
Fra tall til kvalitet  
- kan verdibasert styring gi oss en mer bærekraftig helsetjeneste?

Tid: 16. januar 2018, kl. 08:30-12:30 
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

HELSE OG FREMTID



Velferdsstaten er under press fra en voksende og aldrende befolkning. Nye utfordringer 
krever nye svar. Kan en dreining fra måling av aktivitet til måling av effekt gi oss det vi ønsker: 
En bærekraftig helsetjeneste av høy kvalitet? Vi tar debatten under «Helse og Fremtid»!

Hold av datoen og meld deg på ved å klikke deg inn på: 
https://www.surveygizmo.eu/s3/90051515/P-melding-Helse-og-Fremtid-2018. 
For spørsmål, send en e-post til: eva.ramstad@novartis.com.
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PROGRAM
08.00  Registrering, kaffe, frokost

08.30  Åpningsfilm og velkommen 
 v/Karita Bekkemellem, adm. direktør i LMI 
 og Veronika Barrabés, daglig leder, Novartis Norge AS

Del 1:   Nye utfordringer krever nye svar

08.40  Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren mot 2060 
 v/Erling Holmøy, forskningsleder, Statistisk Sentralbyrå  

09.00  En bærekraftig helsetjeneste   
 v/Werner Christie, lege og Førstelektor på BI 

09.20 Politikk for bærekraft  
 v/Anders Geertsen, avdelingssjef, Nordisk Ministerråd

09.40 Samtale med foredragsholdere og konferansier

10.00 Pause

Del 2:   Helsedata, teknologi og bærekraft

10.30 Biobanks in Finland 
 v/professor Olli Carpén, Biobank Helsinki & Biobank Finland 

11.00 Helsedata og RWE som styringsgrunnlag 
  - et økosystem for digital og troverdig kunnskap 
 v/Per Olav Vandvik, forsker, Folkehelseinstituttet

11.20 Teknologi skaper bærekraft 
 v/Shahzad Rana, teknologidirektør, Microsoft Norge 

11.40 Kvalitet og bærekraft i helsetjenesten
 - finansiering som virkemiddel   
 v/Fredrik A.S.R. Hanssen, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet  

12.00 Samtale med foredragsholdere og konferansier

12.20 Oppsummering  
 v/Veronika Barrabés, daglig leder, Novartis Norge AS

12.30 Felles lunch 



Novartis Norge AS
Nydalen Allé 37 A
P.O. Box 4284 Nydalen
N-0401 Oslo, Norway
www.novartis.no
Tel.: +47 23 05 20 00
NO1711730583

Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer du at reglene som gjelder din arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. 
For informasjon om kostnader forbundet med deltakelse på arrangementet, vennligst kontakt undertegnede. 

«Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Regler for 
legemiddelinformasjon samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske 
Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former 
og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Faglige, etiske og rettslige vurderinger skal være 
avgjørende for samarbeid og all samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Nedenfor er noen hovedpunkter fra reglene 
gjengitt: 

• Arrangementet vil bestå av et faglig program, eventuelt etterfulgt av bespisning med nøktern standard. Sosiale aktiviteter vil ikke bli 
bekostet av legemiddelfirmaet. 

• Ved reiser skal billetter ikke bestilles eller endres slik at formålet med reisen endres. 
• Dersom du er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet må du ha arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller bidragsyter på 

arrangementet.

For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet 
arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. 
Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet 
kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som 
er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 2305 2000. 

Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til 
det faglige arrangement etter gjeldende takster.

Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne 
invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.» 

Unntak fra dette er advisory boards / investigator møter hvor arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre 
honorar, undervisningsmateriell, reise- og oppholdskostnader, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster.

Samarbeidspartnere


