
Invitasjon til 

SAMSPILLKONFERANSEN 2019
for alle innen helse- og sosialtjenesten
Scandic Kristiansand Bystranda
mandag 28. oktober og tirsdag 29. oktober 2019

Samspillkonferansen 2019 - for alle innen helse- og sosialtjenesten



Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial arrangerer for trettende gang 
Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres i Kristiansand for alle 
innen helse- og sosialtjenesten. Fagakademiet er medarrangør.

Innhold 
Konferansen tar opp flere sentrale og 
tidsaktuelle fagtemaer. Dag 1 er felles for alle 
mens dag 2 er det 3 ulike seminarer (og her 
må deltakerne ved påmelding krysse av for 
kun et seminar de vil delta på). 

Målgruppe 
Målgruppen er for alle innen helse- og 
sosialtjenesten

Praktisk informasjon
Konferansen holdes på Scandic Kristiansand 
Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 
Kristiansand.

Konferanseavgift
Det er tre alternativer, du velger det ene:

1. Kr 4 000,-: helpensjon 28.-29.10.19 
2.  Kr 5 000,-: helpensjon 28.-29.10.19   
 og ekstra overnatting (27.- 28.10.19) 
3. Kr 2 300,-  dagpakke begge dager   
 28.-29.10.19 

Påmelding
Innen 26. august 2019
Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema, 
meld deg helst på elektronisk. Husk også 
å krysse av for hvilket deltakeralternativ du 
ønsker.

Kontaktinformasjon
Henvendelser og spørsmål om konferansen til:
Roger Frostad tlf 417 84 300, 
e-post: ost@fagakademiet.no
Ole Oddvar Bruem tlf 917 53 531, 
e-post: ole.oddvar.bruem@fagakademiet.no

Samspillkonferansen 2019 - for alle innen helse- og sosialtjenesten

mailto:ost%40fagakademiet.no%20?subject=
mailto:ole.oddvar.bruem%40fagakademiet.no%20?subject=


Mandag 28.10.19:
Kl 10.00 - 11.00 Registrering og formiddagsservering
Kl 11.00 - 11.15 Åpning 

Ved Iren Luther
Leder, Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet

Kl 11.15 - 12.00 «Frivillige i eldreomsorgen- hvordan tilrettelegge for et godt samarbeid»
Ved Beate Magerholm 
Rådgiver og fungerende faglig leder for frivillighet og kultur ved 
Verdighetsenteret 

Kl 12.00 - 12.15 Pause
Kl 12.15 - 13.00 Hva betyr pårørendeveilederen for deg i det daglige arbeidet?  

Gjennomgang av pårørendeveilederen
Ved Unn Birkeland 
Utdannet sykepleier, med Master i ledelse fra BI, Daglig leder 
Pårørendesenteret    

Kl 13.00 - 14.00 Lunsj
Kl 14.00 - 14.45 Pleiar.no

Ved Eskild Hustvedt
Medlem faggruppa for sykepleiere og prosjektleder for pleiar.no

Kl 14.45 - 15.00 Pause  
Kl 15.00 - 15.45 NOKLUS, kvalitetssikring i helsetjenesten

Ved Mirjam Glastad Ribe
Laboratoriekonsulent i Noklus  

Kl 15.45 - 16.15 Nytt fra Fagforbundet ved organisasjonsenheten
Ved Kristoffer Tandberg
Rådgiver organisassjonsavdelingen Fagforbundet

Kl 16.15 - 17.30 «Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.»  
Ved Runar Bakken
Dosent Emeritus

Kl 20.00 Festmiddag
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PROGRAM



Seminar A - Eldre og sepsis  
Kl 09.00 - 13.00 Eldre og sepsis

Ved Christine Tonning  
Sykepleier, infeksjonsavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus

Kl 11.00 - 11.30 Pause med formiddagsservering
Kl 13.00 Avslutning og lunsj

Seminar B - Erfaringer med musikkterapi i rus – og psykisk helsefeltet
Kl 09.00 - 13.00 Erfaringer med musikkterapi i rus – og psykisk helsefeltet

Ved Torhild Kielland
Rådgiver, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
«Diva and the Doctor»
Ved Angelica Kjos og Hans Petter Solli

Kl 11.00 - 11.30 Pause med formiddagsservering
Kl 13.00 Avslutning og lunsj

Seminar C - Pårørendes helserisiko. Tabuområder for helsepersonell. Hva må 
til for at samarbeid og reel involvering av pårørende blir en realitet? Strategi 
for godt pårørendearbeid – erfaringer så langt 
Kl 09.00 - 11.00 Pårørendes helserisiko. Tabuområder for helsepersonell. Hva må til for at 

samarbeid og reel involvering av pårørende blir en realitet? Strategi for 
godt pårørendearbeid – erfaringer så langt
Ved Unn Birkeland
Utdannet sykepleier, med Master i ledelse fra BI  
Daglig leder, Pårørendesenteret

Kl 11.00 - 11.30 Pause med formiddagsservering
Kl 13.00 Avslutning og lunsj
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Tirsdag 29.10.19:
Denne dagen avholdes 3 ulike seminarer: 
Deltakerne kan velge et seminar (jfr påmeldingssskjemaet). Husk å krysse av for hvilket seminar 
som ønskes
Seminar A:  Eldre og sepsis 
Seminar B: Erfaringer med musikkterapi i rus og psykisk helsefeltet 
Seminar C: Pårørendes helserisiko. Tabuområder for helsepersonell. Hva må til for at samarbeid 

og reell involvering av pårørende blir en realitet? Strategi for godt pårørendearbeid – 
erfaringer så langt
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Nærmere presentasjon av innlederne

