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MUSIKALSK  PÅFYLL

Christin Hoff - Sanger fra Orkdal bosatt i Trondheim

Åsmund Flaten - Pianist fra Oppdal bosatt i Trondheim

Har deltatt i Melodi Grand Prix, “Beat for Beat” flere ganger, vært skuespiller for 
Nord-Trøndelag Teater, turnert landet rundt med sitt Christin Hoff Band, gitt ut egen 
musikk (Sunset Parade - 2013). Jobber 100% som formidler på ROCKHEIM - Det 
nasjonale museet for populærmusikk.

Har vært tilknyttet Trøndelag Teater som musikalsk leder siden 1999 og har ledet de 
fleste musikaler som har vært satt opp på teatret siden. Er musikalsk «side kick» til 
radio-paret Are og Odin på NRK P1. Har komponert musikken til familiemusikalen 
«Ulven» som har norgespremiere på Nationaltheatrets hovedscene 20. oktober.

0800 - 0915

0930 - 0940



SAMMEN OM FREMTIDENS INNOVATIVE HELSETJENESTE

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

For å opprettholde og videreutvikle en bærekraftig helsetjeneste av god kvalitet, er vi 
avhengig av nye og innovative løsninger. Begrepet helsenæring gir ofte assosiasjoner 
til produkter, legemidler og utstyr, men det dreier seg like mye om innovasjonsarbeid 
knyttet til helsetjenestene. Tjenesten selv har et stort potensial for å skape 
kunnskapsbasert endring, ved at ansatte, pasienter og pårørende fungerer som 
endringsagenter og pådrivere for utvikling. Norge har mange fortrinn ved at vi har 
dyktige fagmiljøer, samt verktøy og data av høy kvalitet, og her har vi store muligheter 
for vekst. Samtidig er det ofte utfordrende å få tid til å tenke nyskapende i en travel 
klinisk hverdag. Hvordan kan vi sammen legge til rette for tjenesteinnovasjon, der 
det offentlige, tjenesten og det private spiller på lag? Dette blir ett av temaene i 
stortingsmeldingen om helsenæring, som kommer i 2019.

0945 - 1005



FÅ INNSIKT

JEG KJØPTE HEROIN TIL DATTEREN MIN

DE NARKOMANES LEGE

PAUSE

Ane Ramm, pårørende og redaktør i Cappelen Damm Undervisning

Sverre Eika, lege ved 24SJU (Kirkens Bymisjon), omtales ofte som De 
narkomanes lege

Som mor til ung opiatavhengig datter, mener Ramm pårørende må ta støyten for 
en politikk og systemer som ikke er tilrettelagt for en bestemt type pasienter. Hun 
utfordrer gamle tenkemåter og arbeidsmåter når hun spør om vi bare må ta tida til 
hjelp. Hva er galt med et behandlingsapparat som beskriver sine egne pasienter som 
«behandlingsresistente»? 

Sverre Eika har allsidig erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige med forskjellige 
rus- og helseutfordringer, og fra forskning og arbeid med alvorlig syke og døende. 
Han jobber svært tett med ruspasientene på deres premisser og bidrar til endring 
både på individ- og systemnivå ved å ta pasientstatusen på alvor i det “minefeltet” 
det er å medisinere rusmiddelavhengige i Norge. Han mottok Brukervennprisen 2016 
av Foreningen Human Narkotikapolitikk og ble kåret til årets ildsjel av Natt og dag i 
2015. Han mener det er på høy tid med nye metoder for å hjelpe rusmiddelavhengige.

1005 - 1030

1030 - 1115

1115 - 1145



SKAP KULTUR

DEBATTEN - TJENESTEINNOVASJON GJENNOM OFFENTLIG OG 
PRIVAT SAMARBEID

Flemming Hegerstrøm, administrerende direktør i Hospital IT, Clara Gjesdal, 
viseadministrerende direktør Helse-Bergen, Toril Nagelhus Hernes, prorektor 
nyskaping, NTNU, Trude Andresen, rådmann i Øvre Eiker kommune

 Vi vil etterspørre mer av og høyere kvalitet på helsetjenestene i årene som kommer. 
Dette utfordrer bærekraften i vår velferdsmodell. Innovasjon er satt tydelig på 
dagsorden som et nødvendig verktøy for kommuner og helseforetak. Helsesektoren er 
et av verdens raskeste voksende markeder for konkurransedyktig industri. Potensialet 
for norsk verdiskaping er betydelig – for pasienter, helsetjenesten, næringslivet og 
samfunnet i sin helhet.
 
Lederne utfordres og vi stiller spørsmålene: Hvilke muligheter ser vi? Hvilke barrierer 
ser vi? Hva må til for å lykkes med helseinnovasjon?

1210 - 1320

ER DET ROM FOR INNOVATØRER I DET OFFENTLIGE?

Katinka Greve Leiner, direktør Ferd Sosiale Entreprenører

Endring er ubehagelig og vi må ha svært gode grunner for å gjøre ting annerledes, sier 
Katinka. Hun har jobbet i Ferd med sosiale entreprenører i ni år og tidligere 11 år i 
Innovasjon Norge. Hun er brennende engasjert i innovatørens rolle i våre offentlige 
hjelpesystemer, både den kreative ansatte og de eksterne som ønsker å slippe inn. Er 
vi egentlig interessert i å gjøre ting annerledes, spør hun, og hun vil vise oss hva de 
sosiale entreprenørene klarer å skape av sosial effekt gjennom å se på problemene 
gjennom nye briller.

