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!
”Tilsyn og vidsyn – ledelse av BUP i utvikling”
!

Velkommen til lederkonferanse i Kristiansand 22. – 24. oktober 2014

!
!Onsdag 22. oktober:

Kl. 12.00 Lunsj og registrering
Kl. 13.00 Generalforsamling (http://nbup.no/innkalling-til-generalforsamling-2014/)
Kl. 14.45 Kaffe
Kl. 15.15 «Psykisk helse proffene» (http://www.forandringsfabrikken.no/psykiskhelse/) om hva som
er kvalitet i psykisk helsevern
Kl. 15.45 Fruktpause
Kl. 16.00 Nytt fra Helsedepartement og Helsedirektorat
Kl. 17.00 Leders time
Kl. 19.30 Festmiddag

!Vi får fokus på det landsdekkende tilsynet og dilemmaene som fremkommer belyses i et

metaperspektiv fra en filosof, ned mot det mer konkrete ledelsesperspektivet. Resultater fra landets
ulike tilsyn finner du her: https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/
Arbeidet i grupper vil være tilpasset tema.

!Torsdag 23. oktober:
!Kl. 09.00 «Fag, ledelse og regelverk – hånd i hånd?» v/direktør Jan Fredrik Andresen, Statens
Helsetilsyn
Kl. 10.30 Kaffe
Kl. 11.00 Arbeid i grupper med konkrete spørsmål/oppgaver.
Kl. 12.00 Vandring i problemstillinger
Kl. 12.30 Lunsj
Kl. 13.30 Refleksjoner fra filosof Einar Øverenget
Kl. 14.30 Kaffe
Kl. 14.45 «Ledelse gjennom kvalitet» v/høyskolelektor Tor Geir Kvinen
Kl. 16.15 Arbeid i grupper med konkrete spørsmål/oppgaver (inkl. kaffe)
Kl. 17.00 Vandring i problemstillinger
Kl. 18.30 Middag
Kl. 20.00 Konsert på ”Kick”

!Fredag 24. oktober:

Kl. 09.00 «Hvordan jobbe frem et forskningsmiljø i BUP?» v/enhetsleder Dagfinn Ulland
Kl. 10.00 Kaffe
Kl. 10.15 Presentasjon av prosjekter v/FOU-enheten, ABUP, Sørlandet sykehus HF (www.abup.no)
Kl. 11.15 Kaffe
Kl. 11.30 Plenum, oppsummering av konferansen/diskusjon
Kl. 12.00 Lunsj (ikke inkludert i døgnpris)

!!
!«Hvis klær kunne fortelle» i regi av Redde Små (www.reddesma.no) vil være utstilt på

hotellet gjennom hele konferansen. En digitalisering av utstillingen finnes her: http://
www.barnehageforum.no/klesutstilling.aspx

!!

!

!Presentasjon av foredragsholdere:
!Psykisk helse proffene:

120 unge med egne erfaringer fra psykisk helsevern, fra nord til sør i Norge, har deltatt. En
liten gruppe av dem vil dele erfaringer og gi råd, i samarbeid med Forandringsfabrikken.

!Jan Fredrik Andresen er lege og direktør i Statens Helsetilsyn. Han avla medisinsk

embedseksamen fra Universitetet i Oslo i 1989 og ble spesialist i psykiatri i 2006. Han var
ansatt i Statens helsetilsyn fra 1992 til 2001, fra 1998 som avdelingsdirektør. Inntil 2012 var
han avdelingssjef og leder for Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmet
sykehus. I november 2012 tiltrådte han stillingen som Direktør i Statens helsetilsyn. På
konferansen vil han gi oss en overordnet gjennomgang av det landsdekkende tilsynet belyst
med eksempler fra fagfeltet. Områder det vil fokuseres på er:
• Rolle- og oppgavefordeling i arbeidet med pasientsikkerhet. Hvem har ansvar for
hva?
• Sammenhengen mellom fag/klinikk, orden i eget hus og tilsyn.
• Grep for å møte brudd på regelbrudd (hvordan tenker tilsynet).

!Einar Øverenget er en av Norges fremste forelesere innen temaer som anvendt etikk,

verdibasert styring og selvforståelse i arbeidslivet. Han har doktorgrad i filosofi og lang
erfaring med forelesninger fra norske og amerikanske universiteter. Han arbeider med
spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og
internasjonale selskaper. Han er også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og mange vil
kjenne ham som fast husfilosof i Nitimen og God Morgen Norge. Han er fast spaltist i DN,
Magasinet Dagbladet og i Finansforum. Einar har skrevet bøkene ”Lykkens filosofi” og ”Å bli
sin egen venn” som går litt mer i retning av selvhjelp. Hovedtemaet her er: Hva skal til for
at mennesker trives? Dette er aktuelt både på privatmarkedet så vel som i arbeidslivet.

!Tor Geir Kvinen er høyskolelektor ved Institutt for organisasjon og ledelse ved

Handelshøyskolen BI. Tor Geir har levert sin doktogradsavhandling på temaet involvering
gjennom samskaping (co-creation). Kvinen har over 20 års praktisk erfaring som konsulent.
Han praktiserer tre-språklighet gjennom en kombinasjon av forskning, teori og praksis.
”Tor Geir har en frisk og involverende foreleserform. Han klarer på en ypperlig måte å
kombinere teori og praksis”. (Kilde: Handelshøyskolen BI’s Nasjonale Foreleserpris 2004).
Du finner mer informasjon på www.kvinen-consult.no

!Konserten ”Aldri mer Christoffer” på Kick Scnee

(ligger like ved Caledonien hotell) torsdag kl. 20.00:

•
•
•
•
•

Tenderleaves
Erik Faber
Stein Roger Sordal
Øivind Aschjem
m.fl.

!http://abup.no/aldri-mer-christoffer-konsert-pa-kick-23-oktoberkl-20-00/
!!
!!
!!
!

!

Praktiske opplysninger:

!Konferansen arrangeres 22. til 24. oktober 2014, på Caledonien hotell i Kristiansand
(http://www.radissonblu.no/hotel-kristiansand).
Konferansen starter onsdag 22. oktober, kl. 13.00 (lunsj serveres fra kl. 12.00, inkl i
pensjonsprisen)
Avslutning: Fredag 24. oktober, kl. 12.00 (pris for fredag kr 525,-)

!Priser hotell:

Helpensjon pr døgn i enkeltrom 1965,- dobbeltrom pr pers kr 1445,-.
Dagpakke for de som ikke bor på hotellet kr. 525,- (inkl alt utenom middag og frokost)
Betaling: Hotellutgiftene gjøres opp direkte med hotellet, også lunsjen fredag.

!Konferanseavgift kr 1500,-. Det vil bli sendt ut faktura (inkl festmiddag onsdag 22.
oktober).
!Påmeldingsfrist: 5. oktober 2014.
!Påmelding skjer på www.nbup.no
!Alle opplysninger må fylles ut før påmeldingen sendes N-BUP.

N-BUP sørger for booking av rom på hotellet i henhold til opplysningene dere gir ved
påmelding til konferansen.

!NB! Påmeldingen er bindende. Ved kansellering etter 15/9 vil det bli avkrevd full

konferanseavgift. Ved kansellering før 15/9 blir det ikke avkrevd konferanseavgift. Ved
kansellering etter 15/9 kan det også bli avkrevd dekning av utgifter til hotellet.

!Bekreftelse på påmeldingen vil bli sendt fortløpende.

