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Fagkonferanse 30. og 31. mai 2016 

Aurora Hotell Tromsø 

 

Forskning for praksis - praksis for forskning 

Samfunnsendring - konsekvenser for sykepleie, utdanning 

og forskning 

Samhandlingsreformen kom i 2012, og har påvirket helsetjenesten i stor grad. Greier 

utdanningen og sykepleiere å følge med, og hva er nytt innen dette forskningsfeltet? 

Formålet med konferansen er å belyse noen sider ved endringene som følger av 

samhandlingsreformen. Hvordan følger sykepleietjenesten, utdanningen og forskningen 

opp disse endringene? Gir dette endring i sykepleiers funksjon i relasjon til pasienten? 

Hensikten med konferansen er å bidra til faglige innspill og debatt om temaet. 
 

Velkommen til to spennende dager i Tromsø! 
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Program 
 

Mandag 30.mai 2016 

0930-1015 Registrering og noe å bite i 

10-15-10-30 Velkommen, praktisk info ved leder Anita Tymi 

1030-1115 Samhandlingsreformen under lupen, kvalitet organisering og makt i omsorgstjenesten. 

Wivi-Ann Tingvoll, førstelektor UIT.  

11.15-1145 Pause, mulighet for å besøke poster og utstillere 

11.45-12.15 Sykepleiekompetanse i hjemmesykepleien, hva trenger vi og hva er endringen?  Lisbeth Thoresen, 

førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo. 

1215- 12.45 Status samhandlingsreformen, fokus på sykepleietjenesten. Harde fakta, tall om 

samhandlingsreform ved Beate Huseby avdelingsdirektør, dr. polit. Avd økonomi og analyse, 

Helsedirektoratet, Trondheim 

1245- 1315 Panel med formiddagens innledere 

13.15-1415 Lunsj på hotellet 

1415-1445 Samhandlingsreformen: – Kvaliteten på tjenestene må bli bedre Med utgangspunkt i 

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av 

samhandlingsreformen ble overlevert Stortinget 12. januar 2016 Morten Nordberg seniorrådgiver 

Riksrevisjonen 

14.45-1515 Kvalitet i praksisstudier, prosjekt i Universitet og høgskolerådet med fokus på betydning for 

sykepleierutdanningene ved leder for arbeidsgruppen Sven Tore Dreyer Fredriksen 

Førsteamanuensis UIT 

1515-1545 Poster og utstilling med frukt 

15.45- 1630 Sykepleierstudenter i tverrfaglig praksis. Hvordan forestillinger og erfaring om samarbeid kan bli 

utfordret gjennom nye praksisformer, dosent Bente Norbye, institutt for helse og omsorgsfag, det 

helsevitenskapelige fakultet, UIT. 

16.30-1700 Praksis på poliklinikk- utfordringer og muligheter førsteamanuensis Ann Karin Helgesen høgskolen i 

Østfold, førstelektor Anne-Grethe Gregersen høgskolen i Østfold, Anne Karine Roos, 

avdelingsrådgiver Master i sykepleievitenskap, sykehuset Østfold. 

 

 
17.15- ekstraordinært GF for medlemmer i NSF-fuff, med suppleringsvalg til styret, egen innkalling. 

 

 
1930 Felles middag   på hotellet 

 

 

Tirsdag 31. mai 

0900 -0930 Mangler i kjernekompetanse, betydning for sykepleietjenesten – Vi må bli tøffere på fordeling av 

oppgaver; Pia Bing-Jonsson, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 



3  

0930-1000 Henger utdanningen med i samfunnsendringene?  Leder NSF student Mia Andresen 

10.00-1030 Kan teknologiske hjelpemidler overta for sykepleiere – velferdsteknologi, PHD-student 

Mari S. Berge  

1030-1100 Poster og utstillere frukt 

11.00-1130 Sykepleien i endring, avansert klinisk sykepleie, nurse practitioner? Hvordan jobber NSF med 

dette? NSF’ fagavdelingen seniorrådgiver Eva Østvik. 

1130-1215 Hvorfor forske i praksis? Hva trenger sykepleieren kunnskap om? Christina Foss, professor UIO 

12.15-1245 Paneldiskusjon med formiddagens forelesere 

12.45-1300 Posterpris, trekking av quiz, presentasjon av flyer til ny konferanse og ved leder Anita Tymi 

13-14 lunsj 

 

Takk for denne gang og vel hjem! 

 
Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Det søkes NSF om godkjenning av programmet som meritterende til klinisk stige. 
 
