
INVITASJON 

til 

KONFERANSE OM 

HELSETJENESTER I FREMTIDENS 

DISTRIKTSNORGE 

Hotell Tysfjord Turistsenter,  Storjord i Tysfjord 

      18. – 19. juni 2014 

Konferansen er støttet av Nordland Fylkeskommune 



Vel møtt til helsekonferansen! 

Universitetet i Nordland har gleden av å invitere til konferanse om HELSETJENESTER I FRAMTIDENS DISTRIKTSNORGE. Konferansen har et 
spennende program som vi håper kan danne ramme for meningsutveksling, faglige drøftelser og sosialt samvær. Konferansen gjennomføres i 
kjerneområdet for den lulesamiske befolkning i Norge. 

Det gjennomgående tema for konferansen er utviklingen av en forsterket primærhelsetjeneste i skjæringspunktet mellom spesialisthelsetje-
nesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene.  Hvordan skal vi i denne prosessen sikre oss at det nye tjenestetilbudet blir likeverdig 
for norsk og samisk befolkning? Hvilke faktakunnskaper har vi når det gjelder helsetjenester for samene? 

Konferansen setter fokus på Samhandlingsreformen. Hva er utfordringene, og hvordan kan vi skape robuste fagmiljøer i distriktene som også 
kan tas i bruk som undervisnings- og veiledningsarena for våre universitet og høyskoler? I tillegg er det viktig å øke våre kunnskaper om and-
res erfaring og modeller for samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. 
Kunnskapsinnhenting og -utvikling om alle disse forhold og utfordringer skal sikre best mulig grunnlag og basis for beslutningstakere på lo-
kalt, regionalt og nasjonalt nivå.  

Målgruppen for konferansen er politikere, helsepersonell i offentlig forvaltning, forsknings-, utdannings- og kompetansemiljøer, brukerorga-
nisasjoner, andre interesserte og lokalbefolkningen. 

Vi starter konferansen første dag ved å sette fokus på Samhandlingsreformen og likeverdige helsetjenester. 
Dag 2 er viet erfaringene med og muligheten for videre utvikling av interkommunale medisinske sentra. 

Universitetet i Nordland håper at du vil trives på konferansen og oppleve at konferansen er en nyttig arena både for ny kunnskap og nett-
verksbygging. 

Velkommen! 
Pål Pedersen 

rektor 

Bakgrunn for konferansen 

Arbeidet med implementering av Samhandlingsreformen går sin 
gang. Mange problemstillinger er imidlertid fortsatt uavklart. Det 
gjelder i særlig grad en sterkere konkretisering av oppgavefordeling-
en mellom nivåene og krav til den kompetanse kommunene må 
tilføres eller skaffe seg som følge av nye oppgaver. Det er sannsynlig 
at mengden, sammensetningen og vanskelighetsgraden av de opp-
gavene som overføres til kommunene vil avhenge av kommunenes 
vilje og evne til samhandling og til interkommunalt samarbeid. Sam-
handlingsreformen er både en utfordring og en mulighet. Dersom 
mulighetene utnyttes, vil det komme befolkningen til gode, både i 
form av en bedre helsetjeneste og nye tjenestetilbud i nærmiljøet og 
en generell og tverrfaglig styrking av fagmiljøene lokalt. Helsetjenes-
ten i kommuner som ikke inntar en aktiv rolle, står i fare for å forvit-
re.  

Denne konferansen setter et særlig fokus på de utfordringer Sam-
handlingsreformen stiller overfor kommunene når det gjelder inter-
kommunalt samarbeid, robuste fagmiljøer og som arena for under-
visning, fagutvikling og forskning. I tillegg har konferansen fokus på 
pilotprosjektet Tverrkulturelt Distriktsmedisinsk Senter (TDMS) som 
skal gi likeverdige helsetjenester til to folk i det lulesamiske kjerne-
området.  

TDMS er planlagt etter modell fra en rekke tilsvarende     distrikts-
medisinske sentra rundt om i landet. Blant disse er Fosen DMS, 
Lenvik DMS, Hallingdal DMS og Sonjatun DMS.  Flere av disse sentra 
er velprøvde modeller for andre som nå er under planlegging og 
bygging. De er sentrale ledd i implementeringen av Samhandlings-
reformen. Ingen av de øvrige DMS er imidlertid planlagt med en 
tjeneste spesifikt tilrettelagt for den samiske befolkningen. Dette 
innebærer en helse- og omsorgstjeneste basert på samisk språk, 
kultur, og livsverden. I så måte står TDMS i en særstilling. Dette er 
en konsekvens av at Nord- og Indre Salten har en relativt stor sa-
misk befolkning og at Tysfjord er innenfor samisk språkforvaltnings-
område. I høringsdokumentet for Geriatriplanen for Helse Nord RHF 
er Områdegeriatriske tjenester for den samiske befolkning i lulesa-
misk område foreslått lagt til TDMS. Men senteret skal yte likeverdi-
ge helsetjenester til norsk, samisk og fremmedkulturell befolkning i 
Nord-Salten  

Vi har lagt vekt på å invitere foredragsholdere med høy faglig, orga-
nisatorisk og politisk kompetanse og håper konferansen kan stimu-
lere distriktskommunene til å benytte en gylden anledning til sam-
tale om og planlegging av fremtidens helse- og omsorgstjenestetje-
neste.  



