INFORMASJON } REHABILITERINGSFORUM 2017

Rehabilitering

INDIVIDUELL PLAN Opptrappingsplan
gode pasientforløp harahjerte

habilitering
Hverdagsrehabilitering

samhandling Opplæring og veiledning

koordinerende enhet mestring
brukermedvirkning
15. - 16. mars 2017

NYTT HOVEDSYKEHUS
}

Scandic Ringsaker

For fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og rehabiltering
som kommer i befatning med Koordinerende enhet (KE), koordinatorrollen, IP.

ONSDAG 15. MARS
08.30

Registrering, kaffe. Samhandlingstorg åpner. 			

09.00

Velkommen.
Kulturell åpning.
} Geirr Lystrup, visekunstner
Konferanseåpning.
} Alice Beate Andersgaard, administrerende direktør, SI

09.40

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten – hva skjer i 2017?»
} Bjørnar Andresen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

10.10	
Et tjenesteområde

i endring.
– Hvilke endringer forventes innen hab/rehabfeltet i SI?
} Astrid Millum, divisjonsdirektør, divisjon Habilitering og rehabilitering, SI

10.35

Presentasjon i plenum av aktører på Samhandlingstorg.

10.45

Pause. Kaffe/te. Åpent Samhandlingstorg. 				

11.30

Brukers rolle i pasientbehandlingen:
blir det en plass for brukeren i et tverrfaglig behandlingsopplegg?		
} Tone Meisdalen, Nord Aurdal, medlem i Brukerutvalget, SI

11.50

Pasientforløp – fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»
} Anders Vege, seksjonsleder Folkehelseinstituttet

12.30

Åpent Samhandlingstorg.

13.00

Lunsj.
PARALLELLSEMINAR
Rehabilitering

Habilitering

14.00

Hverdagsrehabilitering.
} Britt Slettmoen, kommuneergoterapeut, Sel kommune

Oppfølging av barn med store,
sammensatte funksjonsnedsettelser.
} Sissel Viken, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Trondsletten habiliteringssenter,
Trondheim

14.30

Effekten av Hverdagsrehabilitering i norske kommuner.
} Ingvild Kjeken, Charm, UIO

Bruk av kap. 9 om kriminell atferd hos
personer
med lettere utviklingshemming.
		
} Hedda Lervold, spesialvernepleier,
Habiliteringstjenesten, SI

15.15

Gruppearbeid (inkl. pause) basert på innledningene.

16.00

Harahjerte og andre helseplager.
} Thor Gotaas, fornminnegransker og forfatter

19.00

Middag.

TORSDAG 16. MARS
08.30

Velkommen.
Kulturelt innslag.
} Magnus Østberg (medlem av Return)

08.45

Knutepunkt Sørlandet.
Et felles fagutvalg innen rehabilitering for kommuner og spesialisthelsetjeneste.
} Anne-Kari Thomassen, avdelingssjef, AFR, Sørlandet Sykehus, og
Ellen Torgersen, avdelingsleder Kristiansand Kommune

09.30

Satsningsområder innen habilitering og rehabilitering.
} Helene Dypdal, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oppland, og
Irene Imingen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

Pasient og pårørendeopplæring.
– pasientkompetanse, behandlingskvalitet og pasientsikkerhet.
	
} Mirjam Smedsrød, enhetsleder, Regional kompetansetjeneste for pasient- og
pårørendeopplæring, RK-PPO
10.00

10.30

Pause. Kaffe/te.

11.00

En kunnskapsoppsummering: Hva er det som fremmer og hemmer arbeidet
med individuell plan og koordinator?
} Kari Mette Dukefoss Holte, spesialsykepleier og rådgiver i Regional
koordinerende enhet, Sunnaas sykehus HF

11.30

Kunnskapstranslasjonsprosjektet.
– Å få ny evidensbasert kunnskap raskere ut i praksis.
} Inger Tollefsrud og Berit Hagemoen Linberg, Revmatismesykehuset Lillehammer

12.00

Pause.

Et tilbud til smertepasienter i SI.						
	
} Randi Brendbekken, avdelingsoverlege, avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, SI
12.30

13.00

Fremtidig sykehusstruktur i SI.
Strukturelle endringer fram mot realisering av langtidsplaner.			
} Randi Nordtorp Mølmen, prosjektleder, SI

13.15

Avslutning. Oppsummering.

13.30

Lunsj.

Praktiske opplysninger
MÅLGRUPPE

MER INFORMASJON

Ansatte og ledere som jobber;

Spørsmål om samlingen kan rettes til:

■

innen habilitering og rehabilitering i
kommuner og i spesialisthelsetjenesten

■

i private rehabiliteringsinstitusjoner

■

i brukerorganisasjoner

KURSAVGIFT
Kr 1000,Avgiften dekker dagpakke for to dager på
hotellet.
Tillegg for full pensjon med overnatting
kr 950,- som betales direkte til hotellet.
Dette inkluderer felles middag kl. 19.00.

OVERNATTING
må bestilles direkte til Scandic Ringsaker;
annkristin.arnseth@scandichotels.com

}Jan Erik Mæhlum, mobil 918 25 095

jan.erik.mahlum@sykehuset-innlandet.no

SAMHANDLINGSTORG
Den første konferansedagen vil det være et
Samhandlingstorg hvor flere institusjoner
og tiltak innenfor habilitering og rehabilitering blir presentert.
Har du et prosjekt som du ønsker å dele
med andre så henvend deg til en av disse
adressatene; Åse Skarbø
ase.skarbo@revmatismesykehuset.no
eller Jan Erik Mæhlum
jan.erik.mæhlum@sykehuset-innlandet.no
Det blir satt av god tid til besøk, med en
kort presentasjon i plenum. Hver stand får
dekket dagpakke for én person onsdag.

GODKJENNINGER
STED OG TID
Scandic Ringsaker, ved Olrud nær Hamar.
Onsdag 15. mars – torsdag 16. mars 2017

Kurset søkes godkjent som meritterende
kurs i Norsk Ergoterapiforbund, Norsk Sykepleierforbund, som klinisk fagstige for Fagforbundet samt som vedlegg for spesialistsøknad til Norsk Fysioterapiforbund.

Elektronisk påmelding på
www.sykehuset-innlandet.no/
Påmeldingen er bindende.
} Påmeldingsfrist 5. februar 2017
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