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PROGRAM
Hvordan lede slik at kvaliteten på
rusbehandling blir god?
Velkommen til den andre TSB-lederkonferansen i Norge

Torsdag 13. september
10.00

Velkommen

Espen Ajo Arnevik og Hilde Harwiss, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

«Dette er god kvalitet i TSB for meg»
En reportasje fra en reise blant brukere og pårørende fra hele landet
10.30

Ønsker TSB egentlig å endre seg? God kvalitet krever endring – hvorfor er det så
vanskelig? Ønsker egentlig organisasjoner å endre seg?
Psykolog og lederutvikler Steinar Bjartveit, Keiron

11.30

Lunsj

12.30

Kvalitet på min TSB-enhet
Hvilke endringsutfordringer har vi i TSB? Hvorfor er endring så vanskelig?
Hvordan løser jeg utfordringene i mitt lederskap? Hvilket handlingsrom har jeg?
Nettverksgruppene starter arbeidet sammen med sin mentor. Øvrige TSB-ledere arbeider
sammen i grupper på tvers av nivå og foretak/privat institusjon.
Vi veksler mellom arbeid i grupper og plenum under ledelse av Steinar Bjartveit.

14.45

Pause

15.00

Hva er egentlig kvalitet?* Innledning til parallelle miniseminarer
Espen Ajo Arnevik, leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB
*Samling for mentorer kull 2 fra klokken 15.00

15.15

Pause og forflytning

15.30

Parallelle miniseminarer om lederdilemmaer
MINISEMINAR 1: Individuell eller standardisert rusbehandling?
Den enkelte pasient har rett til å få tilrettelagt behandlingen ut fra sine individuelle behov
– samtidig må den enkelte TSB-enhet ha rammer, metoder og målgrupper i sitt
behandlingsopplegg. Dilemmaer, erfaringer og løsninger.
Seminarleder: Unni Korshavn, avdelingsleder St. Olavs hospital
Innledninger ved Marte Løvold, enhetsleder døgn, Universitetssykehuset Nord-Norge og
Toril Andreassen, daglig leder, Stiftelsen Renåvangen

MINISEMINAR 2: Pasientfokus eller systemfokus?
Ansatte har ønsker og behov for å gi pasientene god behandling og oppleve en meningsfull
hverdag som kliniker, mens det også er systemkrav om rapportering, inntjening og effektivitet.
Dilemmaer, erfaringer og løsninger.
Seminarleder: Anne Beate Sætrang, avdelingsleder, Oslo universitetssykehus
Innledninger ved Anita Holmestad, enhetsleder, Tyrilisenteret og Christian Ohldieck,
seksjonsleder, Helse Bergen

Miniseminar 3: Dagens praksis eller tilgjengelig kunnskap og fagutvikling?
Pasientbehandlingen i TSB er etablert med utgangspunkt i kunnskap, erfaringer og tradisjoner.
Samtidig stilles det krav om å forankre behandlingen i tilgjengelig kunnskap fra blant annet
nasjonale faglige retningslinjer og forskning. Dilemmaer, erfaringer og løsninger.
Seminarleder: Anders Dalsaune Jansen, leder, Tyrilistiftelsen
Innledninger ved Johanna Stueland Bjørkavåg, avdelingsleder, Haugaland A-senter og
Elin Lysne, seksjonsleder døgn, Helse Førde

17.00

Egentid eller nettverksbygging

19.00

Forfriskninger – dersom været tillater det er vi i hagen

19.30

Festmiddag
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Fredag 14. september
08.30

Morgentrim: Hva vet vi om kvaliteten i TSB?
Eva Sørlie, opplæringsansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB

08.45

Spørretime med Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke
Debattleder Randi Mobæk, avdelingssjef, Helse Stavanger og
Hilde Harwiss, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

09.45

Pause

10.00

Kvalitetsregister, nasjonale faglige retningslinjer, pakkeforløp
– flere gode forslag?
Sverre Nesvåg, forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for
rusmiddelforskning (KORFOR)

10.45

Hva betyr de nasjonale føringene for ledelsen ved min TSB-enhet?
Gruppearbeid

11.45

Slik tar vi kvalitetsregisteret, nasjonale faglige retningslinjer og
pakkeforløp i bruk hos oss
Erfaringer fra Helse Stavanger ved Kristin Mohn, leder Veksthuset Rogaland,
Mette Idsøe, leder RUPO Sandnes og Ole Hegg, leder RUPO Stavanger.

12.30

Avslutning

13.00

Lunsj

Hilde Harwiss, prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
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Angrer du på at du ikke meldte deg på nettverksgruppeordningen?
Du kan fortsatt sette deg på venteliste ved å sende oss en
mail på tsb@ous-hf.no.
I ledernettverket kan du delta i en nettverksgruppe med fem
andre ledere. I nettverksgruppen arbeider du med konkrete
lederutfordringer du har i din TSB-enhet. Gruppene består
av TSB-ledere fra ulike steder i landet, på ulike nivåer og
fra både helseforetak og private institusjoner. De ledes av

en erfaren TSB-leder som fungerer som mentor. Dersom du
ønsker å delta i en nettverksgruppe vil du møte din gruppe
første gang på den andre nasjonale TSB-lederkonferansen
13.-14. september 2018. Deretter vil dere samles tre ganger i
løpet av 2018/2019. Dato for oppmøte avtales i den enkelte
gruppen. Ledere fra samme organisasjon blir plassert i ulike
grupper. Deltakelse er gratis, men reiseutgifter dekker den
enkelte selv.

Praktisk informasjon

Thon Hotel Vettre ligger tre minutter med
bil fra Asker stasjon, 20 minutter med bil,
eller 40 minutter med buss nr. 250
fra Oslo sentrum.
Mer informasjon:
www.tsb.no / tsb@ous-hf.no

PRIORITERING FORSKNING FAGUTVIKLING OPPLÆRING TEAMARBEID
IMPLEMENTERING STRATEGI ÅRSHJUL BUDSJETT SAMHANDLING
KVALITETSSIKRING DELEGERING OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET
MEDARBEIDERSAMTALE BRUKERDIALOG MULIGHETER

Lederkonferanse | Lederbrev | Mentorordning

