
Invitasjon  }  ReHabiliteringsforum 2018

G O D K J E N N I N G E R

Konferansen er godkjent hos:

Fagforbundet: med14 timer program for klinisk faststige for hjelpepleiere, omsorgs- 
arbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper. 

Norsk ergoterapautforbund: med 14 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende 
til ergoterapispesialist innen allmennhelse, somatisk helse og arbeidshelse. 

Norsk psykologforening: med 14 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund: med 11 timers som meritterende for godkjenning til klinisk 
spesialist.

Den norske legeforening: 

Allmennmedisin: med 11 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Arbeidsmedisin: med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialist- 
enes etterutdanning.

Samfunnsmedisin: med11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialist- 
enes etterutdanning.

For fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og 
rehabiltering som kommer i befatning med Koordinerende enhet 
(KE), koordinatorrollen, IP.

Vi håper å se deg på konferansen!
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14. - 15. mars 2018  }  Scandic Ringsaker

Rehabilitering

Habilitering

SAMVALG  Målrettet miljøarbeid
medvirkning brukerperspektiv 
THE GRANHEIM COPD-STUDY koordinerende enhet 

samhandlingstorg Å leve med sykdom

Mission mac Rell musikk i rehabilitering
Hva er viktig for deg? Fra patogenese til salutogenese



T O R S D A G  1 5 .  M A R S

08.30 Åpning av konferansedagen 
 } Wenche Nitter, assisterende fykeslege i Oppland 
 Kulturelt innslag 
 Programledelse: Irene Imingen, FM Hedmark og Helen Dypdahl, FM Oppland 
 Satsningsområder innen habilitering og rehabilitering

09.15 En modell for utvikling av ressursgrupper i kommunene i forhold til  
 tema målrettet miljøarbeid   
 } Rita Larsen, vernepleier og spesialvernepleier Marius Bakken,   
 Habiliteringstjenesten i Hedmark samt Gunhild Kjendlie og Steffen Stensby,  
 Ringsaker kommune

10.00 The Granheim COPD Study 
 Kan styrketrening gi KOLS-pasienter bedre muskelstyrke og et bedre liv?  
 } Knut Sindre Mølmen, PhD-student og Stian Ellefsen, professor ved   
 Høgskolen i Innlandet

10.30 Å leve med sykdom 
 } Elin Fjerstad, forfatter og psykolog

11.15 Pause - kaffe/te

11.45 Erfaringer med pasientedukasjon og pasientinvolvering/medvirkning  
 i en klinisk sammenheng  - om brukerstyring i behandlingen gjennom  
 tverrfaglig intervensjon                                                                                     
 } Randi Brendbekken, overlege avd. Fysikalsk medisin og rehabilitering

12.30 Musikk i rehabilitering - hvorfor og hvordan? 
 } Audun Myskja, lege, forfatter og musiker

13.30 Avslutning
 } Astrid Millum, divisjonsdirektør divisjon Habilitering og rehabilitering

13.45 Lunsj

 Vel hjem!

O N S D A G  1 4 .  M A R S

08.30 Registrering - kaffe | Samhandlingstorg åpner     
 Programledelse: Astrid Millum og Jan Erik Mæhlum, Sykehuset Innlandet

09.00 Åpning av konferansen 
 } Alice Beate Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet

 Kulturelt innslag } Hege Øversveen

09.40 Utvikling innen habilitering og rehabiliteringsfeltet 
 Arbeid med avklaring om oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og  
 spesialisthelsetjeneste 
 } Astrid Millum, divisjonsdirektør divisjon Habilitering og rehabilitering

10.00 Brukerperspektiv på tjenestene 
 } Torstein Lerhol, Brukerutvalget i SI og Brukerrådet i divisjon Habilitering og  
 rehabilitering

10.30 Pause med kaffe/te | Åpent Samhandlingstorg

11.30 Hva er viktig for deg? Fra patogenese til salutogenese 
 } Michael de Vibe, PhD, lege og forsker 

12.30 Lunsj | Åpent Samhandlingstorg

14.00 Samvalg i støpeskjeen 
 } Simone Kienlin, avd. for Samhandling og Brukermedvirkning Helse Sør-Øst/ 
 PhD-student UNN

14.30 Organisering av Koordinerende enhet og bruk av Koordinatorhåndboka

  } Morten Slettmyr, stabsleder tildelingskontoret/jurist Rygge kommune 

15.30 Pause

16.00-17.30 Mission MacRell  
 Forestillingen avdekker det problematiske forholdet mellom individ og sam- 
 funn, den sosiale situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 Forestillingen settes opp av produsent Harald Sætervoll og elever fra Stange 
 videregående skole.

19.00 Felles middag for de som overnatter på hotellet

                                                                                                                        

b14680
Notat
16.00-17.30 Mission MacRell Forestillingen tar  opp forholdet mellom individ og tilgjengelighet i  samfunnet. Forestillingen spiller rundt ei jente som har problemer med å åpne en boks makrell i tomat, uten å søle. Vi spør om problemet ligger  hos jenta eller hos boksens utforming.Forestillingen settes opp av Harald Sætervoll sammen med 2 elever fra Stange VGS og en danser fra Kunsthøgskolen i Oslo.

b14680
Notat
Ole Magnus Aasen, leder av Bruekerrådet på Granheim Lungesykehus. 




