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Tirsdag 11. juni

regisTrering sTarTer

lunsj

velkommen

Odd Roger Enoksen, 
styreleder Nordlandssykehuset HF

Fylkesmannens oppgaver og uTFordringer i  
2019/2020 – 
med Fokus på samhandling mellom nivåene

Yngve Osbak
seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland

plenum 5 min

4 –dagers  kogniTiv behandling av 
angsTlidelser

v. representant fra Psykisk helse-og rusklinikken

plenum 5 min

FaCT – FleksibelT og oppsøkende arbeid der 
bruker bor eller oppholder seg. 
erFaringer Fra loFoTen og vesTerålen

v. representant fra Psykisk helse-og rusklinikken

14.45 - 15.00 PAUSE

implemenTering av pakkeForløp i psykisk 
helsevern og rusklinikken – sTaTus og veien 
videre.
Tarald Sæstad
prosjektleder, Psykisk helse- og rusklinikken

plenum 5 min

13.50 - 14.00 PAUSE

odd roger enoksen

Odd Roger er direktør 
ved Andøya Space Cen-
ter og leder av styret for 
Nordlandssykehuset HF.

lasse gusTavson

Lasse opplevde i 1981 sitt livs 
mareritt da han ble svært 
alvorlig brannskadet under et 
arbeidsoppdrag. 

Lasse vil gi oss innblikk i hvordan 
hjelpeapparatet klarte å 
samhandle rundt han, og 
viktige suksess-faktorer og 
betraktninger

møTeleder sTeinar pleym pedersenT
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Tarald sæsTad

Tarald er prosjektleder 
for pakkeforløp i Nord-
landssykehuset

15.25

15.55
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19.30
20.30

brukerens perspekTiv på pakkeForløp i 
psykisk helse og rus

Barbara Priesemann
leder Brukerutvalget
plenum 5 min

samhandlingsbaromeTereT – 
eT nyTTig verkTøy For god samhandling

Kjetil Jørgensen og Magne Nicolaisen
prosjekleder og samhandlingssjef UNN

plenum 10 min

alis nord - eT prosjekT For å sikre 
sTabilisering og rekruTTering av FasTleger i 
nord-norske kommuner

Svein Steinert
prosjektleder ALIS Nord

plenum 5 min

kommunens rolle i samhandlingen med 
spesialisThelseTjenesTen - 
vikTig FørsTelinjeTjenesTe i helse-norge

Håvard Gangsås
rådmann og leder OSO v.UNN 

plenum 5 min

samhandling som dans der alle Faller 
inn i ryTmen 
Lasse Gustavsson
tidligere brannmann og kjent nordisk 
foredragsholder

avsluTning For dagen

FesTmiddag m.underholdning og overraskelser

17.35 - 17.45 PAUSE

Tirsdag 11. juni

16.00 - 16.30 PAUSE m. servering

håvard gangsås

Håvard er rådmann i 
Bardu kommune, og 
utdannet siviløkonom. 

18.20 - 18.30 PAUSE

barbara priesemann

Leder av Nordlands-
sykehusets brukerutvalg



08.30

09.15

09.45

10.15

10.25

10.45

10.50

12.00

13.00

O
n

sd
a

g 12. ju
n

i

onsdag 12. juni

uTviklingssenTer For sykehjem og 
hjemmeTjenesTer i nordland – en 
uTviklingsakTør For kommunene

Tone Krüger
enhetsleder Vestvågøy kommune

plenum 15 min

09.30 - 09.45 PAUSE

Tidlig oppdagelse av ForverreT TilsTand

Francis Odeh
overlege Sølvsuper helse-og velferdssenter

plenum 10 min

Fra barn Til voksen i sykehuseT – 
en kjempevanskelig overgang

Danielle Johanna Hansen, Lars Herman Nord-
land og Mathilde M. Pedersen
Ungdomsrådet Nordlandssykehuset

plenum 5 min

prosjekT rehabiliTering i nord

Anne Winther
prosjektleder Helse Nord RHF

11.15 - 12.00 PAUSE 
med noe å spise, og tid til utsjekk

prosjekT innovaTiv rehabiliTering - 
om inTerkommunalT samarbeid i øsTFold

Kari Anne Dehli
prosjektleder

plenum 5 min

anne winTher

Anne er utdannet fysio-
terapeut med PhD innen 
folkehelsevitenskap.

Hun er i dag leder v/
Regional kompetanse-
seksjon, Rehabiliterings-
avdelingen, UNN HF

Tone krüger

Tone er utdannet syke-
pleier med lang erfaring 
både fra spesialisthelse-
tjenesten og kommune-
helsetjenesten.

møTeleder lena arnTzen

13.05 - 13.15 PAUSE
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gi aldri opp – deT «umulige løFTeT» -  
kan narviks vm-søknad inspirere oss ?
Erik Plener
daglig leder Alpin VM Narvik 2027

avsluTning av samhandlingskonFeransen 
2019, lunsj og hjemreise

onsdag 12. juni

kari anne dehli 
Kari Anne er fysio-     
terapeut med over 20 års 
erfaring fra ulik 
kommunal rehabilite-
ring. Master i Organisa-
sjon og ledelse. Pro-
sjektleder siden 2016.

erik plener

Erik er cand.mag og er 
eiendomssjef i Narvik-
fjellet AS.  Nå er han 
leid ut til prosjektet Al-
pint VM 2027 i Narvik. 

