NORSK SYKEPLEIERFORBUND
TELEMARK

Velkommen til

FAGKONFERANSE
13. mai 2019

# tenkedrømmegjøredet

VELKOMMEN TIL FAGKONFERANSEN!
12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Dagen markeres i år
13. mai til minne om Florence Nightingale og hennes innsats for den
moderne sykepleien.
TID:
STED:
TEMA:
MÅLGRUPPE:
PRIS:
PÅMELDINGSFRIST:

MANDAG 13. MAI, KL. 08.30 - 15.15
IBSENHUSET, PEER GYNT SALEN, SKIEN
#tenkedrømmegjøredet
MEDLEMMER I TELEMARK
NSF DEKKER KOSTNADENE
2. MAI 2019

PÅMELDING:
Logg deg inn på
https://www.nsf.no velg
fagkurs og konferanser i
hovedmenyen og 13. mai
i kalenderen. Kurset heter
Fagkonferansen 13. mai
Telemark.
Ved eventuelle spørsmål, ta
kontakt med din kurs- og
konferansekonsulent via
kontaktskjema på nsf.no –
velg kurs og konferanse og
Region Sør.
Påmeldingen er bindende.
De som ikke møter opp og
ikke har avmeldt seg, må
betale et gebyr på kr 500.

13. mai, en viktig møteplass for deg
som medlem og sykepleier!
Tittelen på årets fagkonferanse er #tenkedrømmegjøredet.
Alle årets forelesere bidrar til å belyse temaet «tenke – drømme –
gjøre det» på hver sin måte. Temaene spenner fra digitalisering og
endringsledelse til forskning og hvordan sette drømmen ut i livet.
Kanskje blir du etter denne konferansen inspirert og motivert til å
møte endringer på en annen måte, til å begynne å forske eller til å
realisere drømmen du lenge har hatt.
NSF Telemark har utfordret medlemmene på hvem som fortjener
sykepleierprisen i 2019. Vi kjenner alle en sykepleier som fortjener
påskjønnelse for sin innsats og engasjement. Dere er blitt invitert
til å komme med forslag på gode og verdige kandidater til årets
sykepleierpris, og den skal tradisjonen tro deles ut på årets
fagkonferanse. Utdelingen av sykepleierprisen er med på å
synliggjøre den viktige og helt nødvendige jobben våre sykepleiere
gjør i Telemark, og ikke minst en mulighet til å fremme og
anerkjenne en sykepleier, forsker, leder eller en gruppe av sykepleiere
som har vært med på å utvikle kvaliteten i sykepleiefaget.
Norsk Sykepleierforbund håper denne fagkonferansen kan gi hver
og en av dere faglig, kulturelt og sosialt påfyll.
Velkommen!
Lillian Elise Esborg Bergane
Fylkesleder NSF Telemark

PROGRAM
TID

AKTIVITET

08.30

Registrering og kaffe/te

09.00 - 10.15

Velkommen til
fagkonferansen

Lillian Elise Esborg Bergane,
fylkesleder

«En Ledende Digital Kultur»

Tonje Elisabeth Aarøe, director
The Change Corporation

10.30 - 11.30

«Planlagt endring – fra plan
til gjennomføring»

Dag Ingvar Jacobsen, professor
ved Universitetet i Agder

11.30 - 12.30

LUNSJ

12.30 - 13.00

Det skjer i FOAJEEN
- kulturelt innslag!
Aleksander Walmann

13.00 -13.30

Utdeling av
Sykepleierprisen 2019

13.30 - 14.00

«Hva gjør du egentlig på det Randi Dovland Andersen,
kontoret ditt hele dagen?»
forskningsrådgiver og
postdoktorkandidat ved STHF
Min vei inn i forskningen og
hvorfor jeg tenker det er riktig og
viktig at også sykepleiere forsker.

