
Kommunikasjonskonferansen 2016 
1.-2. september,  Scandic Havet, Bodø
For deg som jobber med kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten 

Torsdag 1. september

10.00   Registrering

10.30 – 10.50  Åpning og velkommen
  Lars Vorland, adm.dir. Helse Nord RHF
    
10.50 – 11.00  Hvordan vektlegges kommunikasjon 
  i spesialisthelsetjenesten? 
  Bent Høie (video), 
  helse- og omsorgsminister
  
11.00 – 11.45  Åpenhet og god dialog i sykehusene  
  Torbjørn Aas, adm.dir. Helse Nord-Trøndelag
  
11.45 – 12.00  Kommunikasjonsutfordringene ved 
  åpenhetskultur 
  Svein Karlsen, kommunikasjonssjef 
  Helse Nord-Trøndelag 
  
12.00 – 12.15  Pause

12.15 – 13.15  Åpenhet og etikk – Hvordan bygge en 
  organisasjon der folk tør å si ifra 
  til hverandre? 
	 	 Einar	Øverenget,	filosof
  
13.15 – 14.15  Lunsj

14.15 – 15.00  Sosiale digitale nettverk – en vidunderlig  
  verden av aktiv deltakelse og engasjement? 
	 	 Christin	Nyland,	kommunikasjonsrådgiver		 	
  Helse Sør-Øst
  
15.00 – 15.45  Strategi og plan for sosiale medier 
	 	 Malin	Aurbakken	Gylvik,	seniorrådgiver
  Helsedirektoratet
  

15.45 – 16.00  Pause 

16.00 – 17.00  Erfaringsdeling praktisk 
  kommunikasjonsarbeid fra helseforetakene 

18.00 – 22.00  Festmiddag i lavvo

Fredag 2.september 

09.00 – 09.15 Betraktninger fra samlingen så langt 
	 	 Dagfinn	Aanonsen,	kommunikasjonsdirektør		
	 	 Akershus	universitetssykehus
  
09.15 – 10.15  Somatikk og psykisk helse i samme hus 
  Går det an? 
  Irene Dahl Andersen, klinikksjef/viseadm. 
	 	 direktør,	Sykehuset	i	Østfold
  
10.15 – 10.45  Pause

10.45 – 11.45  Rask hjelp ved psykiske lidelser hos unge 
	 	 Sveinung	Dybvig,	formidlingskonsulent	TIPS,		
	 	 Stavanger	universitetssykehus
  
11.45 – 12.00  Avslutning og velkommen til Helse Sør-Øst 
  neste år 
	 	 Gunn	Kristin	Sande,	
  kommunikasjonsdirektør Helse Sør-Øst 
  
12.00 – 13.00 Lunsj
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Hjertelig velkommen til Bodø - Norges mest attraktive by

Festmiddag 
Vi har gleden av å invitere til 
festmiddag i en stor oppvar-
met lavvo i Geitvågen, noen 
kilometer nord for Bodø. 

•  18.00 Bussavgang fra 
    Scandic Havet
•  22.00 Retur fra Geitvågen
•  Anbefalt antrekk: lett turantrekk

Torbjørn Aas er administrerende 
direktør i Helse Nord-Trønde-
lag. Han har vært politimester i 
Vest-Finnmark politidistrikt og 
gjorde seg bemerket i media som 
en frittalende politimester. 

Svein Karlsen er 
kommunikasjonssjef i Helse 
Nord-Trøndelag med bakgrunn fra 
media. Også nå kjemper han for at 
åpenhet skal ha gode kår.  

Malin Aurbakken Gylvik er 
kommunikasjonsrådgiver i 
Helsedirektoratet og brennende 
opptatt av digitale trender og 
sosiale medier. 

Irene Dahl Andersen er 
klinikksjef og 
viseadministrerende direktør ved 
Sykehuset Østfold og har lenge 
kjempet for en mer positiv omtale 
av psykiatrien.

Einar Øverenget er en anerkjent 
filosof og foredragsholder som 
arbeider med spørsmål knyttet til 
etikk, verdier, kulturutvikling og 
anti-korrupsjon i en rekke norske 
og internasjonale selskaper.

Christin Nyland er 
kommunikasjonsrådgiver i Helse 
Sør-Øst. Hun har nylig fullført et 
masterstudie i digital kommuni-
kasjon ved BI.

Svein Dybvig er 
formidlingskonsulent ved 
Stavanger universitetssykehus 
og er opptatt av hvordan vi som 
kommunikatorer kan bidra til 
å sette unges psykiske helse på 
agendaen. 

Ståle Gerhardsen skal live-tegne det 
som skjer på scenen under konfe-
ransen slik at vi får 
dokumentert innholdet visuelt i 
pausene. 

helse-nord.no/helsekom2016
#helsekom2016

https://helse-nord.no/helsekom2016