 
 
 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER: 

Hotellet ligger idyllisk til midt i hjertet av Tromsø med utsikt til havnen Det er reservert rom på hotellet for de som 

ønsker å overnatte der mellom konferansedagene. Rombestilling gjøres ved påmelding. Lunsj begge dagene og 

middagen mandag kveld er inkludert i konferanseavgiften. Overnatting kommer i tillegg. 

De som ønsker å overnatte utover natten mellom 30. og 31.mai avtaler dette direkte med hotellet. Det er reservert 

rom fra oss til denne prisen, men dere må ordne det selv 

Adresse og telefon Hotell: Det er booket rom på to hoteller. Selve konferansen er på Clarion Collection Hotel Aurora. 

Clarion Collection Hotel With 
Sjøgata 35 -37, 9291 Tromsø 
Telefon: +47 77 66 42 00 
E-post: cc.with@choice.no 

 

Clarion Collection Hotel Aurora 
Sjøgata 19-21, 9291 Tromsø 
Telefon77 78 11 00 
E-post: cc.aurora@choice.no 

 

Overnatting på Clarion Collection Hotel Aurora/ Clarion Collection Hotel With per natt: 

Enkelt værelse kr.1180,- 

Dobbelt værelse kr.1380 pr. rom 

mailto:cc.with@choice.no
mailto:cc.aurora@choice.no
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Det går flybuss fra Tromsø Lufthavn til hotellet 

Det er mulighet for posterpresentasjon.  Ønsker du å presentere en poster? 

Frist for innsendelse av abstracts til poster er: 30.04.16 til  anne.overlie@diakonova.no 
 

Pris for konferansen er inklusive to dagpakker med lunsj og konferansemiddag mandag kveld er er: 

Medlem av NSF FUFF kr. 3600,- 

Ikke medlem kr. 3900,- 

Påmelding på NSF fuff side : https://www.nsf.no/faggrupper/undervisning-fagutvikling-og-  

forskning       https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2829320/10519  
 

  
Påmeldingsfrist: 13.april 2016  
 

Ved praktiske spørsmål kontakt: 

Anita Tymi, anita.tymi@nord.no mobil :95884962 
 

Anne Øverlie, anne.overlie@diakonova.no Mobil: 90703837 

mailto:anne.overlie@diakonova.no
https://www.nsf.no/faggrupper/undervisning-fagutvikling-og-forskning
https://www.nsf.no/faggrupper/undervisning-fagutvikling-og-forskning
https://www.nsf.no/faggrupper/undervisning-fagutvikling-og-forskning
https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2829320/10519
mailto:anita.tymi@nord.no
mailto:anne.overlie@diakonova.no
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Presentasjon av noen forelesere, Øvrig presentasjon av forelesere kommer på 

hjemmeside: https://www.nsf.no/faggrupper/undervisning-fagutvikling-og-forskning 

Lisbeth Thoresen er utdannet sykepleier og har en doktorgrad i profesjonsetikk fra Det teologiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo. Thoresen er førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, 
Universitetet i Oslo. Her er hun tilknyttet master i tverrdisiplinær helseforskning. 
Forskningsinteresser er medisinsk etikk og særlig medvirknings- g beslutningsprosesser i livets 
sluttfase, historiske, sosiale og kulturelle rammer for holdninger, tenkning og helsefaglige praksiser 
nær døden, implementeringsforskning- og kunnskapsoverføring. 

 
 

Pia Cecilie Bing-Jonsson, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Pia jobber med 

bachelorutdanning for sykepleiere, videreutdanning i geriatrisk vurderingskompetanse, og 

masterutdanning i avansert klinisk sykepleie. Videre er hun også med i forskningen rundt hvordan 

implementere avansert kliniske sykepleieroller i kommunehelsetjenesten, og medforsker i et 

innovasjonsprosjekt for forbedret metode for urinprøvetaking i hjemmetjenesten. Pias doktorgrad 

omhandler helsepersonells kompetanse i eldreomsorg. 

 

 
PhD-student Mari Synnøve Berge er helsesøster med mastergrad i helseinformatikk og holder på med en 
doktorgrad i omsorgsteknologi. Jeg er student ved University of Stirling, Skottland og forsker på erfaringene 
med omsorgsteknologi i kommunehelsetjenesten i Lindås kommune. Forskningsprosjektet startet 
sommeren 2012 og avsluttes til sommeren. 

 

 
Bente Norbye Dosent Forskningsgruppeleder for Forskningsgruppe utdanning ved Institutt for Helse 

og Omsorgsfag ved UIT. Fleksibel læring i desentralisert sykepleierutdanning, bruk av Blended Learning 
for å møte sykepleierstudentenes ulike måter å lære sykepleiefaget. Forskning og utvikling av fag i 
samarbeid med klinisk praksis i kommunehelsetjenesten. Utdanningen må ha et nært samarbeid med 
klinisk praksis slik at samarbeidet kan utfordre utvikling av sykepleiefaget. 

