Erfaringskonferanse om spesialisthelsetjenester til pasienter med
psykiske lidelser og samtidige ruslidelser. Hvordan sikre gode og
trygge tjenester til pasientene?

25. november 2019
Quality Airport Hotel, Gardermoen
Målet med konferansen er å dele erfaringer som kan bidra til å styrke
tjenestetilbudet

Arrangører: De regionale helseforetakene og Statens helsetilsyn
Sentrale målgrupper: Tjenesteutøvere og ledere i helseforetakene, private tilbydere med
avtale med regionale helseforetak, aktuelle bruker- og pårørendeorganisasjoner,
representanter fra tilsynslagene og deres ledere hos fylkesmennene.
Møteledere:

Henrik Andreas Sandbu, fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF og
Geir Sverre Braut, utredningsleder, Statens helsetilsyn
Velkommen!

10.00 –10.20

Ikke "enten eller", men "både og". Pårørendes erfaringer med
spesialisthelsetjenesten og med behandling av samtidig ruslidelse og
psykisk lidelse v/ Kjersti Bjøntegaard, pårørende til sønn med
samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

10.20 – 10.40

Bakteppet for erfaringskonferansen v/ Heidi Merete Rudi,
assisterende direktør, Statens helsetilsyn

10.40 – 11.20

Hvordan opplevde vi å ha tilsyn og hva har vi gjort etterpå?
Erfaringer fra forbedringsarbeid i to helseforetak/DPS:
• v/ Hans Olav Instefjord, direktør Divisjon for psykisk helsevern,
Helse Bergen HF (Bjørgvin DPS) og Ove Vestheim,
erfaringskonsulent Bjørgvin DPS
• v/ Mona Grindrud, avdelingssjef og Åse Lyngstad,
avdelingsoverlege, Vestre Viken HF (Kongsberg DPS)

11.20 – 11.30

Spørsmål/kommentarer fra salen

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.00

Forbedringsarbeid i praksis. Erfaringer fra Senter for psykisk helse og
rus Ytre Helgeland v/ Christer Gavén, spesialist i klinisk psykologi og
og Leif Erik Öberg, spesialist i voksenpsykiatri, Helgelandsykehuset HF

13.00 – 13.20

Erfaringer fra arbeid med å håndtere alvorlige hendelser i en
voksenpsykiatrisk avdeling v/ Kari Helene Winger, assisterende
avdelingssjef /medisinskfaglig rådgiver og Karine Hanssen,
kvalitetsrådgiver, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus

13.20 – 13.40

Hvordan bruke tilsyn som ledd i virksomhetens kontinuerlige
forbedringsarbeid? v/ Randolf Terje Vågen, konstituert divisjonssjef,
Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital HF

13.40 – 13.55

Spørsmål/kommentarer fra salen

13.55 – 14.15

Pause

14.15 – 14.35

"Å reise seg mellom stolene" v/ Anne Malerbakken, erfaringsformidler

14.35 – 14.55

Hva kan NKROP bidra med? v/ Lars Lien, leder for Nasjonal
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske
lidelser

14.55 – 15.20

Oppsummering av dagen v/ Cecilie Skule, avdelingsdirektør for psykisk
helsevern og rus, Helse Sør-Øst RHF
Vel hjem!

