
Regional 
utdannings-
konferanse  

 

             
Scandic Hell, Stjørdal            

9. og 10. mars 2016 
 

«Hvordan samskape fremtidens 
   helse- og sosialarbeider?» 

 Arrangører: Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.      

  
 



Program 
 
Onsdag  9. mars  «Kunnskapsbasert praksis» 
 
10.00 Registrering – kaffe/te og rundstykke 
11.00 Åpning v/ Stig Slørdal, adm. direktør i Helse Midt-Norge HF  

 Kulturelt innslag   
11.30 Hvordan samskape fremtidens helse– og sosialarbeidere?  
 Etiske og filosofiske betraktninger, v/ Henrik Preben Syse, filosof og 
 samfunnsviter, Institutt for fredsforskning Oslo (PRIO) 

12.30 Refleksjon - hvordan berører dette  min arbeidshverdag?  
13.00 Lunsj 
13.45 Nasjonalt praksisprosjekt – anbefalinger fra prosjektet 
 v/ Grete Samstad, prosjektleder/helsefaglig sjef, St. Olavs Hospital 

14.45 Pause 
15.00 Regionalt forskningsprosjekt. Kvalitet og kompetanse i 
 praksisveiledning, sett fra veilederens ståsted. 
 v/ Kari Westad Hauge, førstelektor Høgskolen i Molde og Guro  Karlsholm, 
 helsefaglig rådgiver St. Olavs Hospital.  

15.45 Refleksjon - hvordan berører dette  min arbeidshverdag?  
16.15 Pause 
16.30 Kunnskapsbasert praksis - Bacheloroppgaver i samarbeid 
 med praksisfeltet. Gode eksempler. 
 v/ Kari Ingstad,  forskningsansvarlig/ førsteamanuensis, Høgskolen i 
 Nord-Trøndelag m.fl. 

17.30 Oppsummering av dagen 
 v/ Anna Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge 

19.30 Festmiddag 
 

 
 
 
 
 
 

Konferansens formål er å belyse mulighetene som ligger foran oss i utviklingen av helse- og 

sosialtjenestene i Midt-Norge. Det er viktig at utdanningene har høy kvalitet og at 
sammenhengen mellom teori og praksis kommer tydelig til uttrykk. Et godt samspill mellom 
utdanning, forskning og tjenesteutøvelse er nødvendig for å svare på fremtidens 
kompetansebehov, og for å bidra til tjenester med høy kvalitet til pasienter og brukere. 
Konferansen er satt sammen rundt to hovedtema: Kunnskapsbasert praksis og digital 
samhandling. Vi ønsker å løfte fram gode eksempler på hvordan man kan lykkes med godt 
samspill mellom utdanning, forskning og tjenesteutøvelse i helse- og sosialtjenestene - for å 
samskape framtidas helse- og sosialarbeidere.  
 

Målgruppe: Beslutningstakere i helseforetak, kommuner og utdanningsinstitusjoner, fagutviklere 
ved sykehus og i kommunene, lærere og forskere ved utdanningene, praksisveiledere i helse- og 
sosialtjenestene, brukerorganisasjoner, studenter og andre med interesse for området. 

  
  

 



Torsdag 10. mars  «Digital samhandling» 
 
09.00 E-meldinger hva betyr det for oss – samarbeid kommuner og 
 sykehus. Endringer i behov for kompetanse i samhandling?  
 v/ Tanja Skevik, prosjektleder Meldingsutvikling i Nord-Trøndelag (MUNT)/ 
 KomUT koordinator i Nord – Trøndelag og Anne Solberg, prosjektleder for 
 elektronisk meldingsutveksling Helse Nord-Trøndelag/prosjektleder i Helse 
 Nord-Trøndelag HF  

09.45 Prosjektet  «HelsaMI» 
 Program for veldferdsteknologi i Trondheim kommune 

                   v/ Renate Enger, sykepleier/prosjektleder for HelsaMI  
10.30 Pause med kake/frukt –utsjekk 
11.00 «Hvordan følges elektronisk utvikling i samfunnet opp i 
 undervisningen? Er vi i takt med hverandre?» 
 v/ Jorunn Bjerkan, førsteamanuensis ved avd. for Helsefag, Høgskolen i Nord-
 Trøndelag m.fl. 

12.15 Klaus på kanten. Et humoristisk foredrag om 
 mellommenneskelig kommunikasjon – på jobb og i livet  
                 v/ Klaus Joachim Sonstad, komiker og journalist 

13.00 Vel Hjem! 

 Lunsj før avreise  

Praktiske opplysninger 
Arrangeres fra 9. mars til 10. mars 2016 på Scandic Hell Hotel, Stjørdal. www.scandichotels.no/hell 
Hotellet ligger 600 m fra Trondheim Lufthavn Værnes. 
 
Påmeldingsfrist 9. desember 2015  
Påmelding : https://hint.hoopla.no/sales/1362630366/ 
Faktura sendes til oppgitt fakturaadresse (oppgi ressursnummer/kostnadssted). 
 
Konferansepriser 
Kr 1.200. Avgiften inkluderer faglig program og dagpakke på begge dager, og består av lunsj, samt 
pausemat og kaffe/te.   
3-retters festmiddag 9. mars kr. 485,-  
NB! Festmiddagen betales direkte til hotellet ved avreise. Evt. reise og overnatting kommer i tillegg. 
 
Hotell 
Enkeltrom inkl. frokost kr. 1.195 Dobbeltrom inkl. frokost kr.  1.395 pr. rom. 
Reservasjon av hotellrom  og betaling av rom, gjøres direkte med hotellet. Rom bestilles på 
www.scandichotels.no/hell Bruk bookingkode BHOG080316 ved rombestilling.  
Ved bestilling av hotellrom etter 10. februar 2016, gjelder hotellets priser.  
 
Avmelding  
Ved avmelding innen 10. februar, vil konferanseavgiften, med et fradrag av kr 500 bli refundert. Ved 
avmelding etter denne dato gis det ingen refusjon. 
 
  
 
  
 
  
  

  
  
  
  
  
 
 

http://www.scandichotels.no/hell
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► KONTAKT 
 

Faglig koordinator:  
Astrid Stamnes, Helse Nord-Trøndelag 

Epost: astrid.stamnes@hnt.no 
Tlf: 74 09 82 80 

 
Teknisk koordinator 

Anne M. Sandberg    
Epost: anne.m.sandberg@hint.no  

Tlf: 74 21 23 28/905 18 790  

 

«Hvordan samskape fremtidens 
   helse- og sosialarbeider?» 

Konferansens vertskap: 
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