 

 
Anne-Grethe Gregersen. Høgskolelektor i Høgskolen i Østfold. Hovedfag, Sykepleievitenskap ISV, 

Oslo 2002 FOU områder: Studenter i «tospann» i klinisk praksis og læringsarenaer for 

sykepleiestudenter i spesialisthelsetjenesten, sist på poliklinikker. Kronisk syke revmatikere og 

spesielt norske revmatikeres erfaringer med helse og dagligliv i Spania. 

 

 
Ann Karin Helgesen er sykepleier med videreutdanning i aldring og eldreomsorg og har PhD med fokus 

på bruker/pasientmedvirkning når personen har demens. Hun arbeider som førsteamanuensis ved 

Høgskolen i Østfold, der hun er fagansvarlig for videreutdanning i akuttgeriatri. 

 
 
 
 
 
 
 

Anne Karine Roos. Master i sykepleievitenskap Ansatt i sykehuset Østfold som avdelingsrådgiver 

https://www.nsf.no/faggrupper/undervisning-fagutvikling-og-forskning


6  

Mia Andresen er studentleder på andre året i Norsk sykepleierforbund. Hun ble utdannet sykepleier i 
2015 og har fra før av en bachelor i samfunn og kultur. Mia brenner ekstra for kvalitet i utdanningen, 
en aktiv og solid studentorganisasjon og internasjonalt arbeid. NSF Student har den siste perioden 
hatt ekstra fokus på opptakskrav, nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og mikrobiologi samt 
kvalitet i praksis. I tillegg jobber NSF Student mye med å fronte kampanjen «Mann kan bli sykepleier». 
NSF Student er svært opptatt av høy organisasjonsgrad og en aktiv organisasjon på alle                   
nivå. 

 
 

Beate Huseby er utdannet ved NTNU, hovedfag i sosiologi (1993) og doktorgrad i statsvitenskap 

(2000). Jeg har jobbet på NTNU med undervisning og forskning i til sammen 11 år (institutt for 

sosiologi og statsvitenskap 1992-1999 + institutt for samfunnsmedisin 2006-09), har jobbet på 

SINTEF Unimed/Helse i 10 år og har arbeidet i Helsedirektoratet som leder for avdeling økonomi 

og analyse siden 2009. De siste årene har jeg hatt ansvaret for å lage rapporten 

Samhandlingsstatistikk – som har kommet ut årlig siden 2011, og rapporten SAMDATA 

spesialisthelsetjenesten som også kommer ut årlig (siden 1989). Nå er jeg også ansvarlig for 

analysearbeidet i KPR (kommunalt pasientregister) som er under utarbeiding. Jeg har mer jobbet med utvikling av 

statistikk for helse- og omsorgstjenester siden 1999, mest innenfor spesialisthelsetjenesten, men også statistikk for 

primærhelsetjenesten 

Christina Foss er professor ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn 
ved UiO. Jeg har arbeidet med forskning med fokus på kommunehelsetjenesten i flere år. De siste 
4 årene har jeg vært norsk koordinator for et EU finansiert prosjekt som har fokusert problemer 
omkring mestring av kronisk sykdom med spesifikt fokus på hvilken betydning det lokale 
nærmiljøet har for mestringen til spesielt utsatte grupper. Jeg har samtidig vært hovedveileder i et 
prosjekt hvor Pia Bing-Jonsson har arbeidet med utvikling av et instrument for å måle kompetanse 
i sykepleietjenesten i kommunehelsetjenesten. Jeg har også arbeidet med et 4-årig prosjekt 
finansiert av Norsk Forskningsråd hvor jeg har hatt ansvar for studier som fokuserer på eldre og 

deres pårørendes erfaringer med utskrivningsprosessen fra sykehus til kommunale tjenester i kjølevannet av 
Samhandlingsreformen. Jeg har også skrevet en antologi (sammen med Bodil Ellefsen) om helsetjenesteforskning 
hvor vi blant annet fokuserer hva vi forsker på og hva vi ikke forsker på. 
 

DrPH Førsteamanuensis Sven-Tore Dreyer Fredriksen arbeider ved Institutt for helse- og omsorgsfag, 
UiT Norges arktiske universitet,  
Campus Harstad og bistilling ved Profesjonshøgskolen Nord Universitet. Erfaring som sykepleier i 
kirurgisk avdeling og intensivsykepleier innenfor området intensiv/akuttsykepleie. Hovedfag i 
helsefag og doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordiska hôgskolan fôr folkhâlsovetenskap, 
Gøteborg. Vært leder for praksisprosjektet for området sykepleie. 

 


