Velkommen til fagkonferanse!
Kunnskapsparken Finnsnes 22.mai kl 09:00 – 23.mai kl 14:30

Velferdsteknologiske løsninger
Dagens og fremtidens helsetjeneste

Program 22.mai
09.00 – 09.10 Åpning og velkommen - ved Lena Røsæg Olsen, daglig leder LØKTA
09:10 – 09.40 Framtidens helsetjeneste – fra dagens praksis til mulighetsrommet i tjenesteyting i
framtiden. Nasjonale føringer og virkemidler - ved Anette Moltu Thyrhaug, leder for
helse og omsorgsseksjonen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
09.40 – 10.30 Hvordan lykke kommunene med innføring av velferdsteknologi – hva gjør vi
nasjonalt – ved Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram, KS
Benstrekk 15 min
10.45 – 11.30 Erfaringer fra kommunene som er med i det nasjonale
velferdsteknologiprogrammet. Oppstart, utfordringer, implementering og
erfaringer.
- NT-6 samarbeidet, Nord-Troms ved Hege Nicolaisen, prosjektleder
- 4 Midt-Troms kommuner ved Linda Bjørnsund, prosjektleder
- Harstadsamarbeidet ved Kees Jan Verhage, rådgiver
Lunsj 60 min
12.30 – 13.15 Etablering av responssenter for mottak av alarmer fra velferdsteknologiske
løsninger. Erfaringer og muligheter for samarbeid regionalt ved Ingebjørg Riise,
fagleder IT i helse og omsorg og Camilla Johansen, prosjektleder responssenter i
Tromsø kommune.
Benstrekk og kaffekake 15 min

13.30 – 14.10 Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten ved Kjersti Norheim, enhetsleder
hjemmetjenesten Horten kommune
14.10 – 14.30 Avstandsoppfølging i Bardu mellom sykehjem, ambulanse og legevakt ved Janne
Karin Stenvold, avdelingsleder Øverbygd sykehjem og Hege Hammer Bech,
avdelingsleder legevakta i Bardu.
Benstrekk 15 min
14:45 – 15.30 Smart Helse – Bodø kommune ved Anette Skogstad ForUT – IKT forvaltnings- og
utviklingsteam for helse – og omsorgsavdelingen Bodø kommune

Felles gåtur mot byfjellet Varden planlegges for de som ønsker dette. Ta med gode sko
19.30 Middag på Finnsnes Hotell

Program 23.mai
09.00 – 09.10 Velkommen til dag 2 ved Lena Røsæg Olsen
09.10 – 09.30 Medisineringsstøtte i helsetjenesten ved Merethe Grytdal, psykisk helse og rus
Tromsø kommune
09.30 – 09.50 Fengselshelseprosjektet – ivaretagelse av barn som pårørende og samhandling
mellom fengselshelsetjeneste og hjemkommune/fastlege gjennom VK/Skype ved
John Berglund, avdelingsleder Helsetjenesten Tromsø kommune
Benstrekk 15 min
10.05 – 11.05 E-helseforskning:
Erfaringer med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelse ved
Marianne Trondsen, seniorforsker, nasjonalt senter for e-helseforskning
Resultater fra nordisk kartlegging om utbredelse og bruk av velferdsteknologi ved
Gunn Hilde Rotvold, seniorrådgiver, nasjonalt senter for e-helseforskning
11.05 – 11.30 Velferdsteknologi vs digitalisering. Overordnet organisering og teamarbeid. Mål og
virkemidler ved Kees Jan Verhage, rådgiver helse og omsorg Harstad kommune
Lunsj 45 min
12.15 – 13.00 Velferdsteknologi, ja takk! Strategi – endringsprosesser – implementering ved Kari
Eidnes Bjørkheim, prosjektleder Lindåsprosjektet og Nordhordalandprosjektet.
Pause med kaffe og kake 15 min

13.15 – 14.15 Velferdsteknologi betyr endring – erfaringer med innovasjonsprosjekt i
kommunehelsetjenesten, anbefalinger og gode råd på veien ved Sintef
Med forbehold om endringer i programmet

