
!!
«Pakker og penger - noe vi trenger?»!!

Velkommen til lederkonferanse i Molde 25. - 27. oktober 2016!!!
N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling i Molde 25. - 27. oktober der vi setter ledelse, 

pakkeforløp, ISF og pasientjournal på nett på agendaen. Programmet passer ledere og 
ledergrupper i spesialisthelsetjenesten som ønsker å bidra til å skape en stadig bedre 

spesialisthelsetjeneste for barn og unge i Norge. !!!
Tirsdag 25. oktober: !!
Kl. 12.00! Lunsj og registrering!
Kl. 13.00 ! Generalforsamling!
Kl. 14.45! Kaffe!
Kl. 15.15! Nytt fra Helsedepartement v/Thor Rogan og Helsedirektorat v/Gitte Huus!
Kl. 16.00! Hilsner fra KS v/seniorrådgiver Gerd Andreassen, RBUP/RKBU v/senterleder Odd 
! ! Sverre !Westbye, RKBU Midt !og RHF v/spesialrådgiver Anne Aasen, Helse Sør-Øst!
Kl. 17.15! Leders kvarter v/N-BUP styreleder Anne-Stine Meltzer!
Kl. 19.30 ! Middag!!!
Onsdag 26. oktober: «Pakker og penger - noe vi trenger?»!!
Kl. 09.00! Pakkeforløp - «strømlinjeformet fleksibilitet»!
! ! Hva er et pakkeforløp? Hvorfor pakkeforløp? Forløpsgaranti. Pasientenes !
! ! helsetjeneste. v/Torild Torjussen Hovdal.!
Kl. 10.15! Kaffe!
Kl. 10.30! Arbeid i grupper!
Kl. 11.45! «Hvor langt har vi kommet med innsatsstyrt finansiering (ISF)?» v/Eva !
! ! Wensaas, Helsedirektoratet!
Kl. 12.30! Lunsj!
Kl. 13.30! «Fra visjon til handling - Haukeland universitetssykehus faglige (r)evolusjon» 
! ! v/Liv Kleve, Haukeland universitetssjukehus. !
Kl. 14.15! Kaffe!
Kl. 14.30! Eksempler fra feltet !
! ! Kl. 14.30: Prosjekt: «Bedre tverrfaglig innsats», v/rådgiver Inger Lise Bratteteig, 
! ! Haugesund kommune. !
! ! Kl. 15.15: Prosjekt: «Barn og unges helsetjeneste», v/psykologspesialist Ester !
! ! Marie Espeset, Helse Fonna!
! ! Kl. 16.00: «Veien til pakkeforløp. Erfaringer fra utviklingsarbeid og ! !
! ! implementering» v/Nic Waals Institutt v/seksjonsleder Karin Bugge Vatne.!
Kl. 16.45! Refleksjoner i plenum!
Kl. 17.15! Oppsummering, avslutning av dagen, informasjon om kvelden !
Kl. 20.00! Festmiddag (aperitif fra kl. 19.30) - Toastmaster: Liv Åse Dybdal!



Torsdag 27. oktober:!!
Kl. 09.00! Vignetter fra fagutvikling i Helse Møre og Romsdal. Introduksjon v/! !
! ! avdelingssjef Manuela Strauss!
! ! «Kvalitet i alle ledd - Hvordan implementere fagutviklingsprosjekt i vanlig !
! ! drift?» v/psykologspesialist Henrik Sollie!
! ! «Doktorgradsprosjekt i forhold til autismespekterlidelser» v/Lise Reindal!
! ! «Implementering av kompetanse på voldsrisikovurdering» v/Joakim Varvin!
! ! «OCD-team i avdelingen» v/Knut Asbjørn Ulstein/Ove Helset!
! ! «Brukerundersøkelse: Hvordan spørre barn?» v/Marianne Weltzien! !
Kl. 10.30! Kaffe!
Kl. 10.45! «Pasientjournal på nett»!
! ! Kl. 10.45-10.55: Mental Helse Nordland v/Monika Helen Sørensen!
! ! Kl. 11.00-11.10: Seksjonsleder, psykisk helse og rus, Helse Nord, Jon Tomas !
! ! Finnsson!
! ! Kl. 11.15-11.25: Seksjonsleder poliklinikkene, Tarald Sæstad, BUPA ! !
! ! Nordlandssykehuset!
! ! Kl. 11.30-11.40: Seniorrådgiver Kari Steig, Helsedirektoratet!
! ! Kl. 11.40-11.55: Spørsmål fra salen!
Kl. 11.55! Takk for konferansen v/N-BUP Styret!
Kl. 12.05! Lunsj og avreise!!!
Vi tar forbehold om justeringer i programmet. !!
Praktiske opplysninger:!
Konferansen arrangeres 25. til 27. oktober 2016, på Scandic Seilet, Molde. Oppstart: Tirsdag 25. 
oktober, kl. 13.00 (lunsj serveres fra kl. 12.00, inkl i pensjonsprisen)!
Avslutning: Torsdag 27. oktober, kl. 12.00!!
Priser hotell:!
Helpensjon pr døgn i enkeltrom kr 1 550,-.!
Dagpakke for de som ikke bor på hotellet kr. 510,- pr dag. Betaling: Hotellutgiftene gjøres opp 
direkte med hotellet.!!
Konferanseavgift kr 1 500,-. Det sendes ut egen faktura (inkl. festmiddag onsdag 26. oktober).!!
Påmeldingsfrist: 15. september 2016.!!
Klikk her for din registrering til lederkonferanse i Molde 25-27. oktober 2016!!
Bekreftelse på påmeldingen vil bli sendt fortløpende.!!
NB! Påmeldingen er bindende. Ved kansellering etter 15/9 vil det bli avkrevd full konferanseavgift. 
Ved kansellering før 15/9 blir det ikke avkrevd konferanseavgift. Ved kansellering etter 15/9 kan det 
også bli avkrevd dekning av utgifter til hotellet.!!
nbup.no !
facebook.com/nbupnorge 

https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=2012&A=56883&Att=0&WebNo=1&Sec=kabnPMRQPYdaUkNp
http://nbup.no
http://facebook.com/nbupnorge

