10.01.2020
Hotel Bristol, Oslo

Torsdag 09.01.2020
Alumni Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED), UiO
13:45 – 14:25

Registrering, kaffe/te og noe å bite i

14:25 – 14:30

Åpning av konferansen

14:30 – 16:00

Innlegg og etterfølgende diskusjon
 Ole Berg, professor emeritus, Founding Father
 Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus, assosiert partner
 Terje P. Hagen, professor, instituttleder
 Siw Cathrine Høymork, avdelingsdirektør (moderator)

- 20 min benstrekk -

16:20 – 16:50

Generalforsamling og årsmøte i Norsk Forum For
Helseledelse

16:50 – 17:20

Speedpresentasjon av masteroppgaver

17:20 – 17:40

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 med tilhørende underholdning fra kl. 19.30.

helseledelse.no

Fredag 10.01.2020

09:00 – 09:30

Åpning ved Eldre- og folkehelseministeren
Terje Søviknes (FrP)

09:30 – 10:30

Faglige og helsepolitiske utviklingstrekk i
kommunehelsetjenesten. Hvordan styre 422 kommuner og
hvem påvirker beslutningene?
Lisbeth Normann, tidligere statssekretær i HOD (H)
- 15 min benstrekk -

10:45 – 11:15

Fag på ville veier
Cathrine Krøger, litteraturkritiker og sykepleier på
gastromedisinsk avd. Ullevål, OUS

11:15 – 11:45

Ledelse og endring og ikke minst IKT
Lars Erik Kjekshus, professor, Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi, UiO
- 60 min lunsj -

12:45 – 13: 45

Slik har Brennpunkt jobbet med helsevesenet siste to år
Bjørn Olav Nordahl og Maria Hasselgård, journalister, NRK
- 15 min benstrekk -

14:00 – 14:30

Hvor ligger (egentlig) makten i helsenorge?
Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD)

14:30 – 15:30

Tøffe tider for personalledelse
Elin Ørjasæter, dosent Høyskolen Kristiania

15:30

Takk for i dag

I årets konferanse tar vi ett skritt tilbake og har et skråblikk på helsetjenesten og ser
nærmere på utviklingstrekk, makt og åpenhet.
Konferansen er godkjent meritterende for:
- Den norske legeforening
- Norsk Sykepleierforbund
- Norsk Fysioterapeutforbund

- Norsk Ergoterapeutforbund
- Norsk Psykologiforening
- Den norske tannlegeforening

helseledelse.no

- NITO Bioingeniørfaglig institutt

