Torsdag 9. november 2017 – Lovisenberg sykehus
08.30-09.00

Registrering og kaffe

09.00-09.05

Innledning

Arbeidsgruppen for fagdager i Helse Sør-Øst

09.05-09.15

Velkommen til Lovisenberg
sykehus

Bjørn Magne Eggen, fagdirektør ved Lovisenberg
sykehus

09.15-10.15

Innovasjon og læring

Liv Anne Støren, forsker fra NIFU
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en nonprofit stiftelse.
Liv Anne deltar blant annet i BRAIN-prosjektet.

10.15-10.30

Pause

10.30-11.30

Innovasjon som praksis:
Tverrfaglig samarbeid og
ekspertise

11.30-12.15

Lunsj

12.15-12.45

Kompetanseutvikling i
helsevesenet – Et historisk
perspektiv sett fra
Lovisenberg

Lena Gran, HR-direktør ved Lovisenberg sykehus

12.45-13.15

Fra nett til e-kurs –
Erfaringer fra samarbeid
med Folkehelseinstituttet

Hilde Strømme, seniorrådgiver/bibliotekar,
Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester

Bjørn Erik Mørk, førsteamanuensis i innovasjon,
Institutt for strategi og entreprenørskap,
Handelshøyskolen BI/Honorary Associate Professor,
Warwick Business School

Bente Langvik Olsen, e-læringskoordinator ved
Sykehuset Innlandet HF

13.15-13.45

Systematisk opplæring av
nyansatte ved bruk av
elektroniske sjekklister

Flere enheter ved Akershus universitetssykehus bruker
elektroniske sjekklister til opplæring av nyansatte.
Ketil Størseth, rådgiver i avdeling kompetanse og
utdanning, Akershus universitetssykehus HF

13.45-14.00

Pause

14.00-14.30

Nytt mobilt læringsverktøy
for ansatte i DNB

Hør om DNBs nye satsing på app-teknologi.

GOD START!
Introduksjonsprogram for
nyansatte i staten

GOD START! skal øke kunnskapen om forvaltningen og
inspirere den nyansatte til å gjennomføre det anbefalte
læringsløpet.

14.30-15.00

Siri Langangen, seksjonsleder, HR Kompetanseutvikling,
DNB Bank ASA

Seksjonssjef Kari Vahabzadeh og rådgiver Linda
Meskestad fra Difi

Målgruppe
Ansatte i Helse Sør-Øst og samarbeidende private sykehus som er interessert i kompetanseutvikling
og bruk av digitale verktøy og virkemidler.

Praktisk
Det er gratis adgang og vi serverer lunsj.
Arrangementet er på Lovisenberg sykehus i Oslo. Vi skal være i auditoriet i undervisnings- og
administrasjonsbygget, Lovisenberggaten 21.
Det er få parkeringsplasser, så det er best om du reiser kollektivt. Fra Jernbanetorget kan du ta buss
37 mot Nydalen og gå av på stoppestedet Lovisenberg.

Påmelding
Påmelding her. Frist: 2.11.17

Spørsmål
Har du spørsmål om arrangementet kan du sende en e-post til Boas (boni@helse-sorost.no).

Arrangør
Fagdagen arrangeres av medlemmer av Administratorforum for Læringsportalen i Helse Sør-Øst.

