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KUNSTNERISK INNSLAG

Ketil Thorvik, innovasjonskoordinator Helse Midt-Norge IT

Marie Denise, artist fra Trondheim

Ketil har arbeidet med endring og innovasjon i helsetjenesten i mer enn 10 år både
som ansatt ved NTNU, SINTEF, St. Olavs Hospital og nå Helse Midt-Norge IT. Som
ny innovasjonskoordinator har Ketil ansvar for oppbygging av Helse Midt-Norge
IT sin innovasjonssatsing. Ketil er opptatt av at endrings- og innovasjonsledelse i
helsetjenesten ofte forutsetter et samspill mellom organisasjon, prosess og teknologi.
Det handler om hvordan du jobber for å øke sjansen for å lykkes med små og store
endringsreiser.

Marie Denise gjorde sin debutkonsert under Trondheim Calling 2015 og fikk
terningkast fem av Adressas anmelder som beskrev henne som en av festivalens
mest interessante debutanter. Siden den gang har hun blant annet spilt på Pstereo,
Feminalen, Byscenens 5-års jubileum, Verkstedet og Gut Feelings #6 i Oslo. For
tiden jobber hun mot singelslipp. Musikken beskrives som pop-rock i et melodisk og
mystisk univers. Hun har med seg gitarist Bendik Romundstad, og de skal gjøre noen
nedstrippete versjoner av låtene hennes.

0800 - 0900 REGISTRERING

0915 - 0945

MOT EN MER INNOVATIV HELSE- OG OMSORGSTJENESTE
Bent Høie, statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet
Innovasjon er et viktig virkemiddel for å videreutvikle helse- og omsorgstjenestene.
Regjeringen ønsker et kraftig løft for innovasjon i helse og omsorg. Med Nasjonal
helse- og sykehusplan, Legemiddelmeldingen og regjeringens handlingsplan for
oppfølging av HelseOmsorg21-strategien har regjeringen lagt til rette for økt
utvikling, gjennomføring og implementering av nye løsninger. Et nært samspill mellom
tjenestene, pasienten/brukeren, industrien og universiteter og høyskoler er nødvendig
for å få dette til.

FÅ INNSIKT

BRUKERNE – VÅRE VIKTIGSTE ENDRINGSAGENTER
0945 - 1015 KAMPEN FOR LIVET
Anniken Golf Rokseth
Når kreften rammer - igjen - og igjen. Anniken Golf Rokseth fikk lymfekreft i en alder
av 23 år. Deretter har hun tilbrakt mye av livet i helsevesenet. Nå, syv år etter, er
Anniken kreftfri. Men hva har kreftbehandlingen kostet henne? Hva har helsevesenet
bidratt med, og hva har Anniken måttet gjøre selv for å kunne leve det livet hun har
i dag? Hva kan gjøre veien enklere å gå for de som kommer etter? Anniken Golf
Rokseth har overlevd kreft tre ganger. Hun og ektemannen har i flere år delt sine
erfaringer som pasient og pårørende, blant annet i boken «Kampen for livet». I 2013
fikk de Kreftforeningens hederspris for sin åpenhet rundt kreftsykdommen. I dag sitter
Anniken som styremedlem i Ung Kreft, og arbeider som rådgiver i Kreftforeningen.

1015 - 1045 “VARFOR MANGLER PATIENTEN?”
Anders Olauson, ærespresident i EPF (European Patients’ Forum)
Som grunnlegger av (og nå styreleder i ) Ågrenska AB i Sverige, 13 år i EPF (derav
11 år som president), flere år i EU-kommisjonen og med oppdrag for FN har Olauson
både nasjonal, europeisk og global erfaringsbakgrunn, og han stiller spørsmålene:
“Varför är inte patientens perspektiv det normala utgångspunkten?” “Varför tror vi
alla inom hälsetjänsten att vi vet vad patienterna behöver?” Og han kommer til å gi
sine tanker omkring “varför hälsetjänsten i alla länder släpar efter, och är reaktiv i
stället för att vara proaktiv”. Han vil også gi eksempler på gode løsninger og initiativ
som kan anvendes.