Runar Bakken
er dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge; Institutt for sykepleie og 
helsevitenskap og Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Han har skrevet en 
rekke bøker, blant andre: Modermordet – om sykepleie, kjønn og kultur (2001),  
Mann i Ingenmannsland (2004), Englevakt – om rekrutteringskrise i den 
kommunale eldreomsorg (2009), Frykten for alderdommen (2014), Alle vil leve 
lenge, men ingen vil bli gamle (2018)

Beate Magerholm
er ansatt som rådgiver ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur 
og kursleder i Oslo. Hun har hovedfag i Religionsvitenskap. Beate har tidligere 
erfaring fra demensomsorgen og var med på oppstarten av Villa Fredrikke 
aktivitetshus i Drammen kommune i 2010, et lavterskeltilbud for personer med 
demens. Hun har vært Verdighetsenterets representant i et prosjekt i Drammen 
kommune hvor det ble utviklet en modell for samarbeid mellom kommunens 
helse- og omsorgstjeneste og frivillig sektor.

Unn Birkeland
er utdannet sykepleier med en master i ledelse. Hun har vært leder i både 
offentlig, privat og frivillig sektor i over 20 år, både i politisk og i administrativ 
rolle. Dette har gitt en verdifull bred erfaring i organisasjonsarbeid. Hun er også 
politiker og sitter i kommunestyret i sin hjemkommune Gjesdal.

Foredrag, undervisning og nettverksarbeid er en viktig del av rollen som daglig 
leder på Pårørendesenteret, og slik støtte ut til kommuner og foretak blir en 
stadig større del av tilbudet Pårørendesenteret gir.

Eskild Hustvedt
er medlem i faggruppa for sykepleiere og prosjektleder for Pleiar.no   
Pleiar.no er en ikke-kommersiell samling av verktøy tiltenkt helsepersonell. For 
tiden er det en kalkulator for utrekning av kcal inntak pr dag (kostregistrering), 
for å regne ut kaloribehov til pasienter, samt to enkle kalkulatorer for å regne ut 
infusjonshastighet. Tanken er å utvide verktøyet ytterligere.

Mirjam Glastad Ribe
er laboratoriekonsulent i Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av 
aboratorieundersøkelser).

Hun arbeider med veiledning og undervisning innen laboratoriefaget, for 
helsepersonell i primærhelsetjenesten. Mirjam er utdannet bioingeniør og 
har lang erfaring fra arbeid ved avdeling for Medisinsk biokjemi på Sørlandet 
sykehus Kristiansand.
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Diva and the Doctor
består av erfaringskonsulent/artist Angelica Kjos og musikkterapeut/forsker 
Hans Petter Solli. De to møttes på lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg 
Diakonale Sykehus – han som terapeut og hun som pasient. Musikkterapien 
ble svært viktig for Angelicas bedringsprosess, og hun fikk jobbet med både 
traumer og rusavhengighet gjennom sangene sine. I dette foredraget vil hun 
fortelle sin historie og synge noen av de sangene som hun har laget gjennom 
musikkterapien. Hans Petter spiller gitar og bidra med faglige refleksjoner 
over hvordan musikk kan hjelpe mennesker psykiske lidelser og rus til et 
bedre liv. Musikken til Diva and the Doctor vil skape en musikalsk ramme for 
dette musikkforedraget.

Christine Tonning
jobber på infeksjonsavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus og er til 
sommeren ferdig med videreutdanning som akuttmedisinsk sykepleier.
På fritiden er hun veldig glad i å være i naturen, og bruker endel tid som 
turleder både for DNT og for private turgrupper
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Samspillkonferansen 2019
Kristiansand, 28.- 29. oktober 2019

NB! Plasstildeling foretas etter hvert som påmeldingene kommer inn. Det vil bli gitt skriftlig melding 
etter hvert som deltakerne registreres. Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt 
etter påmeldingsfristens utløp.  Deltakerne vil i etterkant av gjennomføringen motta faktura på 
konferanseavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse konferansen ved lav påmelding. 

Navn: 

Stilling/tittel: 

E-postadresse:

Arbeidssted/adresse/
postnummer.: 
Fakturaadresse:
(Hvis annen enn over)
Organisasjonsnummer  
fakturamottaker  (ved 
elektronisk faktura)
Eventuelt 
bestillernummer/
referansenummer:
Mobiltelefon:
(eventuelt arbeid)

Kryss av for ønsket deltakeralternativ og seminar dag 2
Helpensjon 28.-29. oktober 2019 (kr 4 000)
Helpensjon 28.-29. oktober 2019 + ekstra overnatting 27.-28. oktober 2019 (kr 5 000)
Dagpakke begge dager (28. og 29. oktober 2019) (kr 2300)
Seminar A (dag 2)
Seminar B (dag 2)
Seminar C (dag 2)

Fagakademiet   E-post:  ost@fagakademiet.no
Postboks 8798  Youngstorget Nettside www.fagakademiet.no
0028  OSLO    Telefon 417 84 300

For elektronisk påmelding klikk her

Ved skriftlig påmelding: 
(Kun én påmelding per skjema)     Påmeldingsfrist: 26. august 2019
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Påmeldingsskjema 

https://www.fagakademiet.no/paamelding/bca1260a-3ebf-4cd0-ace1-5c68b1609b39

