
 

«Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling» 

 

Fagdag om pasient- og pårørendeopplæring 
Tema: samhandling og helhetlige pasientforløp 

 

Torsdag 21. september 2017  

Sted: Aker, bygg 11 (hovedinngangen) 

 
Forum for pasient- og pårørendeopplæring ved Oslo universitetssykehus (OUS) har gleden av å ønske kommunalt 

ansatte, ansatte ved OUS, brukere og andre interesserte velkommen til fagdag på Aker, med stands ved 

hovedinngangen, og faglig påfyll og informasjon i kirurgisk auditorium. Målet med fagdagen er at du som deltaker 

får økt kunnskap om 

 pasient- og pårørendeopplæring som lovpålagt oppgave og ansvarsområde 

 hvordan samhandle om tilbud som gir pasienter og pårørende kompetanse om egen sykdom/skade, 

mestringstro og bedret livskvalitet 

 verdien av kunnskapsdeling mellom brukere og ansatte i de ulike tjenestenivåene 

Hold av dagen og meld deg på her via questback påmeldingsskjema. Fagdagen er gratis. 

 
 

Program (med forbehold om enkelte endringer) 
  
08.30 – 09.00 Registrering. Det serveres kaffe og te 

 

09.00 – 09.15 Åpning ved Matthias Baaske, Helsefaglig Direktør, OUS 

Kulturelt innslag! 
   

09.15 - 09.45 Pasient- og pårørendeopplæring ved OUS 

om organisering av PPO ved sykehuset, samhandling og brukermedvirkning                      

09.45 – 10.00  Pause 

 

10.00 – 10.45 Nytteverdi av pasient og pårørendeopplæring – hva vet vi fra internasjonal forskning? 

v/ Una Stenberg, Forsker ved Nasjonal kompetansetjeneneste for læring og mestring innen helse    

10.45 – 11.15 Pause 

 

11.15 – 12.00 Hjertefrisk- Fysisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom 

  v/ Kirsten Sørensen, prosjektkoordinator, Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS 

  Helhetlig tenkning om medvirkning og pasientens helse 
 
12.00 – 12.45 Lunsj 
 

12.45 – 13.30 Samhandlingsprosjekt og implementering av trenings- og mestringstilbud til pasienter i bydel 
  v/ Frisklivssentralen i Sagene bydel og Kjersti Tveten, Seksjonsleder/kreftsykepleier, OUS 

13.30 – 13.45 Pause 

 

13.45 – 14.30 E-læring som kunnskapskilde for pasienter, pårørende og helsepersonell 
- Presentasjon av «Innføring i pasient- og pårørendeopplæring» v/Anette Eie, Spesialrådgiver, Avd. 

samhandling, OUS 

- Erfaringer med bruk av E-læring som del av behandlingen «før, under og etter» v/Anette Strømsbo Gjørv, 

Rådgiver e-læring, Sørlandet sykehus 

 

14.30 – 14.50 Min historie 

  v/Chris Foss, bruker og likeperson 

Erfaringer med bruk av «Min historie» i undervisning for å skape gjenkjennelse, håp, mestringstro og åpne 

for erfaringsdeling 

14.50 – 15.00 Pause 

 

15.00 – 15.20 Speedforedrag 

Innmeldte presentører får 3 minutter hver på å presentere gode tiltak/prosjekter om pasient- og 

pårørendeopplæring (1-2 pp-slides) 

 

15.20 – 15.30 Oppsummering og takk for i dag 

 

          

Påmelding her via questback: Først til mølla innen 31. august 2017  

 

Fagdagen søkes godkjent som tellende timer innen spesialisering for aktuelle yrkesgrupper. 

https://response.questback.com/oushf/8av4wxjw7s
https://response.questback.com/oushf/8av4wxjw7s

