
Den 5. erfaringskonferansen om kunnskapsbasert praksis i helse og omsorgstjenesten 
 

Kunnskapsbasert praksis og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten 

Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, Store auditoriet 

09.11. 2017 kl. 08.30 – 15.30 

Program  

08.30-09.00 Registrering og morgenkaffe/te og frukt 

09.00-10.00 Kl 09.00 -09.20: Åpning med kulturelt innslag ved Håkon Kornstad 
 

Kl 09.20-09.30: Velkommen!   Gro Jamtvedt, Dekan ved Fakultet 
for helsefag, HiOA    

Kl 09.30-10.05: Hvordan drives 
innovasjonsarbeidet i helse Sør-Øst?    

Kjetil Storvik, innovasjonssjef i 
Helse Sør-Øst RHF 

10.10-10.20 Speed-presentasjoner av postere 
 

10.20 -10.40 Pause og posterutstilling 

10.40-11.45 

 

Kl 10.40 - 11.00: Tjenesteinnovasjon i 
kommunehelsetjenesten 

Une Tangen, Seniorrådgiver i KS 
Forskning, innovasjon og 
digitalisering 

Kl 11.05 - 11.25: «Skulle ønske jeg hadde» 
metodikken 

Kathrine Myhre, CEO i Norway 
Health Tech 

Kl 11.30- 11.45: Siste nytt fra 
helsebiblioteket 
 

Irene Wiik Langengen, 
forskningsbibliotekar  i 
Helsebiblioteket 

11.45 -12.30 Lunsj og posterutstilling 

12.30-13.45 Kl 12.30- 12.50: Lovisenbergprosjektet: Jobb 
kunnskapsbasert for å redusere bruk av 
tvang i psykisk helsevern 

Kevin Ivanowitz, enhetsleder 
Inntak / AKU psykiatrisk klinikk,  
Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Kl 12.55 - 13.15: Kompetansepakke i 

fallforebygging: Bruk av kunnskapsapp og 

simuleringsbasert spill 

Linn Marie Dejgaard, fagansvarlig 

sykepleier ved Sunnaas sykehus 

Kl 13.20 - 13.40: Mobil-apper for 
egenbehandling av diabetes 

Heidi Holmen, høgskolelektor 
/stipendiat ved HiOA 

13.40-14.00 Pause og posterutstilling 

14.00-15.30 Kl 14.00-14.20: Tjenesteshop – 
kommunale tjenester på innbyggernes 
premisser 

Anne Kathrine Kvelle 
Avdelingsleder, Larvik kommune 

Kl 14.25-14.45: KBP og studenters læring- 
noen nøkkelfaktorer for å lykkes. 

Torunn Erichsen, førstelektor ved 
HiOA 

Kl 14.50-15.10: Hvordan lykkes med 
implementering av ny teknologi? 

Cecilie Varsi, PhD 
Postdoktor/prosjektadministrator 
Senter for pasientmedvirkning og 
samhandlingsforskning, Oslo 
universitetssykehus 

Kl 15.10-15.20: Posterbedømmelse, 

prisutdeling 

 

Avslutning og vel hjem  



Om foredragsholdere 

 

Håkon Kornstad er en norsk jazzmusiker. Han spiller tenorsaksofon og 
flere andre instrumenter. Han er opptatt av å utvikle gamle musikkformer i 
nye variasjoner og uttrykk.  I 2009 startet han å ta sangtimer og fullførte 
sin mastergrad som klassisk utdannet tenor ved den Norske opera i 2014. I 
Kornstad ensamble kombinerer han skandinavisk jazz improvisasjon med 
opera arier. Han er også kjent for Wibutee, Kornstad Trio, Kornstad/Wiik 
Duo og for solokonserter. Han mottok Buddyprisen fra Norsk Jazzforum i 
2015.  Han har sammen med Knut Reiersrud startet prosjektet; 
«Skjønnheten utenfra» hvor de ønsker å kartlegge om det finnes gode 
instrumentalister og sangere som de kan hjelpe frem blant flyktninger på 
asylmottak rundt i landet. http://www.kornstad.com/ 

 

Gro Jamtvedt er dekan på fakultet for helsefag, HiOA 
Hun har vært avdelingsdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten og professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB. 
Hun har vært medforfatter i «Kunnskapsbasert fysioterapi» og «Jobb 
kunnskapsbasert! En arbeidsbok». Hun har holdt mange foredrag og kurs 
om kunnskapsbasert praksis og hun har publisert mange enkeltstudier og 
systematiske oversiktsartikler som omhandler ulike sider ved 
kunnskapsbasert praksis. 