1145 - 1205



MUSIKALSK PÅFYLL

LUNSJ

1320 - 1330

1330 - 1430



OFFENTLIGE OG PRIVATE SKAPER FREMTIDENS HELSETJENESTER 
SAMMEN

“FUTURE PATIENT” – TELEREHABILITERING AV HJERTEPASIENTER 
VED BRUK AV NY EGENOPPFØLGINGSTEKNOLOGI

Ingunn Olsen, innovasjonssjef, Sykehuset Østfold

Birthe Dinesen, professor, Laboratorie for Velfærdsteknologi – telesundhed 
og telerehabilitering, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg 
Universitet 

Sykehuset Østfold er ledende innen tjenesteinnovasjon og et av sykehusene i Europa 
som har kommet lengst i å ta i bruk moderne teknologi for å styrke pasientbehandlingen 
og sørge for smartere arbeidsprosesser for medarbeiderne. I tett samarbeid med 
private næringslivsaktører, store og små, har de utviklet, testet og tatt i bruk løsninger 
som kommer både pasienter, helsetjenesten og næringsliv til gode. Nå inviterer de 
igjen næringsliv og andre til innovasjonspartnerskap for å utvikle helhetlige digitale 
løsninger og tjenester som skal ha til hensikt å realisere «Pasientens helsetjeneste» 
gjennom økt grad av selvbetjening, mer oppfølging hjemme og digital samhandling 
- i første omgang for kreftpasienter, men med ambisjon om å utvide til flere 
pasientgrupper. 

Gjennom brukerdrevet innovasjon i samarbeid mellom hjertepasienter, pårørende, 
helsepersonell og forskere er det utviklet et telerehabiliteringsprogram for 
hjertepasienter. Målet er å lære hjertepasienter å håndtere egen sykdom ved å bruke 
utstyr for egenoppfølging og PRO-data (“Patient-Reported Outcomes”). Som “nav” i 
prosjektet er HjertePortalen.dk etablert, og den blir testet av 136 hjertepasienter i fire 
danske kommuner. Foreløpige resultater vil bli presentert.

1430 - 1450

1450 - 1510

TENK NYTT



FREMTIDEN ER SMARTERE 

Marianne Sigurdsen Schwerdt, prosjektleder, Stavanger kommune
Kjersti Balke Hveem, avdelingsleder produktutvikling, TOPRO Industri AS
Alexander Vanvik, seniordesigner, EGGS Design

Hva skal til for å utvikle en smart rullator som løser en norsk kommunes behov om å 
øke aktivisering og egenmestring blant eldre i korttidsopphold? Jo – et (hittil unikt) 
samarbeid på tvers av det offentlige og det private. I 2018 inngikk Stavanger kommune 
landets første Innovasjonspartnerskap med TOPRO Industri AS og partnere. Vi gir 
dere et innblikk i reisen, sett gjennom 3 ulike briller: De offentlige, de private og 
de kreative - og ser nærmere på utfordringer vi har møtt og mulighetene i et slikt 
innovasjonsløp.

1510 - 1540

PAUSE1540 - 1610



SAMMEN BYGGER VI MORGENDAGENS VELFERDSSAMFUNN

FREMTIDSLABORATORIET: FORM FREMTIDENS SUNDHED

Fredrik Gulowsen, daglig leder i Nyby AS

Sara Gry Striegler, programdirektør Sundhedsområdet, Dansk Design 

Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nye modeller for å 
løse “omsorgskrisen”. Samtidig ser vi at ny teknologi og digitale plattformer gjør det 
lettere å koble ressurser og behov på nye måter. Fredrik Gulowsen forteller historien 
om Nyby, som skal endre organiseringen av offentlige tjenester. Sammen med flere 
norske kommuner, ideelle organisasjoner og aktører i næringslivet har Nyby utviklet 
en helt ny type digital plattform som muliggjør selvorganiserende team, mobilisering 
av flere ressurser og sømløst samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor.
Fredrik har selv erfaring som pårørende.

Boxing Future Health er et fremtidslaboratorium som består av konkrete scenarier 
for fremtidens helsevesen. Det er fire scenarier hvor vi kan tre inn i, og hvor vi kan 
røre, se og få en smak av fremtiden, og oppleve hvordan det vil føles å være pasient, 
pårørende, medarbeider, myndighet eller leverandør til helsesektoren i fremtiden. 
Det gir mulighet til å oppdage nye markeder, utvikle nye tilnærmingsmetoder og se 
fremtiden i et nytt perspektiv. Dermed kan vi få inspirasjon til hvordan man med 
designmetodikk og fremtidsscenarier kan gjøre fremtiden håndterbar, nærværende og 
relevant så vi sammen er i stand til å utvikle og skape fremtiden på tvers av offentlige 
organisasjoner, private virksomheter, forskning og design.

1610 - 1630

1630 - 1650



SKAP VERDI

MITT MØTE MED NORGE

DETTE HAR DAGEN GITT MEG 

TAPAS OG HYGGELIG SAMVÆR   

Safia Abdi Haase, sykepleier og aktivist, Stiftelsen Amathea

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet  

Safia Abdi Haase er en landskjent norsk-somalisk aktivist som kom hit som flyktning 
for 20 år siden sammen med sine tre mindreårige barn. Hun er utdannet sykepleier 
med mastergrad i internasjonal helse og velferdspolitikk. Safia er en uredd forkjemper 
for kvinners rettigheter, kampen mot vold mot kvinner og kjønnslemlestelse. Hun 
er i hyppig kontakt med helsetjenesten landet rundt og stiller opp døgnet rundt for 
fortvilede innvandrerkvinner med alvorlige fysiske og psykiske plager. Hun er landets 
første innvandrer som er utnevnt av Kongen til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. 
Folk lytter til Safia Abdi Haase fordi hun har opplevd alt sammen selv.

Maria Jahrmann Bjerke deler sine tanker om dagen og avrunder 
Innovasjonskonferansem 2018

1650 - 1750

1750 - 1800

1800 - 2000
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