Nettverk i kreftomsorg og lindrende
behandling i Helse Bergen
foretaksområde

VELKOMMEN TIL
årlig fagdag, 13. november 2019

Når noe går galt
- om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten
Arrangør: Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde
Sted: Bikuben konferansesenter, Haukeland sykehusområde
Tid: Onsdag 13. november 2019, kl. 08.15-15.00
Driftsgruppene for nettverkene har herved gleden av å invitere deg som ressursperson og deg som
er leder eller fagansvarlig for en ressursperson, til årets fagdag.
Mål: Etter denne fagdagen skal ressurspersoner og ledere/fagansvarlige ha fått:
 økt kunnskap om helsepersonells opplevelser av uønskede hendelser i arbeidet
 økte ferdigheter i hvordan man praktisk håndterer situasjoner når noe går galt
 økte ferdigheter i hvordan man på best mulig måte ivaretar seg selv og kolleger når noe går
galt
 reflektert rundt holdninger til hvordan man håndterer uønskede hendelser i klinisk praksis
 mulighet til å utveksle erfaringer og knytte kontakter med andre ressurspersoner i
nettverket

Anbefalt litteratur:
Terje Mesel: «Når noe går galt –fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten»
Podcast laget av sykepleieforbundet: Naar-noe-gaar-galt

Bindende påmelding innen 30.10.19 via link til deltager.no:
https://www.deltager.no/arlig_fagdag_nettverk_klb_helse_bergen_13112019

For at påmeldingen skal være gyldig, må kursavgift betales ved påmeldingen.
Husk å skrive ut kvittering dersom kursavgiften skal refunderes av arbeidsgiver. Vi gjør
oppmerksom på at innbetalt deltakeravgift dessverre ikke blir refundert ved avmelding.
Pris for dagen: 400,NB: Meld fra til KLB innen påmeldingsfristen dersom du har poster eller rollup du vil vise på
fagdagen.

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer. Kurset er også godkjent av Norsk
Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

Program
08.15

Registrering kaffe/te

08.50

Velkommen med musikalsk innslag

09.00

«Når noe går galt – om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten»
Terje Mesel, professor i etikk ved Universitetet i Agder, forsker ved Sørlandet
sykehus.

12.15

Lunsj

13.00

Nettverkene deler seg
Sykepleienettverket v/ Grethe S. Iversen og Åse Grøthe
Fysio- og ergoterapinettverket v/ Jorunn Skår og Tone-Lise Frantzen
Ledersamling for nettverkene v/ Elisabeth Romarheim

14.00

Pause

14.10

Oppsummering av årlig rapportering

14.30

Presentasjon av prosjekter/aktiviteter i nettverket

15.00

Avslutning

Med forbehold om endringer i programmet

