
Onsdag 22. oktober 2014      Sted: Quality Hotel Gardermoen

0900	 Registrering.	Kaffe	og	enkel	servering.	

1000	 Velkommen!

1015	 Prioritering	mellom	eldre	og	yngre	tjenestemottakere
 Heidi Gautun, forskningsleder, Norsk institutt for forskning om oppvekst,  
 velferd og aldring (NOVA)

1115 Pause

1130	 Prioritering	i	omsorgstjenestene
 Siri Tønnesen, førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

1215	 Diskusjon	i	grupper.	Posterpresentasjon.

1300	 Lunsj

1400	 Prioriteringens	dilemma
 Aud Fleten, kommunalsjef for omsorg, Porsgrunn kommune

1445 Pause

 Presentasjon av aktuell forskning ved Senter for omsorgsforskning

1500	 Omsorgsplan	2015:	tjenestens	innhold,	fordeling	og	kvalitet
 Laila Tingvold, Senter for omsorgsforskning, Østlandet

 Re-imagining	Long-Term	Residential	Care:	An	International	Study	of	 
	 Promising	Practices 
 Frode Fadnes Jacobsen, Senter for omsorgsforskning, Vest

1600	 Pause	med	kaffe	og	kake

Program
1630	 «Det	er	godt	for	henne	og	det	er	godt	for	oss»	–	en	studie	om	pårørendes	 
	 erfaringer	med	hverdagen	når	de	mottar	dagtilbud	for	personer	med	 
	 demens	som	bor	hjemme
 Gunn-Eva Myren, Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge

	 Samisk	identitet,	helse	og	alderdom	i	politiske	styringsdokumenter	og	 
	 livshistorier
 Bodil Hansen Blix, Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge

	 Gammel,	men	ny	i	langtidsavdeling:	et	perspektiv	på	pleiepersonalets	 
	 handlinger	overfor	nye	pasienter	
 Marianne Eika, Senter for omsorgsforskning, Sør

1800	 Program	slutt

2000	 Middag

Torsdag 23. oktober 2014      Sted: Quality Hotel Gardermoen

0900	 Parallelle	sesjoner
 Forskning og utvikling, bidrag fra kommuner

1015  Pause

1045	 Parallelle	sesjoner
 Forskning og utvikling, bidrag fra kommuner

1200	 Lunsj	

1300	 Parallelle	sesjoner
 Tre forskningsmiljøer presenterer sitt arbeid

1400	 Prioritering	i	omsorgssektoren:	Penger,	plasser,	prestisje
 Tor Inge Romøren, professor, Senter for omsorgsforskning, Østlandet

1500	 Avslutning	og	vel	hjem

DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene



Heidi Gautun er forskningsleder for seksjon 
for helse- og velferdsforskning ved NOVA- et 
velferdsforskningsinstitutt ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus. Hun er utdannet sosiolog ved 
Universitetet i Oslo (PhD). Hennes hovedforsk-
ningsfelt er 1) samspill mellom familieomsorg og 
kommunale helse- og omsorgstjenester, og 2) 
samspill mellom kommunale helse- og omsorgs- 
tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Siri Tønnesen er førsteamanuensis ved 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Institutt for 
sykepleievitenskap, Vestfold. Tønnessen er 
sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og har 
en PhD i medisinsk etikk om prioriteringer fra 
SME, UiO. Hun har arbeidet som lærer og for-
sker ved flere høgskoler og UiO og har variert 
erfaring fra kommunehelsetjenesten som både 
sykepleier, avdelingssykepleier og omsorgssjef. 
Faglige interesseområder er etikk, prioriteringer, 
pårørende, faglig forsvarlighet, makt, kvalitet og 
organisering i helsetjenesten.

Foredragsholdere DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene

Tor Inge Romøren er professor ved  
Høgskolen i Gjøvik og faglig ansvarlig ved Senter 
for omsorgsforskning, Østlandet. Han er utdannet 
lege og sosiolog fra Universitetet i Oslo og 
dr.philos. samme sted på en avhandling om 
slutten av livet til gamle mennesker. Romøren 
har arbeidet med aldersforskning og omsorgs-
forskning i en årrekke, og før det var han ansatt 
i kommunehelsetjenesten, bl.a. som helsesjef i 
Larvik kommune. 

Aud Fleten er kommunalsjef for omsorg i 
Porsgrunn kommune.
Kommunalsjefområdet for omsorg har ansvaret 
for sykehjemmene, hjemmetjenestene, miljøar-
beidertjenesten og helse- og aktivitetssentrene.


