Nasjonalt ALIS-webinar 3. september 2020
– endret fra konferanse på Gardermoen til webinar pga. koronasituasjonen
Arrangør: ALIS-Vest og ALIS-Nord i samarbeid med Helsedirektoratet, KS og Legeforeningen

Program – endret 26. august 2020
10.00 – 10.10 Velkommen - Informasjon fra arrangementskomiteen
10.10 – 10.30 Framtidens fastlegeordning – hovedpunkter i regjeringens handlingsplan med
fokus på ALIS-avtaler og utdanning
- Helse- og omsorgsminister Bent Høie
10.30 – 10.50 Bør erfaringer fra koronapandemien påvirke framtidens utdanning av
allmennleger?
- Helsedirektør Bjørn Guldvog
10.50 – 11.10 Allmennlegetjenesten i kommunene – hva nå?
- President i Legeforeningen Marit Hermansen
11.10– 11.30

Fastlegene inngår i grunnmuren i helse- og omsorgstjenestene, - det må vi sørge
for at de fortsatt gjør og vil gjøre
- 1. nestleder i KS Gunn Marit Helgesen

11.30 – 12.00 Pause - lunsj med kort informasjon om Nordisk kongress i allmennmedisin i
Stavanger, juni 2021: https://www.ncgp2021.no/
12.00 – 12.15 Etablering av strukturerte utdanningsstillinger for allmennleger i sykehus –
erfaringer fra Ahus
- Fastlege og PKO ved Ahus Siri Bækkelund Engen
12.15– 12.30

Allmennlege i spesialisering – erfaringer, ønsker og tanker fra ALIS utvalget Dnlf
- Leder Lars Christian Naterstad Lervik

12.30 – 12.45 Rekruttering og stabilisering av ALIS i Bergen kommune – hva skal til for å lykkes i
før, under og etter koronakrisen?
- Leder for etat for helsetjenester Brita Øygard
12.45 – 13.15 Erfaringer fra ALIS-Vest og ALIS-Nord – resultater fra ekstern evaluering
- Forskningsleder ved NSDM Birgit Abelsen
- Forsker ved FAFO Jon Helgheim Holte
13.15 – 13.25 Mandat og status for arbeidet med etablering av regionale ALIS-kontor i Bodø,
Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar
- Prosjektleder i Helsedirektoratet Heidi Stien
13.25 – 13.30 Kort oppsummering avslutning
- Rolf Martin Tande, fastlege og kommuneoverlege i Masfjorden kommune
Lenke til deltakelse i webinaret: https://youtu.be/-NyaBp--TeA

Møteledere:

- Prosjektleder ALIS-Vest Anja Mørch-Rasmussen
- Prosjektleder ALIS-Nord Svein Ragnar Steinert

Det tas forbehold om endringer i programmet.
ANTALL DELTAKERE: Ubegrenset
PÅLOGGING: Lenke til webinaret vil bli lagt ut på arrangørenes hjemmesider og sendt på epost til
de påmeldte.
Det vil bli til rette langt for at deltakerne kan sende inn spørsmål til foredragsholderne før og
under konferanse. Et utvalg av spørsmålene vil bli besvart direkte.
Arrangementskomiteen planlegger allerede nå en ALIS-konferanse med fysisk tilstedeværelse på
Park Inn Gardermoen 04.03.2021 dersom koronasituasjonen tillater det. Årsaken til det er at vi
mener det er behov for å møtes for å diskutere flere viktige problemstillinger:
-

Hvordan bør handlingsplanen for allmennlegetjenesten følges opp for å sikre bedre
rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen?
Hva er de viktigste erfaringene fra ALIS-Vest og ALIS-Nord?
Hvilken rolle bør de nye regionale ALIS-kontorene ha?
Hvordan bør kommunene utvikles til å bli gode utdanningsinstitusjoner for leger?
Hvilken erfaringer har ALIS, veiledere og kommunale helseledere med
Kompetanseportalen/Dossier?
Bidrar den nye spesialistutdanningen til at allmennleger får bedre kliniske ferdigheter?
Hvordan kan spesialisthelsetjenesten bidra til å utdanne bedre allmennleger?

Mer informasjon om denne konferanses vil bli sendt ut i løpet av høsten 2020.
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