Ledelse, organisasjon og samhandling i helsevesenet kunnskapsutveksling og utvikling av forskningstema
28. og 29. oktober 2009 Sola Strand Hotel, Stavanger
Høsten 2008 ble det arrangert en konferanse i Bergen om ledelse og organisering i
helsetjenestene i regi av Helse Bergen og Rokkansenteret, UiB, med deltakere fra ulike
forsknings- og praksismiljø (for mer informasjon: http://www.polis.no ). Flere av deltakerne
pekte på behov for og betydning av å ha møteplasser mellom forsknings- og praksisfeltet med
fokus på kunnskapsutveksling og utvikling av nye forskningsideer.
På bakgrunn av dette arrangeres det en workshop i regi av Helse Bergen og Rokkansenteret;
Ledelse, organisasjon og samhandling i helsevesenet med fokus på kunnskapsutvikling og
utvikling av forskningstema. Samhandlingsreformen vil stå sentralt, og vi satser på bidragsytere
fra både helsevesenet og forskningsmiljøene. Målgruppe er ansatte i helsetjenesten og forskere.
Det inviteres til deltakelse fra foretak, forskningsmiljø og kommuner på Vestlandet. Programmet
starter onsdag 28.10.09 kl. 10.00 og avsluttes 29.10.09 kl. kl 13.00 på Sola Strand Hotel,
Stavanger.
For spørsmål, ta kontakt med Simon Neby på Rokkansenteret (e-post:
simon.neby@rokkan.uib.no/ tlf. 55 58 83 64) eller Kari Guldbrandsøy i Helse Bergen (e-post:
kari.guldbrandsoy@helse-bergen.no/ tlf. 55 97 55 59)
Dag 1: onsdag 28.10.09
TID
10.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 14.00

TEMA
Velkommen
Innledning: Hvorfor en slik workshop?
Helse Bergen og Rokkansenteret
Samhandling – hvorfor er det så komplisert?
Forskningsdirektør, professor Jan Erik Askildsen, Rokkansenteret
Pause
Resonnement og problemstillinger fra et forskningsprosjekt
Seniorforsker Ståle Opedal, International Research Institute of Stavanger
(IRIS)
Lunsj
Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen med
utgangspunkt i forskningsprosjekt om liggetid på sykehus
Noen generelle utfordringer knyttet til finansieringssystem
Forsker Dr.Polit. Tor Helge Holmås, Rokkansenteret

14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 15.30

17.15 - 18.00

Spørsmål/diskusjon knyttet til de to siste innleggene
Pause
Samhandling og reform
Forsker Ph.D Simon Neby, Rokkansenteret
Pause
Forventninger til samhandlingsreformen – workshop
Om utfordringer
►Hvilke utfordringer kan samhandlingsreformen bidra til å løse? Hvorfor?
►Hvilke av dagens utfordringer vil den ha mindre mulighet til å kunne
løse? Hvorfor?
►Hva er det behov for å få mer kunnskap om?
Presentasjon og diskusjon i plenum

19.30

MIDDAG

15.30 - 16.00
16.00 - 16.15
16.15 - 17.15

Dag 2: torsdag 29. oktober
TID
09.00 - 09.45
09.45 - 10.00
10.00 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.15
12.15 - 13.00
13.00

TEMA
Fastlegen som portvakt
Forsker Ph.D Benedicte Carlsen, Rokkansenteret (med forbehold)
Pause
Forventninger til samhandlingsreformen sett fra kommuneperspektiv
Praksiskoordinator/Allmennlege Olav Thorsen, Stavanger
Universitetssykehus
Pause
Forventninger til samhandlingsreformen sett fra foretaksperspektiv
Viseadm direktør Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen
Ass seksjonsleder Hildur Thingnes, Medisinsk seksjon, Helse Førde
Hva er viktig å ha fokus på fremover sett fra praksis- og
forskningsfeltet? Plenumsdiskusjon
Oppsummering
Lunsj

Påmelding skjer til simon.neby@rokkan.uib.no innen 28. august. Det er begrenset antall plasser,
så vi ber om forståelse for at det kanskje ikke er plass til alle som ønsker å delta. Vi vil gi
tilbakemelding om plass så snart som mulig etter at påmeldingsfrist er gått ut. Det gjøres
oppmerksom på at det ikke er konferanseavgift utover at deltakerne dekker utgifter til reise, kost/
losji og dagpakker. Påmelding er bindende.
Det er tre påmeldingsalternativ:
1) Full deltakelse: overnatting, konferansekostnader inkl lunsj, middag: kr 2500,2) Deltakelse: overnatting, konferansekostnader inkl lunsj men u/middag: kr. 2035,3) Deltakelse dag: konferansekostnader inkl lunsj for to dager: kr. 990,-
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Ved påmelding ønsker vi at du opplyser om hvilket alternativ du velger, hvilken institusjon du
tilhører/arbeidssted og kontaktinformasjon. Det gjøres oppmerksom på at workshopen arrangeres
i forkant av Samarbeidsorganet i Helse Vest sin årlige forskningskonferanse, men uavhengig av
denne.
Endringer i programmet kan forekomme.
Med vennlig hilsen
Simon Neby

Kari Guldbrandsøy

Forsker Ph.D

Rådgiver

Rokkansenteret

Helse Bergen
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