 

Kjetil Storvik har jobbet i Helse Sør-Øst RHF i fire år, først som 
assisterende innovasjonssjef, deretter som innovasjonssjef. 
Før det var han leder av OREEC, en klyngeorganisasjon for fornybar energi 
og miljøteknologi, administrerende direktør i Nordic Innovation, 6 år og 
administrerende direktør i Svensk-Norsk Industrifond, 9 år. 
 

 

Une Tangen er seniorrådgiver i KS Forskning, innovasjon og digitalisering.  

 

Kathrine Myhre etablerte i 2009 nettverksklyngen Oslo Medtech.  

Oslo Medtech, som har skiftet navn til Norway Health Tech, er i dag 
Norges største helseklynge med over 200 medlemmer fra Medtech, 
eHealth og Digital helsefirmaer, FoU-institusjoner, sykehus og lokale 
helsemyndigheter, internasjonale selskaper og investorer. Norway 
Health Techs ambisjoner er økt gjennomslagskraft for norske løsninger 
på verdensmarkedet, vellykkede samarbeidskonstellasjoner og bedre 
helseløsninger for alle. 

 

Irene Wiik Langengen/ Helsebiblioteket 
Irene er forskningsbibliotekar i helsebiblioteket. 
Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, 
databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. 

http://www.kornstad.com/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=t4FHx96u&id=3A61A9BEA589ABC73494F0DB61CAFD38998C9E6E&thid=OIP.t4FHx96uiVcNpDn5ANbDJgFNC7&q=h%c3%a5kon+kornstad&simid=608020512977194329&selectedIndex=0


 

Kevin Ivanowitz var ferdig utdannet spl i 1994, spes.spl. i 2003. Arbeidet 
klinisk i Akuttpsyk Gaustad og Aker 1994-2006, Alna Akutteam 2006-2009, 
Ahus akuttpsykavd. 2009-2016 som leder, og fra 1. juli 2016 som leder ved 
Inntak/AKU/LDS. 
Kevin er opptatt av å arbeide kunnskapsbasert med aggresjon og tvang 
over mange år. Arbeidet med dette også ved Ahus. Han er opptatt av de 
prosesser den enkelte har i møte med pasienter der resultatet blir at man 
bruker tvang. En av innfallsvinklene er «hva man tenker/føler om 
aggresjon er med på å forme hvordan man forholder seg til det». I dette 
ligger det refleksjoner om hvordan man forstår og fortolker situasjoner. 

 

Linn Marie Dejgaard er fag- og systemansvarlig sykepleier ved  
avdeling for hjerneslag og avdeling for traumatiske hjerneskader ved 
Sunnaas sykehus. 
Linn Marie har deltatt i prosjekt «Kompetanse i fallforebygging» fra 
oppstart og bidratt inn med erfaringer og kunnskap fra klinikken som 
sykepleier. 

 

Heidi Holmen er sykepleier med master i folkehelse og videreutdanning i 
klinisk diabetessykepleie. Prosjektet hun presenterer fra 
doktorgradsprosjektet hennes som hun gjennomførte ved HIOA og UiO  
2014-2017. Dette prosjektet har gitt kunnskap om bruk av en mobilapp 
som støtte for personer med type 2 diabetes i deres egenbehandling, 
gjennom utprøving av en intervensjon, gjennom å se på sammenhenger 
mellom deltakernes endring i kostvaner og fysisk aktivitet, og gjennom å 
oppsummere internasjonal evidens knyttet til mobil-apper med integrert 
kommunikasjon mellom personer med diabetes og deres helsepersonell.  
 

 

Anne Kathrine Kvelle er avdelingsleder i Virksomhet Funksjonshemmede 
og prosjektleder for Tjenesteshop-prosjektet i Larvik kommune. 
Tjenesteshop-prosjektet har hun jobbet med siden høsten 2013 og 
prosjektet innebærer å ta i bruk en nettbasert kalender- og 
bestillerfunksjon der tjenestemottakere kan bestille kommunale tjenester 
på tidspunkter som passer dem.  

 

Torunn Erichsen er ansatt ved Institutt for sykepleie og helsefremmende 
arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun for tiden er 
prosjektleder for utvikling av ny programplan i bachelor sykepleie. Hun har 
spesiell interesse for studentenes læring og samarbeidet mellom 
praksisfelt og utdanning. Hun er utdannet sykepleier med master i 
sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra 
Spesialisthelsetjenesten både som sykepleier og leder. 

 

Cecilie Varsi er sykepleier og forsker. Hun jobber med utvikling, 
implementering og forskning på elektroniske løsninger, også kalt eHelse-
løsninger, som kan hjelpe pasienter til å mestre egne helseutfordringer, og 
å bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom pasient og 
helsepersonell. I presentasjonen vil hun diskutere hvordan elektroniske 
løsninger funnet effektive i studier, kan implementeres på en vellykket 
måte til ordinær klinisk praksis. 

 

 