1045 - 1115 PAUSE

SKAP KULTUR
SAMHANDLING
1115 - 1135 SKRÅBLIKK – MANGLENDE VILJE ELLER EVNE?
Tone Sofie Aglen, politisk redaktør, Adresseavisen
De siste årene har forenklet livet vårt enormt på mange av livets små og store områder
– om det er å parkere, bestille flybilletter, se hva man vil på TV eller overføre penger.
Men den samme evnen til å forenkle og forbedre hverdagen ser ikke ut til å ha inntatt
helsevesenet, underlig nok. Få virksomheter kan vise til mer kraft, flere ressurser og et
større potensial for innovasjon. Selv om innovasjon er blitt honnørord, kan det virke
som frykten for å blande helse og butikk fortsatt er sterk. Er man for redd for å miste
«de varme hendene»? Kjenner ikke næringslivet sin besøkelsestid? Eller mangler rett
og slett helsevesenet nødvendige insitament til å endre seg?

1135 - 1235 LEDERNE UTFORDRES – INNLEGG OG DEBATT
En vellykket innovasjonssatsing innen helse og omsorg vil ha en trippel verdi-effekt;
pasientene får et bedre liv, samfunnet som helhet kan tilby bedre og mer ressurseffektive
helse- og omsorgstjenester, næringslivet kan utvikle seg gjennom å levere de beste
løsningene for dagens og fremtidens helseutfordringer.
Vi utfordrer lederne: Hvorfor får vi ikke dette helt til? Er det manglende vilje eller
evne? Hva skal til for å utløse innovasjons- og verdiskapingspotensialet i helse- og
omsorgssektoren?

Elin Wikmark Darrel, IT-leder i Stjørdal og Værnesregionen
Daniel Haga, samhandlingsdirektør, Helse Midt-Norge RHF
Mona Skaret, direktør for klynger og vekstbedrifter, Innovasjon Norge
Tone Sofie Aglen, deltar i debatten

1235 - 1305 NYSKAPING - TILPASNING - LIKEVERD
Bernadette Nirmal Kumar, direktør ved Nasjonal kompetanseenhet for migrasjonsog minoritetshelse (NAKMI), styremedlem i Helse Sør-Øst RHF og medlem i
HelseOmsorg21-rådet
Det handler ikke om kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste eller
samhandlingsreform - vi er en del av verden! Globalisering med migrasjon
og ”utvidelse av Europa” fører til et samfunn i stadig endring. Hvordan møte de
utfordringene som et økende mangfold skaper i en tid preget av effektivisering,
innstramninger og standardløsninger? Bernadette Nirmal Kumar er utdannet lege
fra India, og har doktorgrad i samfunnsmedisin fra Universitetet i Oslo. Hun har flere
års internasjonal erfaring bl.a. fra jobb i UNICEF, WHO, WFP, Verdensbanken og
NORAD, og hun har jobbet i land som Sør-Sudan, Somalia, Kenya, Vestbredden og
Gaza, Nord-Korea og Kina.

1305 - 1315 KUNSTNERISK INNSLAG
Marie Denise, artist fra Trondheim

1315 - 1415 LUNSJ
1415 - 1445 FRISK NOK FOR LIVET
Jørgen Skavlan, allmennlege, fastlege ved Din Lege AS
Jørgen Skavlan er lege, foredragsholder, forfatter og debattant. I sitt foredrag
vil Skavlan se på oss alle fra et internasjonalt perspektiv og sammenligne vår
samfunnsutvikling med det vi finner ute i den store verden. Skavlan vil berøre vel så
mye nordmenns folkesjel som våre holdninger til det å være syk. Jørgen Skavlan fikk
Allmennlegeprisen i 2010.

