
Implementeringens kunst!!
Velkommen til N-BUP lederkonferanse på Hamar 20. - 21. april 2017!!

N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling på Hamar der vi fortsetter fokuset fra høstens 
konferanse i Molde på ledelse, pakkeforløp, og journal på nett i tillegg til at vi retter blikket 

fremover mot implementering og utfallsmål. !!
Programmet passer ledere og ledergrupper i spesialisthelsetjenesten som ønsker å bidra til å 

skape en stadig bedre spesialisthelsetjeneste for barn og unge i Norge. !
!!

Torsdag 20. april:!
Kl. 09.30! Registrering!    !
Kl. 10.00! Velkommen v/N-BUP nestleder Vigdis Raad !    
! !         
Kl. 10.10! Politiske føringer og nytt fra Helse- og omsorgsdepartement v/Thor Rogan og     
! ! Helsedirektorat v/Jin Øvreeide!                  
! ! !                  
Kl. 11.00! Kaffe!    !
Kl. 11.15! Dialog med sal!    !
Kl. 12.00! Lunsj!    !
Kl. 13.00! Pakkeforløp kommer og hvordan implementerer vi? !    

Hva er status og hvordan understøttes arbeidet med å implementere 
pakkeforløp i BUP!
Status i arbeidet med pakkeforløp v/Torhild T. Hovdal, faglig prosjektleder, 
Helsedirektoratet.!
Implementering av pakkeforløp. v/Karin Irene Gravbrøt, seniorrådgiver, 
Helsedirektoratet!!

Kl. 14.00! Kaffe!    !
Kl. 14.15! Hvordan understøtter KS arbeidet med implementering av pakkeforløp v/Anne     
! ! Jensen, KS!                  
! ! Hvordan kan fastleger understøtte implementering av pakkeforløp !                  
! ! v/Nina Wiggen, fastlege!                  

Hva betyr pakkeforløp for barn/unge og foreldre? !
v/Mona Lersveen, ADHD foreningen!!

Kl. 15.00! Hvordan understøtter Forandringsfabrikken pakkeforløp? v/    
Forandringsfabrikken!!

Kl. 15.20 ! Kaffe og summing!   



Kl. 15.40! Kvalitetsregister v/ psykologspesialist Yngvild Arnesen og avdelingsleder !    
! ! Børge Mathiassen, BUP Tromsø.!                  !
Kl. 16.10! Implementering av pakkeforløp med utfallsmål v/John Kjøbli, forsker RBUP     
! ! sør-øst og leder for prosjekt/arbeidsgruppe utfallsmål.!                  !
Kl. 17.00! Informasjon om kvelden !    !
Kl. 19.30! Middag.  !    !!
Fredag 21. april:!
Kl. 09.00! Sykehus Innlandet presentasjon v/Hanne Øverås og Bjørg Antonsen!    !
Kl. 10.30! Kaffe!    !
Kl. 10.45! Risikovurderingsrapport – Elektronisk innsyn journal i barns journal. !    

! Erfaringer fra Helse Nord v/Eva Henriksen, seniorrådgiver sikkerhet, Kvalitet- og          
! utviklingssenteret UNN HF. !         !

Kl. 11.30! Lunsj!    !
Kl. 12.30! Journal på nett i Vest. Erfaringer fra Helse Vest. Samspill med fagfeltet v/Pål Ove     

Vadset, Leder av seksjon for helsetjenesteutvikling i Helse Bergen !!
Kl. 13.00! Oppsummering !    
! ! Hva har vi hørt? Hvordan forbereder BUP-feltet seg på pakkeforløp? Styret ber                   
! ! brukerrepresentanter og BUP ledere reflektere.!                  !
Kl. 13.45! Velkommen til høstens konferanse i Fredrikstad. !    
! ! Takk for konferansen v/N-BUP styret!                  !
Vi gjør oppmerksom på at programmet er foreløpig. Følg med på nbup.no for oppdatert 
program.  !

http://nbup.no

