Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018
14. og 15. februar, Radisson Blu Hotel, Tromsø
ONSDAG 14. FEBRUAR

TORSDAG 15. FEBRUAR

11:00–12:00 Registrering og lunsj
12:00–12:15 Åpning
v/Lars Vorland, adm. dir. i Helse Nord RHF
12.15–13.00 Hvordan kan pasienter og helsearbeidere
sammen skape den gode helsetjenesten?
Dr Maren Batalden, MD,
Cambridge Hospital
13.00–13.30 Hvordan ser vi for oss fremtidens
helsevesen?
Ungdomsrådene ved
Nordlandssykehuset og UNN
13.30–14.00 Pause
14.00–14.30 Kunstig bukspyttkjertel #wearenotwaiting
Christer Jensen, far til Silje og grunnlegger
av Nightscout Norge
14.30–16.00   Læringsnettverk for gode pasientforløp,
en retningsendring
Anders Vege, leder seksjon for kvalitetsutvikling i Folkehelseinstituttet
16.00–16.30 Pause
16.30–18.00 Forbedringsprosjekter fra foretakene i 		
regionen
20:00
Festmiddag

08.30–08.45 Velkommen til dag 2
08.45–09.15 Konflikthåndteringsmodellen ved Brøset
Egil Brovold, psykiatrisk sykepleier og ass.
seksjonsleder, Brøset, St. Olavs hospital
09.20–09.50 Hvordan bygge kvalitets- og
sikkerhetskultur på avdelingsnivå?
Sven Erik Gisvold, professor og overlege i
anestesi, St. Olavs hospital/NTNU
10.00–10.30 Pause
10.30–11.00 ForBedring - arbeidsmiljø og
pasientsikkerhet
Christer Mortensen, psykologspesialist i 		
Helse Sør-Øst og Merete Blokkum,
kvalitetssjef ved St. Olavs Hospital
11.00–11.45 Gruppearbeid på utvalgte tema fra
ForBedring
Christer Mortensen og Merethe Blokkum
11.45–12.00 Oppsummering
12:00–13:00 Lunsj
13:00–15:00 Parallellsesjoner
• ForBedring for ledere
		
• ABC i forbedringsarbeid
Styreseminar
Program kommer
Møteleder: Benedikte Dyrhaug Stoknes

Lars Vorland er administrerende direktør
i Helse Nord RHF. Han er utdannet lege
og har en doktorgrad i medisin. Han er
tidligere avdelingsoverlege og sjef for
medisinske serviceavdelinger ved UNN.
Vorland har også vært divisjonsdirektør
ved Folkehelseinstituttet. Professor i
medisin fra 2002. Vorland er også leder
av det nasjonale beslutningsforum for
nye metoder.

Dr Maren Batalden er ansatt ved The Cambridge
Health Alliance (CHA) i Massachusetts. Hun
jobber med ledelse for forbedringsinitiativer.
Batalden er klinisk aktiv og engasjert i å
undervise i kvalitet, sikkerhet og systemforbedring til helsepersonell. I alt hennes arbeid,
som praktiserende kliniker, som lærer, og som
leder av institusjonelle endringsprosjekter, er
hun interessert i få pasienter og helsearbeidere
til å skape gode helsetjenester sammen.

Egil Brovold har jobbet på Brøset, St. Olavs
Hospital, siden 2004 og er i dag fagutvikler
ved inntaksposten på Regional sikkerhetsavdeling. Brovold er medforfatter på et
kompendium som omhandler forebygging
og håndtering av vold. Han er opptatt av
mennesket bak diagnosen/handlingen og
mener at alle har iboende ressurser som
det kan taes tak i og bygges videre på.

Sven Erik Gisvold er tidligere avdelingssjef for
anestesi og intensivavdelingen ved St. Olavs
Hospital og tidligere sjefredaktør i Acta
anaesthesiologica Scandinavia. Han jobber nå
som leder i Regional Etisk komite for medisinsk
forskning, og er fortsatt aktiv i klinisk arbeid
som overlege på deltid. Gisvold er også aktiv
som foredragsholder om norsk helsevesen og
om kvalitet og sikkerhet.

Christer Mortensen er offentlig godkjent
psykolog (1997) og godkjent spesialist i
arbeidspsykologi og organisasjonspsykologi (MNPF). Mortensen har jobbet
mye med design av trenings- og utviklingsprogrammer, hovedsakelig for ledere, og har
gjennomført praktisk ledertrening for mange
hundre ledere. Han jobber nå i Helse Sør-Øst
og har ansvar for blant annet ForBedring.
Mortensen er opptatt av hvordan man har
det på jobben, og han har et brennende
engasjement for arbeidsglede som et
sentralt aspekt ved folkehelsen.

Christer Jensen er far til Silje og grunnlegger
av Nightscout Norge, en pasientbevegelse hvor
målsettingen er å ta i bruk innovativ teknologi
for å forbedre livet til pasienter med diabetes.
Nightscout har utviklet seg fra å være et system
for fjernovervåkning av blodsukker til en stor
organisasjon som leder an i innovasjonen innen
diabetesteknologi og påvirker både leverandører
og myndigheter. Christers datter Silje var som
seksåring den første i Norge som hadde en
hjemmelaget kunstig bukspyttkjertel. Denne
har nå vært i bruk i over et år og har vært et
paradigmeskifte i livet til Silje og hennes familie.

Anders Vege er seksjonsleder for Seksjon
for kvalitetsutvikling i Folkehelseinstituttet.
Han har lang erfaring i å arbeide med
praktisk forbedringsarbeid på ulike nivåer,
både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Merete Blokkum er jurist og jobber som
kvalitetssjef ved St. Olavs Hospital. Blokkum
jobber særlig med kulturbygging og kontinuerlig
forbedringskompetanse. Hun har deltatt i den
nasjonale arbeidsgruppen som utarbeidet ForBedring og var også en av pilotprosjektlederne
da undersøkelsen ble pilotert i samtlige regioner.

Årets konferanse er den femte i rekken og arrangeres av Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
ved Nordlandssykehuset. Les mer om konferansen: helse-nord.no/pasientsikkerhetskonferansen2018

Si din mening på Twitter!

#pasientsikkerhet

Regional kompetansetjeneste
for klinisk pasientsikkerhet

Trykkeriet NLSH

Har du spørsmål til foredragsholderne eller arrangør?
Bruk gjerne Twitter @pasientsikkert eller send sms til 916 39 097