TENK NYTT
INNOVASJONSHISTORIER
1445 - 1515 TA “SALTOEN” – INNOVASJON I TETT SAMARBEID MED BRUKERNE
Sveinung Tronaas, innovasjonssjef, Sunnaas sykehus
Tenk om alle som jobber i Helsesektoren meldte inn én innovasjonsidé i året? Vi vet
at omtrent 10 % av idéene er så gode at de bør jobbes videre med, og 2-3 % blir
til innovasjoner til nytte for pasienter og helsetjeneste. Hva skal til for ikke å gå glipp
av denne verdiskapingen i helsesektoren? Sunnaas sykehus har gjennom langsiktig
og målrettet innovasjonssatsing funnet nøkkelen til suksess, sammenfattet i begrepet
SALTOEN. Vi gleder oss til historien!

1515 - 1545

AKTIVITETSTILBUD TIL PERSONER MED TIDLIG DEMENS
Anne Karin Røsvik Roald og Liv Aarseth Lied,
geriatriske sykepleiere, Ålesund kommune
Anne og Liv har jobbet i eldreomsorgen i mange år. De er opptatt av at personer med
demens og deres pårørende skal oppleve støtte og trygghet. I møte med personer
med tidlig demens så de et behov og samtidig mangler ved tjenestetilbudet. De møtte
personer på sin egen alder som var falt ut av arbeidslivet, manglet mestringsopplevelser
og som også hadde slitne pårørende. Det var starten på arbeidet med å utvikle og
ta i bruk et bedre aktivitetstilbud, i samarbeid med Sunnmøre Museum og frivillige.
Denne tjenesten er i dag interkommunal – og de fikk Demensprisen i Møre og Romsdal
for 2015.

1545 - 1615 PAUSE
1615 - 1645 GATEHOSPITALET
– KOMPETANSE, KJÆRLIGHET OG NYBAKTE RUNDSTYKKER
Linn Råmunddal, avdelingsleder, Gatehospitalet
Midt i Oslo har Frelsesarmeen i snart 12 år drevet Gatehospitalet. Gatehospitalet
startet etter at flere hadde sett at mennesker med et alvorlig rusproblem og somatiske
helseutfordringer hadde behov som ikke ble møtt i det offentlige helsevesenet.
Gatehospitalet – den nye tjenesten – har vært et heldøgns helsetilbud til mennesker
med alvorlig rusavhengighet i Oslo helt siden 2004. Her gir pasientene uttrykk for
at de trives godt. De opplever å bli møtt med omsorg og respekt, de får faglig god
helsehjelp, tid til å komme seg på beina igjen og mange ganger forhåpentligvis litt
nytt håp for fremtiden.

SKAP VERDI

INSPIRASJON
1645 - 1715 SAMFUNNETS STØRSTE RESSURSER
FINNES KANSKJE DER MAN MINST VENTER DET!
Milad Mohammadi
Mohammadi er født i Iran på slutten av 80-tallet, og familien flyktet til Sverige.
På et tidspunkt sa han: “Antingen skulle jag ta livet av mig själv, eller bli en fantastisk
människa.” Han valgte det siste. 22 år gammel ble han den yngste i Sverige med
eksamen både som jurist, statsviter og økonom. Han har i løpet av de siste årene blitt
kjent for sitt sterke engasjement for integrering og mangfold, der han er meget aktiv
med å skape innovative og sosiale løsninger. Talarforum i Sverige utnevnte ham i
2014 til “Årets talare”, og han er en meget dyktig kommunikatør: “Genom min egen
berättelse i centrum är mitt största fokus att leverera inspiration, kunskap och känslor
för att publiken ska tänka annorlunda, och vilja bli bättre.”

1715 - 1730 AVSLUTNING/REFLEKSJON
Johan Georg Torgersen, divisjonsdirektør Helsedirektoratet, ansvarlig for InnoMed

1730 - 2000 TAPAS OG HYGGELIG SAMVÆR