14.00 - 15.15

Cecilie Skog, polfarer og profilert
«CECILIES VERDEN»
Hva må til for å sette drømmen og merittert eventyrer
ut i livet? Hvordan setter man seg
bortimot uoppnåelige mål for så å
nå dem? Er ingen drøm for stor?
Avslutning

FOREDRAGSHOLDERE

Lillian Elise Esborg Bergane,
fylkesleder

Lillian Elise Esborg Bergane,
fylkesleder
Endringer i programmet vil kunne skje

PRESENTASJON AV FORELESERNE
TONJE ELISABETH AARØE har vært rådgiver for noen av verdens største
bedrifter og har praktisk erfaring fra næringslivet i Paris og Genève. Hun har jobbet
som utøvende og industriell leder i bedrifter som Microsoft og Google. Nå deler
hun sin unike erfaring i foredrag om arbeidskultur, digital endring og innovasjon!
På bakgrunn av sin unike erfaring fra disse bedriftene holder hun tankevekkende
workshops med fokus på hvordan vi alle kan ta ansvaret for å skape arbeidsglede
og engasjerende bedriftskulturer hvor vi trives i en tid med endring, disrupsjon
og automatisering av arbeidsoppgaver. Hun hjelper bedrifter med effektivisering,
forbedret produktivitet, lavere sykefravær og forbedring av resultater ved bruk av
velutprøvde metodikker og en praktisk tilnærming til utfordringene hver bedrift har.

DAG INGVAR JACOBSEN er professor i statsvitenskap og ledelse ved
Universitetet i Agder. Hans forskningsfelt er lokal- og regionalforvaltning, med
et spesielt fokus på ledelse, organisasjonsutforming og organisasjonsendring.
Han har forfatter flere bøker på feltet, blant annet «Hvordan organisasjoner
fungerer» (med Jan Thorsvik), «Organisasjonsendring og endringsledelse», og
«Engangsorganisasjonen». I tillegg har han publisert en rekke artikler både i norske
og utenlandske vitenskapelige tidsskrifter. Han er en mye benyttet foredragsholder.

CECILIE SKOG ble den første kvinnen i verden til å nå det høyeste fjellet på
hvert av de syv kontinentene og «de tre polene»: Mount Everest, Nordpolen og
Sydpolen. Den muntre polfareren har klatret siden hun var nitten, men det er i
løpet av det siste tiåret hun har vokst til å bli en av verdens mest profilerte og
meritterte eventyrere. Cecilie, som i utgangspunktet er utdannet sykepleier, har
i tillegg til alle ekspedisjonene også rukket å utgi flere bøker og i 2012 ledet hun
TV2s program «Til toppen av Norge», der hun tok 14 deltagere med på tur fra
Jomfruland til Galdhøpiggen. Hun har ledet turprogrammet «Drømmeturen»
sammen med Aleksander Gamme, der de går side om side og hjelper deltagerne
til å få realisert sine drømmeturer. Hun klarte også mesterstykket å få med seg Truls
Svendsen på ski over Grønland i TV2 suksessen «Tjukken og Lillemor».
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RANDI DOVLAND ANDERSEN er sykepleier med klinisk erfaring fra
nyfødtsykepleie. Hun har en master- og en doktorgrad fra Karolinska Institutet i
Stockholm. Doktorgradsprosjektet omhandlet ulike aspekter ved smertevurdering
av barn mellom 0 og 3 år. Randi er fra 1. februar ansatt som forskningsrådgiver
ved Forskningsavdelingen på Sykehuset Telemark. Hun er også leder for det
multinasjonale forskningsprogrammet CPPain som omhandler smerter hos barn
og ungdommer med cerebral parese. Randi har fra tidligere deltatt i nordiske
og europeiske forskningsprosjekter om nyfødtsmerte og er tilknyttet det
nordiske forskningsnettverket Pain in Early Life (PEARL) og et kanadisk-basert
barnesmertenettverk Pain in Child Health (PICH).

