Nordkalottrådet
Pohjoiskalotin neuvosto
The North Calotte Council

Gränslösa vård- och omsorgstjänster på Nordkalotten- möjlighet eller
önsketänkande?
Nordkalottrådet, i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län, bjuder Er till en konferens under
temat ”Gränslösa vård- och omsorgstjänster på Nordkalotten”.
Syftet med konferensen är att belysa aktuella frågeställningar både på EU-nivå samt på nationell
och regional nivå i Sverige, Finland och Norge. Syftet är även att undersöka vilka eventuella
möjligheter det finns för samverkan över gränserna på Nordkalotten inom vård- och
omsorgssektorn.
Tid:

Den 28- 29 augusti 2013, konferensen inleds och avslutas med lunch

Plats:

Sverige-finska folkhögskolan (Svefi) i Haparanda, Sverige

Program:

Se nästa sida

Konferensen är kostnadsfri och simultantolkas mellan finska och svenska/norska. Deltagarna
beställer och betalar övernattningen själva.
Logimöjligheter finns på Svefi. Priset för ett enkelrum är 800 SEK och för ett dubbelrum 650
SEK/person/natt inklusive frukost. En preliminär gruppbokning är gjord med referens
”Nordkalottrådet” som du kan hänvisa till vid beställning. Gruppbokningen gäller t.o.m. den 15
augusti. Kontaktuppgifter på www.svefi.net
Anmälan senast den 15 augusti till via mail antingen till Paula Mikkola;
paula.mikkola@lapinliitto.fi eller till Iiris Mäntyranta; iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se. Ange
även behov av specialkost i samband med anmälan.
Vid eventuella frågor kontakta oss antingen via e-post eller via telefon; Paula +358 (0)40 7118 380
eller Iiris +46 (0)10 22 55 376.

Välkommen!

Nordkalottrådet
Pohjoiskalotin neuvosto
The North Calotte Council

Gränslösa vård- och omsorgstjänster på Nordkalotten- möjlighet
eller önsketänkande?
Sverigefinska Folkhögskolan, Haparanda
Onsdagen den 28 augusti (svensk tid)
12.00

Lunch – restaurang Minerva

13.00

Välkommen, Brynolf Tjärner, ordförande för Nordkalottrådets beredningsgrupp

13.00

Demografiutveckling i Norden – utmaningar för regionerna
Sverker Lindblad, Näringsdepartement, ordförande för Arbetsgrupp Demografi
Nationell tillämpning av det europeiska patientrörlighetsdirektivet
Erik Svanfeldt, Sveriges kommuner och landsting
Hannele Häkkinen, Finlands Kommunförbund

15.00

Kaffe

15.20 -17.00 Hur fungerar gränsöverskridande vårdsamarbete idag och imorgon på
Nordkalotten?
Agneta Granström, Norrbottens läns landsting
Eva Salomaa, Lapplands hälsovårdsdistrikt
Representant för Helse Nord
19.00

Middag

Torsdagen den 29 augusti
8.30

Larmcentralerna och sjuktransporter – lägesrapporter
Andreas Norrby, SOS Alarm
Representanter för Hälytyskeskus och Hovedredningssentralen i Nord-Norge
SePSOS – Elektroniska patientjournaler
Veronica Barkman- Apotekens Service

10.00

Diskussioner i temagrupper om gemensamma utmaningar
- Eventuell generering och utveckling av gemensamma projektidéer
Kaffe

11.15

Summering, beslut om fortsättningen

12.00

Avslutningslunch- restaurang Minerva

