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29. – 30. november 2010
Plaza Hotel, Oslo

Muligheter og utfordringer i Samhandlingsreformen:
Ny kommunerolle, ny kompetanse og nye samhandlingsstrukturer.
Årets viktigste konferanse for de som vil høste og diskutere
erfaringer om samarbeid på tvers av kommunegrenser og
tjenestenivå innen helse- og omsorgstjenesten.
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Fagpersonell og beslutningstakere på administrativt og politisk nivå i kommuner
og helseforetak, brukerorganisasjoner, fag- og interesseorganisasjoner,
utdanningsinstitusjoner, samarbeidspartnere i både offentlig, privat og frivillig sektor,
sentrale myndigheter.
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Deltakerne belastes kun en påmeldingsavgift på kr 500,-. Denne refunderes ikke
ved eventuell avmelding. Middag mandag 29. november kl 1900 er inkludert men de
som ønsker å delta krysser av ved påmelding. Reise- og opphold må dekkes av den
enkelte. Påmelding forutsetter deltakelse begge dager.
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Helsedirektoratet er arrangør. Konferansekomiteen består i tillegg av
representanter fra KS, nettverk for distriktsmedisinske sentre representert
ved DMS Midt-Troms, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og
Helse- og omsorgsdepartementet.
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Påmeldingsfrist 30. oktober 2010.
Lenke til elektronisk påmelding.
Faktura blir tilsendt.
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Innsjekking kl 0900 – 1030
Tidsramme kl 1030 – 1800 (lunsj 1230 – 1330)
Åpningsforedrag v/ helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen,
videre følger fortløpende foredrag, innledninger og
videosnutter (se temaer nedenfor).
Middag
kl 1900
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Tidsramme kl 0850 – 1400
Foredrag, innledninger og videosnutter
Konferansen avsluttes med lunsj kl 1400
Foredrag og innledninger
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Kjøreplan med tidspunkt vil være klar et par uker før konferansen.
 Fra ord til samhandling - utkast til
ny helse- og omsorgslov, ny lov om
forebyggende helsearbeid og Nasjonal
helse- og omsorgsplan v/Helseomsorgsdepartementet
 Faglige krav til ny kommunerolle
v/ Helsedirektoratet
 Hva skal til for å lykkes? forventninger fra
brukers perspektiv v/ FFO
 Kommunesektoren kan – hva skal til for å
lykkes v/ KS
 Interkommunalt samarbeid om
rusmiddelpolitisk handlingsplan mellom
ni kommuner v/ prosjektleder Kristin
Langtjernet, Folldal
 Samhandlingreformen – en gylden
anledning?! v/Toril Lahnstein, rådmann i
Askim kommune
 Å gjøre gode medarbeidere bedre
– kompetanseoverføring fra Nordfjord
psykiatrisenter til kommunene v/ overlege
Petter Bugge
 Primært, nært og best – hvor nært er godt
nok? v/Fylkeslege Svein Lie, Fylkesmannen
i Vestfold
 Samkommune – utfordringer og muligheter
sett fra Innherad samkommune v/ ordfører i
Levanger kommune, Robert Svarva
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Tore Ljøkjel, saxofon og Oscar Jansen, piano
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www.helsedirektoratet.no

 Alt i ett i Alta – samlokaliserte og integrerte
tjenester v/ prosjektleder for ”Altamodellen”,
Kenneth Johansen
 Samarbeid om helse og IKT i NordGudbrandsdal – et lokalmedisinsk senter i
emning v/ prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad
 Ny kommunerolle - ny legerolle – nye krav
til kompetanse? v/ spes. i almennmedisin og
samfunnsmedisin, Anne Karen Jenum, Oslo
 Strukturer for samhandling –
koordinerende enhet for habilitering og
rehabilitering som nettverksbygger og
tilrettelegger av gode møteplasser v/ leder
av kompetansesenter for habilitering og
rehabilitering i Helse Vest RHF, Edith Lunde
 Frisklivsentral (foredragsholder ikke
avklart)
 Likeverdig samhandling og
spesialisthelsetjenestens rolle i å
realisere reformen (foredragsholder ikke
avklart)
 Høyskolenes rolle i
samhandlingsreformen – v/ dekan Heidi
Kapstad, høyskolen i Buskerud
 «