PROGRAM 
Onsdag 18. juni 2014  Konferansier: forfatter Frank A. Jensen 

Hovedtema: 

* Samhandlingsreformen

* Likeverdige helsetjenester

Torsdag 19. juni 2014        Konferansier: forfatter Frank A. Jensen 
Hovedtema:      Interkommunale medisinske sentra i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Klokkeslett Tema Foredragsholder 

10.30 -11.30 Registrering og innsjekk 

11.30 -12.30 Lunsj 

12.30 -13.00 Velkomst 
Åpning av konferansen 

Ordfører Tor Asgeir Johansen, Tysfjord 
Visedekan Bodil Svendsgård, UiN 

13.00 -13.45 Samhandlingsreformen 
Kommunale øyeblikkelig hjelpplasser 
Praktisk organisering i skjæringspunktet mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten 

Samhandlingsdirektør 
Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset 

13.45 -14.45 Distrikts-Norge som praksisarena for helsefagstudenter Professor dr. med. Ivar Aaraas, UiT 
Visedekan Bodil Svendsgård, UiN 

14.45 -15.00 Kaffepause og beinstrekk 
15.00 -15.15 Erfaringer i møte med helsevesenet fra et personlig brukerper-

spektiv 
Inge Olaf Olsen, Drag i Tysfjord 

15.15 -15.45 Likeverdige helsetjenester i et flerkulturelt perspektiv Rådgiver/universitetslektor Anne Kalstad     
Mikkelsen, Árran/UIN 

15.45 -16.15 Samiske helsetjenester i et nasjonalt, regionalt og lokalt       
perspektiv. 
 Forventninger til fremtidens helse- og omsorgstjenester

for den samiske befolkningen

Sametingspresident Aili Keskitalo, Sametinget 

16.15 -16.40 Kaffepause og beinstrekk 

16.45 -17.45 Paneldebatt 
Tema: 
Har distriktskommunene vitalitet nok til å ta imot Samhandlings-
reformen? 

Foredragsholdere 
Debattleder: Fungerende kommuneoverlege/
dr.med. Fred Andersen, Tysfjord/ISM/UiT 

17.45 Slutt 

19.30 Kulturelt innslag 

20.00 Festmiddag 

Klokkeslett Tema Foredragsholder 
08.30-09.00 Erfaringer med Distriktsmedisinsk Senter (DMS) og     

Områdegeriatrisk tjeneste i Lenvik kommune, Troms 
Leder DMS Midt-Troms, Hanne Ness Eidsvik, Lenvik 
kommune 

09.00-09.30 Geriatriplanen i Helse Nord Avd. overlege dr. med. Torgeir Engstad, UNN 

09.30-10.00 Helse og sykdom i et samisk perspektiv Cand.San. Berit Bongo, PhD med. fag. Samisk senter, 
UIT 

10.00-10.15 Kaffepause og beinstrekk 

10.15-10.45 Forprosjekt for TDMS (Tverrkulturelt Distriktsmedisinsk Senter) 
Nord-Salten 

Fungerende kommuneoverlege/dr.med.   
Fred Andersen, Tysfjord kommune, UiT 

10.45-11.15 Hvilke muligheter kan et TDMS ha for samfunnsutviklingen i   
regionen? 

Rådgiver Ragnhild Lien, Árran, spesialsykepleier/
samfunnsfaglig masterprogram. 

11.15-12.00 Regjeringens ambisjoner om en sømløs helsetjeneste og likever-
dige helsetjenester for den samiske befolkningen. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Helse- og  
omsorgsdepartementet. 

12.00-12.15 Kaffepause og beinstrekk 

12.15-13.00 Paneldebatt 
Tema:  
Er TDMS i samsvar med Regjeringens målsettinger og lokale/
regionale ønsker og behov? 

Foredragsholdere, Sametingspresident, ordfører i 
Tysfjord. 
Debattleder: Fungerende kommuneoverlege/ 
dr.med. Fred Andersen, Tysfjord/ISM/UiT 

13.00-13.15 Avslutning av konferansen Universitetet i Nordland 

13.15-> Lunsj og hjemreise 

Med forbehold om endring
Dersom noen har spørsmål om konferansen, kontakt Fred 
Andersen, telefon 47414804, epost frea@online.no



Etternavn Fornavn 

Organisasjon Tittel 

E-post Telefon 

Ankomst Avreise 

PÅMELDINGSSKJEMA 

Påmeldingsfrist: 1. juni 2014 

Overnatting 
Enkeltrom Kr. 850,- pr. døgn 18.-19.06.2014 (1 døgn) inkl. frokost 

Dobbeltrom Kr. 540 ,- pr. person pr. døgn 18.-19.06.2014( 1 døgn) inkl. frokost 

Dagpakke (vann, mineralvann, kaffe, te, kaker, frukt, materiell) 

Dagpakke begge konferansedager – Kr. 350,- 

Dagpakke én dag – Kr. 175,- 

Konferansepakke (lunsj og dagpakke) 

Lunsj og konferansepakke begge konferansedager onsdag 18. og torsdag 19. juni 2014 .   Kr. 790,- 

   Lunsj og konferansepakke én dag . Kr. 395,- 

   Ja takk, jeg vil gjerne ha festmiddag og kulturelt innslag 18.06.2014 kl. 19.30. Kr. 435,- 

Påmeldingen kan også sendes pr. mail til: post@tysfjord-turistsenter.no 

Reise organiseres og bestilles av den enkelte deltaker. 




