BI senter for helseledelse
og
Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten
Inviterer til:

Fagdag om helsetjenestens verdi
fredag 26. oktober 2018
09:00- 16:00
på BI, Nydalsveien 37
Vi vil i disse to seminarene sette søkelys på hvordan vi kan måle, verdsette og prioritere den verdi
helsetjenesten faktisk yter for samfunnet og den enkelte. Vår økende kunnskap og velstand gir oss
gode muligheter til ytterligere å øke den verdiskapning helsesektoren leverer i samfunnet!
Fagdagen er delt i to sekvenser. Første del frem til lunsj er åpen og rettet mot eksterne deltakere,
men tidligere og nåværende studenter på helseledelse programmet er velkomne.
Andre del etter lunsj prioriterer tidligere og nåværende studenter på programmet med andre
deltakere er velkomne så langt plassen tillater det.

Fra Statsministerens og Helseministerens besøk til Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten 5. mai 2017.

Første del 09- 12: Hvilken verdi har helsetjenesten for Norge?
BI Nydalsveien 37, Rom A1 – 030
Helsetjenesten utgjør en av de største elementene i Norsk økonomi og verdiskapning, ca. 10%. I følge
MENON (rapport 6/17) er det «…et ensidig fokus på kostnader i helsesektoren. Diskursen … preges
derfor av forventninger om kostnadseffektivisering og utgiftskutt fremfor å fokusere på nyttesiden».
I denne delen av seminaret fokuserer vi derfor på hvordan helsetjenesten skaper verdi for
samfunnet, og hvordan vi kan måle, vurdere og optimalisere den.
09.00

Velkommen og bakteppe:
Hva er verdibasert
helsetjeneste?

Werner Christie
Thomas Hoholm og
Bjørn Erik Mørk

09.15

Hvilke verdier skaper
helsetjenesten for pasienter og
samfunn.
Hvordan blir norsk
helsetjeneste basert på våre
verdier?
PAUSE
Hvordan kan vi måle verdien av
helsetjenester?
Hvordan måle resultater av
helsetiltak?
PANELDEBATT Innovasjon for
samfunnsverdi forutsetter nye
samspill.
Hvordan kan vi utforske
hvordan pasientnytte,
samfunnsnytte og
verdiskapning kan oppnås i
møte med medisinske og
digitale innovasjoner?
Paneldeltakerne representerer
industrisamarbeid gjennom
klynger, offentlig myndigheter,
FoU sektoren samt privat
eierskap, sentrale roller i den
fremtidige utformingen av
helseindustrien.

Maria Jahrmann Bjerke

09.45

10.15
10.35
10.55
11.15

11.45
12.00 –
13.00

Konklusjoner og veien videre
LUNSJ

Førstelektor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
BI Senter for helseledelse
Statssekretær
Helsedepartementet

Olav Valen Slåttebrekk

Ass. Helsedirektør
Helsedirektoratet

Erland Skogli

Partner
Menon Economics
Lege, Professor PhD
CEO Magic
Moderator
Senterdirektør i C3 – Centre
for Connected Care og
professor ved BI
Post doc, BI, institutt for
strategi og entreprenørskap

Per Olav Vandvik
Thomas Hoholm
Kari J Kværner

Vegard Kolbjørnsrud

Carl Christian Gilhuus-Moe

Styreleder, Norway Health
Tech

Pål Rydstrøm (Tbc)

Seniorrådgiver,
Sykehusinnkjøp HF

BI Senter for helseledelse

Andre del, fra 13:00- 16:00:
Hvordan skaper helsetjenesten verdi for pasientene?
BI Nydalsveien 37, Rom C1 – 010
Denne delen er forbeholdt tidligere og nåværende studenter på Nasjonal Lederutdanning for
Primærhelsetjenesten, men åpen for andre så langt plassen rekker.
I denne delen fokuserer vi på hvordan vi gjennom helsetjenesten og folkehelsearbeidet i
lokalsamfunnet kan skape mer verdi for pasienten ved å gi innhold til parolene Leve hele livet og Hva
er viktig for deg?
13:00

VELKOMMEN og
ÅPNING AV
ALUMNISEMINARET

Werner Christie,
Thomas Hoholm og
Bjørn Erik Mørk

13:10

Hva gjør livet verdt å
leve?
Hvordan velge det som
gir mest verdi for
pasienter og samfunnet
Hva er et godt
lokalsamfunn
PAUSE
Kulturinnslag

Finn Skårderud

13:40

14:10
1430
15:00
1510

1530

16.00

Hvordan skaper vi et
helsefremmende
lokalsamfunn?
Fra mismot til mestring,
en Case-historie
SLUTT på fagseminar

Førstelektor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Fagansvarlige
Helseledelsesprogrammet
Psykiater og forfatter

Ole Fritjof Norheim

Professor i medisinsk etikk, UiB
Leder i prioriteringsutvalget

Anette Sett Gjessing

Prosjektleder,
NaKuHel –senteret i Asker

Espen Kvark
Kvernbergh
Jan Helge Dale

Kulturkompaniet

Kjartan Mølstrevold

Kommunelege 1 og
tidligere kommunepolitiker
Flora Kommune
Avdelingsleder og tidl leder for
«Kulturaktiviteten» i Stavanger
Student i helseledelse, kull 4

