
 

 

Velkommen til samling Ledernettverk 

Felles retning for rehabiliteringsfeltet  
- På vei inn i en «ny normal» 
 

Program 
10:00  Velkommen til samling i ledernettverket                                                                                                 

Mari Klokkerud (RKR) og Jon Ivar Sørland (RKE) 
 
10.15 Fremtidens helsetjenester og hva dette vil bety for dagens og fremtidens 

ledere innen rehabiliteringstjenester. 
Hva er de grunnleggende utviklingstrekkene i helse – og omsorgssektoren, og 
hvordan har de akselerert som følge av Covid-19?  Hvilke implikasjoner har disse 
utviklingstrekkene for fremtidens helsetjenester innen rehabilitering, og hvilke 
krav stiller dette til dagens og fremtidens ledere med ansvar for 
rehabiliteringstjenester? 
Somayeh Bach, leder Deloitte Helse og Cecilia Flattum, leder Deloitte 
Consulting 

 
10:45 Felles retning, ønsker og mål for rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst i en «ny 

normal»  
 HSØ – Anders Debes, avdelingsdirektør, enhet somatikk og rehabilitering 
 Inkl. spørsmålsrunde  
 
11:15 Fremtidens rehabiliteringstjenester 

Diskusjon og refleksjon rundt aktuelle tema i grupper (breakout rooms)  
 
11:45 LUNSJ 
 
12:15 Med lederblikk på en «ny normal» 
  

Det digitale sykehus  
Frisk Spesialist la i rekordfart om til digitale rehabiliteringstjenester da 
pandemien kom og vil fortsette med dette også i fremtiden.      

 Hege-Anita Bakkejord, Direktør Frisk Spesialist (Frisk Utvikling AS)  
 
Ivaretakelse av rehabiliteringspasienter i helseforetak under og etter 
pandemi. Er alt som før?  
Gjennom snart to år har OUS HF vært det helseforetaket som har tatt imot flest 
Covid-pasienter. Hvilke implikasjoner har dette hatt for de øvrige 
rehabiliteringspasientene og gjøres det varige tilpasninger til «en ny normal»? 
Torgeir Hellstrøm, overlege, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, og 
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Catrine Tverdal, nevrosykepleier, PhD kandidat, Nevrokirurgisk avdeling, OUS 
avd nevrokirurgi, Oslo Universitetssykehus 
 

13: 00  «Ny normal» 
Diskusjon og refleksjon rundt aktuelle tema i grupper (breakout rooms)  

 

13.20 PAUSE 

 

13.30  Fagnettverkenes plass i regionalt kompetansearbeid. Ledelsesforankring og 

uutnyttet potensiale i en «ny normal»?  

RKR har ansvar for drift og fasilitering av fem regionale fagnettverk i 

rehabilitering. Hvordan kan vi få mest mulig nytteverdi av disse ute i 

rehabiliteringsfeltet. 

Mari Klokkerud, leder RKR 

 
13.50 Avrunding av dagen 

 

14.00 Program slutt 

 
 
  


