingsfrist 25. oktober
For mer informasjon se våre
hjemmesider: www.omsorgsor.no
eller ta kontakt med koordinator Kirsti
Rosenvold Bruun på telefon
35 57 54 42
NB! Konferansedeltakerne ordner selv
med overnatting. Noen hoteller i
Drammen:
‐ First Hoel Ambassadeur, telefon
31 01 21 00
‐ Rica Park Hotel, telefon 32 26 36 00
‐ Clarion Collection Hotel Tollboden,
telefon 32 80 51 00
‐ Best Western Globus Hotel, telefon
32 89 04 00

Senter for omsorgsforskning ‐ Sør er ett av i
alt fem regionale sentre i Norge opprettet av
Helse‐ og omsorgsdepartementet med
hovedformål å styrke praksisnær forskning
og utvikling. Senteret er fysisk lokalisert med
en avdeling ved Fakultet for helse‐ og
idrettsfag (UiA) i Grimstad og en avdeling
ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for helse
og sosialfag i Porsgrunn. Geografisk
nedslagsfelt er fylkene Vest‐Agder, Aust‐
Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

