Velkommen til Helselederforum 2019
Hotel Bristol, Oslo
I årets konferanse setter vi søkelyset på sammenhengene mellom teknologisk
utvikling, endringer og lederutfordringer i helsetjenesten.
10. JANUAR
13.45:
Registrering, kaffe/te og noe å bite i.
14.25:
Åpning av konferansen
14.30 – 16.00 Innledninger og debatt
«Skråblikk på en helsetjeneste i endring.
Hva er de viktigste driverne – og hvordan utfordrer det helseledere?»
 Ole Petter Ottersen,
Rektor ved Karolinska Institutet
 Jon Magnussen,
Prodekan for masterutdanninger, Professor, Institutt for samfunnsmedisin
og sykepleie, NTNU
 Katrine Myhre,
CEO, Oslo Medtech
Etterfølges av debatt, ledet av Anne Hafstad, journalist i Dagens Medisin.
16.00:
16.20:
16.50:
17.20:

Benstrekk og kaffepause
Årsmøte i forum. Generalforsamling
Speedpresentasjoner av tre nye masteroppgaver
Utdeling av pins

Etter konferanseslutt er det litt tid og rom for kullaktiviteter – treff i baren eller hva man
måtte ønske.
Aperitiff kl. 19.00 – og 3-retters middag fra kl. 19.30.

11. JANUAR
09:00:

Teknologisk utvikling gir befolkningen forventninger - visjon og virkelighet i
sykehus og kommuner.
Åpning av konferansen ved Anne Bramo, statssekretær i Helse- og
omsorgsdepartementet

09:30:

Nasjonal e-helsestrategi – visjon og virkelighet
Hva får vi til – hva er utfordringene?
Christine Bergland, Direktør, Direktoratet for e-helse
Benstrekk, kaffepause med pauseservering

10:30:

Helsedata fra og for folket – hvor vanskelig kan det være?
Marta Ebbing, fagdirektør Helse Bergen

11:15:

Teknologi utfordrer – er kliniske organisasjoner i stand til å tilpasse seg?
Sivija Seres, Matematiker, bedriftsutvikler og rådgiver

12.00:

LUNSJ

13:10:

Teknologisk anvendelse - mellom digitale klinikere og digitale pasienter
Aksel Tjora, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

13:40:

Medisinstudiet gir ikke fremtidige leger nødvendig teknologisk kompetanse
Håvard Ulsaker, Grunnutdanningsansvarlig, Norsk medisinstudentforening
Kaffepause og benstrekk

14:30:

Ledelsesutfordringer ved innføring av velferdsteknologi og avstandsoppfølging
i kommunehelsetjenesten
Ellen Oldereid, Bydelsdirektør, Bydel Grünerløkka,
Oslo kommune

15:00:

En helsesøster med 150 000 kontakter daglig– hvordan og hvorfor er det
mulig?
Tale Maria Krohn Engvik; Helsesista

15:30:

Takk for i dag

