FACT samling
Scandic Sørlandet Kristiansand 16. – 17. november

Program
Mandag 16. november
12:00 – 12:50
Lunsj og registrering
12:50 – 13:00

Velkommen v/ Bjørn Vidar Gundersen, Fylkesmannen i Agder

13:00 – 13:15

FACT og ACT i Norge – utviklingen og de store linjene
v/ Gaute Strand, faglig rådgiver NAPHA
FACT i Agder – Presentasjon av teamene i fylket
Presentasjon av alle teamene i Agder -organisering, målgruppe,
teamsammensetning, opptaksfelt, utfordringer og suksesser, hvor er vi nå?

13:15 – 13:30

FACT Lister

13:30 – 13:45

FACT Solvang

13:45 – 14:00

Pause

14:00 – 14:15

FACT Østre Agder og FACTUng

14:15 – 14:30

FACT ARA

1430 – 1445

Pause

1445 – 1530

Presentasjon av evalueringsrapporten ved NKROP
v/ Anne Signe Landheim, Forskningsleder/Dr.philos

1530 – 1630

Pause og teambasert gruppearbeid
Forslag på hva teamene kan snakke om:

•
•
•
•

Umiddelbare reaksjoner på FACT-evalueringen
Gir resultatene fra fidelityvurderingen gjenkjennelse, og hva har det å si for mitt team?
Hva er de to mest aktuelle forbedringsområder i mitt team, av funnene gjort i FACTevalueringen?
Hvilke grep/hvilken prosess vil vi legge opp til for å oppnå forbedring? Hva har vi hørt og
hvor vil vi?»

1630 – 1700

Kort tilbakemelding i plenum – hva snakket vi om i mitt team?

Kl. 19.00

Middag for de som overnatter

Tirsdag 17. november
09: 00 – 09:45
Pasienter underlagt tvang i ambulante tjenester
v/Kontrollkommisjonen og Fylkesmannen i Agder v/Terje Imeland, Seniorrådgiver
09:45 – 10:00

Pause

10:00 – 10:30

FACT i Agder – Hvilke planer/hvor vil klinikkledelsen v/ ledelsen for KPH

10:30 – 11:00

FACT i Agder – Hvordan er det å ha et FACT team iblant oss –
v/ Mari Itsøe Fjelldal og Sissel Johnsen Birkenes, Kristiansand kommune og Stine
Garstad Husabø Risør Kommune

11:00 – 11:30

Pause med utsjekk

11:30 – 12:15

FACT i Agder – Hvordan er det å motta tjenester fra et FACT team –
pasientens og pårørendes perspektiv.

12:15 – 12:40

Gruppearbeid – hva ønsker vi på disse samlingene fremover

12: 40 – 13:00

Kort fremlegg gruppearbeid i plenum

13:00 –

Avslutning – lunsj

Påmelding: https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/fact-nettverk/
For flere opplysninger: reidar.vibeto@korus-sor.no
Vedr. påmelding: hanne.kvammen@korus-sor.no