Erik har bred yrkesbak-
grunn, både fra offentlig 
og privat sektor

danielle johanna hansen,
lars herman nordland,
maThilde m. pedersen

er alle medlemmer av Ungdområdet i 
Nordlandssykehuset.  



yngve osbak 
har spesialutdanning i 
psykiatrisk sykepleie 
med lang og bred 
erfaring innen fagfeltet, 
både som klinisk syke-
pleier og i ulike lederstil-
linger. 

Yngve har mange år bak 
seg som rådgiver hos 
Fylkesmannen i Nord-
land. 

magne niColaisen

Magne er samhand-
lingsleder ved UNN. 
Han har bakgrunn som 
sykepleier, med flere 
videreutdanninger samt 
Master i Helseledelse.

Var regiondirektør i KS 
Nord-Norge før han 
begynte som samhand-
lingsleder. 

FranCis odeh 
Francis er komune- 
overlege i Bodø 
kommune ved Sølv-
super helse- og omsorgs-
senter. 

Francis har arbeidet 
lenge ved nevrologisk
avdeling ved Nordlands-
sykehuset, og har 
permisjon fra derfra nå.

kjeTil jørgensen

Kjetil er prosjektleder
UNN / Helse Nord 

Kjetil har jobbet med 
samhandling i syv år, 
de siste tre i 
samhandlings-
barometeret

svein sTeinerT 
Svein er spesialist i 
allmennmedisin og 
Master of Public He-
alth (MPH).

Svein er i dag prosjekt-
leder for ALIS-Nord 
med Bodø kommune 
som arbeidsgiver. F
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nordlandssykehuseT hF skal være et syke-
hus preget av kvalitet, trygghet og respekt.
Alle våre tjenester og alle våre valg skal ha 
pasientenes beste som øverste målsetting
og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre 
våre tjenester. Disse kjerneverdiene
ligger til grunn for vår strategiske utviklings-
plan fram mot 2035.

Vi startet arbeidet med vår utviklingsplan på 
oppdrag fra Helse Nord etter Nasjonal
helse- og sykehusplan (2016-19). 
Formålet med planen er å beskrive fremtidens
Nordlandssykehus, med utgangspunkt i 
dagens situasjon og befolkningens
forventede behov. Planen vil ligge til grunn 
for våre prioriteringer og danne
grunnlaget for framtidige endringer og 
utviklingstiltak. Den består av to deler; et
toppdokument og et strategisk hoved-
dokument.

Nordlandssykehusets strategiske utviklings-
plan har blitt til gjennom et omfattende
samarbeid med våre brukere, våre ansatte, 
våre ledere og våre tillitsvalgte. Vi har
også fått verdifulle innspill fra referanse-
gruppen, fra Overordnet samarbeidsorgan,
fra regionråd, øvrig kommunehelsetjeneste og 
fra brukerorganisasjoner og enkeltpersoner. 

Sammen har disse bidragene ført til at vi nå 
kan presentere en utviklingsplan med 
korte- og langsiktige mål for vår 
virksomhet. 

Mål vi bare vil kunne 
realisere gjennom et tett, tverrfaglig sam-
arbeid mellom ulike fagområder, klinikker, 
lokasjoner i Nordlandssykehuset og i nær 
samhandling med våre viktige eksterne 
samarbeidspartnere.

Jeg håper og tror at utviklingsplanen blir 
nyttig i arbeidet med å videreutvikle
Nordlandssykehusets tjenester - til det bes-
te for våre pasienter, og jeg vil berømme
innsatsen til alle som har bidratt i dette 
viktige arbeidet!

Paul Martin Strand
Adm. direktør

Nordlandssykehuset

for fremtiden



INFORMASJON
påmelding

Påmeldingsfrist 5.juni 2019.
Meld deg på elektronisk via 
Nordlandssykehusets arrangementsside:
hhtps://nordlandssykehuset.no/sam19

målgruppe For konFeransen:
Helsepersonell og helseledere i kommunene
og spesialisthelsetjeneste, fastleger, 
helsepolitikere og brukerorganisasjoner.

sTed:
Thon hotel Lofoten
Torget, 8300 Svolvær

priser:
Konferanseavgift kr. 300,-
Dagpakker begge dagene kr. 1230,-
3-retters festmiddag kr. 595,- 

godkjenning:
Konferansen søkes godkjent som 
tellende timer/kurs til videre- og etterut-
danning i hos Den norske legeforening, og 
Norsk sykepleierforbund.

FrisT For endring/avbesTilling

5. Juni 2019. 
Endringer eller avbestillinger etter 
denne dato medfører ikke betalingsfritak. 

overnaTTing

Enkeltrom Thon: kr. 1295,-
Dobbeltrom Thon kr. 1495,- 
Enkeltrom suitehotellet kr. 1495,-
Dobbeltrom suitehotellet kr. 1695,- 

Hotellrom bestiller du selv. Vi har 
avtale med Thon hotel Lofoten og 
Lofoten suitehotell. 

Booking thon:
Thon hotel Lofoten på tlf 760 49 000 
eller ved å sende epost til Lofoten.
resepsjon@olavthon.no. Konferan-
sekoden 247 704 91 må oppgis som 
referanse. 

Booking Lofoten suitehotell:
Send e-post til Lofoten suitehotell for å 
booke rom og oppgi referansenr. 18685. 
post@lofoten-suitehotel.no

konTakTpersoner:
Steinar Pleym Pedersen 
steinar.pleym.pedersen@nordlands-
sykehuset.no  
mob.91597550

Lena Arntzen 
lena.arntzen@nordlandssykehuset.no 
mob.95364472


