Kunnskapskommunekonferansen 19. juni, 2018
- Frisk kunnskap for fremtidens tjenester –

08.30 Registrering
09.00 Velkommen ved Byråd for helse og omsorg, Bergen kommune
09.10 Forventninger til kommunenes kunnskapsarbeid
09:10 Nina Mevold, kommunaldirektør i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen
kommune
Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og Kommunenes strategiske
forskningsorgan
09:30 Leni Dale, kommunalsjef for helse og omsorg i Lindås kommune
Hva er kommunenes utfordringsbilde? – perspektiver fra Lindås kommune
09:50 Sølve Monica Steffensen, ekspedisjonssjef i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Utfordringsbildet for kommunal sektor og behovet for innovasjon
- 10:20 Pause -

10.35 Forskning med innbyggerne i sentrum
10:35 Mari Kristine Nes, spesialrådgiver i Forskningsrådet
Om brukermedvirkning og erfaringer med brukerpanel i utlysning av
forskningsprosjekter
10:50 Vigdis Reisæter, doktorgradsstipendiat ved Høgskulen på Vestlandet
Dei utfordrande relasjonane - Kva skjer i relasjonane mellom vaksne med
utviklingshemming som bur for seg sjøl, foreldre og tenesteytarar, og korleis kan
desse bli forstått?
11:15 Marte Knag Fylkesnes, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen
Flerkulturelt barnevern: Foreldre og ungdommers erfaringer i møte med
barnevernstjenesten

11.40 Lunsj
12.30 Kulturelt innslag: «Musikk og hjernen»
Ved Geir Olve Skeie, Nevrolog ved Haukeland sykehus og professor II ved
Griegakademiet

12.50 Hva er viktig for kommunene? Gode strukturer for forskning og innovasjon
12:50 Benedicte Løseth, Seksjonssjef i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen
kommune
Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest – hvor er vi kommet?
13:00 Guri Rørtveit, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin,
Universitetet i Bergen
PraksisNett – forskningsnettverk i primærhelsetjenesten
13:15 Rune Eidset, spesialrådgiver i Etat for sykehjem, Bergen kommune
Hvordan få til gode samarbeid med kommunen i forskningsprosjekter?
- 13:30 Pause 13:45 Oddny Miljeteig, leder for komité for helse og sosial i Bergen kommune
Kunnskapsbaserte tjenester til innbyggerne
14:10 Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen
Hvordan kan kunnskap prioriteres i helse- og omsorgstjenesten?

14.35 Utdeling av forsknings- og innovasjonsprisen
Utdeling av prisen ved Byråd for helse- og omsorg og innlegg ved prisvinner

14:50 Veien videre for kommunene
Slutt 15:00

