
 

-Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling 

 

Pasient- og pårørendeopplæring, viktig for pasientsikkerheten! 
Fagdag 

Onsdag 7. november 2018  

Sted: Aker, bygg 11 (hovedinngangen, Kirurgisk auditorium) 

 
Forum for pasient- og pårørendeopplæring og Avdeling Samhandling ved Oslo universitetssykehus (OUS) ønsker ansatte 

ved OUS, Oslo kommune og bydeler, brukere og andre interesserte velkommen til fagdag på Aker, med stands ved 

hovedinngangen og faglig påfyll og informasjon i kirurgisk auditorium.  

 
Program  
  

08.30 – 09.00 Registrering. Det serveres kaffe og te 
 

09.00 – 09.15 Åpning og velkommen! 
ved Knut Even Lindsjørn, Direktør for samhandling, Helse Sør-Øst 
   

09.15 - 09.45 Pasient- og pårørendeopplæring ved OUS 
v/Anette Eie, Spesialrådgiver, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, 

Oslo universitetssykehus 

 

09.45 – 10.00  Musikalsk innslag; Kunsten å leve et fullverdig liv med 

begrenset kapasitet 
v/Jan Schwenke, Mestringsmotivator 

 

10.00 – 10.10 Pause 

 

10.10 – 10.30 God dialog, informasjon og samarbeid, nødvendig for at pårørende kan være en ressurs 
v/ Lill-Ann Welhaven Holm, Pårørenderepresentant for Rådgivning om spiseforstyrrelser og medforsker i «Mind the 

gap», Oslo universitetssykehus   
  

10.30 – 11.00 På Pasientsikkerheten løs – om brukerundersøkelsen 
  v/Thomas Jørgensen Riiser, Seksjonsleder, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, Oslo universitetssykehus 

 

11.00 – 11.50 Lunsj 

   

11.50 – 12.00 Musikalsk innslag; Hvordan leve et fullverdig liv sammen, når én har begrenset kapasitet? 
 v/Jan Schwenke, Mestringsmotivator 

 

12.00 – 12.30 Når jungelen av informasjon påvirker pasientsikkerheten 
 v/ Kim A. Tønseth, Klinikkleder, klinikk for hode-, hals- og rekonstruktiv kirurgi, Oslo universitetssykehus 

 

12.30 – 13.00 Informasjon og opplæring, viktig for pasientsikkerheten 
  v/Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus 
 

13.00 – 13.15 Pause 
 

13.15 – 13.45 Samvalg, en sentral del av pasientens helsetjeneste 
v/Kari Nytrøen, PhD/Rådgiver, Avd. for brukermedvirkning og samhandling, Helse Sør-Øst 

   

13.45 – 14.15 Teach Back, om effektiv og trygg pasientkommunikasjon 
v/ Håvard Dahl, Rådgiver, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst  

 

14.15 – 14.45 Speedforedrag (3-minutters presentasjoner) 

 

14.45 – 15.00 Oppsummering og takk for i dag   

v/ Kari Skredsvig, Leder Avdeling samhandling, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, Oslo universitetssykehus     

 
 
 

Det tas forbehold om enkelte endringer i programmet 


