
TIRSDAG 11. FEBRUAR
10.30–12.00  Registrering (lunsjtallerken fra 11.30)

12.00–12.30  Åpning 

12.30–13.15  Hvordan kommuniserer vi med pasientene  
 - egentlig? 
 Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud  
 i Troms

13.15–13.45  Pause

13.45–15.45  Learning from our Neighbours (foredrag   
 på engelsk) 
 Professor Jason Leitch CBE, direktør for   
 helsetjenestekvalitet og strategi, NHS   
	 Skottland

15.45–16.15  Pause m/servering

16.15–17.30  Presentasjon av forbedringsprosjekter  
 fra hvert helseforetak i regionen

17.30–18.00  Kåring av Årets kollega 2019 
 Beate Karlsen, leder Regional kompetanse- 
 tjeneste for klinisk pasientsikkerhet

20.00  Middag

ONSDAG 12. FEBRUAR
09.00–11.30  Parallellsesjoner
  o Global Trigger Tool (GTT) 
  o Ivaretakelse av helsepersonell
  o Forbedring for alle
  o Melde for å lære
  o Ledelse av pasientsikkerhet 

11.30–12.15  Lunsj

12.15–13.15  Jakten på samvalg  
 Tove Skjelbakken, leder/overlege  
 Samvalgssenteret Elisabeth Sundkvist,   
	 rådgiver/kreftoverlever	Samvalgssenteret

13.15–13.45  Pause

13.45–14.45  Moderne kommunikasjon i helsetjenesten 
 Lege Kaveh Rashidi og representanter fra   
 ungdomsrådene

14.45–15.00  Oppsummering av årets konferanse  
 Cecilie Daae, administrerende direktør i   
 Helse Nord RHF

 

Regional pasientsikkerhetskonferanse

2020

Mer detaljert program, praktisk informasjon og lenke til påmelding 
finner du på helse-nord.no/pasientsikkerhet



Odd Arvid Ryan

Kaveh Rashidi

Spørsmål? pasientsikkerhet@nlsh.no

Tove Skjelbakken

Jason Leitch 

Ungdomsrådene

Odd Arvid Ryan har vært pasient- og brukerombud 
i Troms siden 2011. Han er utdannet jurist og har 
lang erfaring fra kommunal helse- og omsorgstje-
neste, blant annet fra Fylkesmannen i Troms. Der 
jobbet	han	med	klage-,	tilsyns-,	og	kursvirksom-
het.	Ryan	har	bidratt	til	lærebøker	i	juristutdannin-
gen	og	for	ansatte	i	helse-	og	omsorgstjenesten.	
I perioden 2010-2011 var han medlem av et 
offentlig	utvalg	(«Kaasa-utvalget»)	som	leverte	en	
NOU om pårørendeomsorg (2011:17).

Kaveh	Rashidi	er	lege,	forfatter	og	lektor	på	UiO.	Han	er	styre- 
medlem i Amathea og faggruppen for medisin for uforklarlige  
plager i Legeforeningen. Hans hjertesaker er folkehelse, 
psykisk helse, kvinnehelse, evidensbasert medisin, døden og 
sosiale	ulikheter	i	helse.	Han	er	en	aktiv	samfunnsdebattant,	
både i aviser og podkast, men også live fra scenen. Kaveh har 
gitt	ut	den	bestselgende	boken	«Manus	om	Anus»	fra	2018	og	
hans	neste	bok	«Kanskje	du	er	frisk»	ble	utgitt	i	januar	2020.

Tove Skjelbakken er lege og leder av  
Samvalgssenteret på UNN. Senteret  
koordinerer implementering av samvalg  
i Norge. Samvalg handler om at helse- 
tjenestene	legger	til	rette	for	at	pasienter	
tar informerte valg – i tråd med egne 
preferanser og på grunnlag av kunnskaps-
basert informasjon

Professor Jason Leitch har arbeidet for skotske 
myndigheter siden 2007, og ble i januar 2015 
utnevnt	National	Clinical	Director	for	helse- 
tjenestekvalitet og strategi i det skotske helse- 
og sosialdirektoratet. Han er styremedlem 
i	NHS	(National	Health	Services)	Scotland,	i	
tillegg	til	en	rekke	andre	styreverv	i	og	utenfor	
Skottland.	Han	har	i	mange	år	jobbet	spesielt	
med kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og 
personsentrerte	tjenester	og	er	også	tilknyttet	
Institute	of	Healthcare	Improvement	(IHI)	i	
USA.

Ungdomsråd	finnes	snart	i	alle	sykehusforetakene	i	Helse	
Nord.	Målet	er	at	de	skal	bidra	til	at	ungdoms	særskilte	
behov blir hørt når helsetjenester planlegges og utvikles. 
Ungdomsrådene	har	særlig	fokus	på	utfordringene	ungdom	
med	langvarige	helseutfordringer	møter	i	helsetjenesten.	
På selve konferansen bidrar representanter ungdomsrådene 
ved både UNN og Nordlandssykehuset. 

Thyroideaoperasjoner - mer effektiv dagkirurgi
Universitetssykehuset Nord-Norge
Linda Solbakken, seksjonsleder og Vegard Brun, overlege
 
Legemiddelgjennomganger med fokus på fallrisiko
Sykehusapoteket Nord
Marit B. Christensen og Tine Johnsgård, provisorfarmasøyter

Passert planlagt tid ved barneavdelingen og BUP
Finnmarkssykehuset
Line Grongstad, avdelingsleder

Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom
Nordlandssykehuset
Rigmor	Knutsen,	pediatrisk	sykepleier	og	Ketil	Mevold,	overlege
 
Innføring av ernæringsscreening på sengepost
Helgelandssykehuset
Anne	Karin	Kjeldsand,	kvalitetskoordinator	og	Christine	Walnum,		
ernæringsfysiolog

Regional kompetansetjeneste 
for klinisk pasientsikkerhet
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Presentasjon av forbedringsprosjekter

#pasientsikkerhet2020

Sjekk vårt konferansefilter


