
Invitasjon og program
13. september 2022, kl. 08.30-15.00 – Vika kino i Oslo, sal 2 (Google maps)
Vi har gleden av å ønske velkommen til den årlige Forskningsdagen som Senter for fagutvikling og forskning/
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo kommune arrangerer i samarbeid med Avdeling for 
sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. På konferansen presenteres spennende masteroppgaver og PhD-
arbeider med relevans for eldreomsorgen. Påmelding innen 5. september – klikk her  
(https://nettskjema.no/a/273464). Konferansen er gratis. Eventuelle spørsmål om arrangementet eller påmeldingen 
kan sendes til: Torunn Wibe, e-post torunn.wibe@hel.oslo.kommune.no eller mobil 996 40 342.

Registrering og kaffe

Velkommen ved Randi Opheim, Universitetet i Oslo og Torunn Wibe, Oslo kommune

Samhandling i helsetjenesten - hvor står vi og hvor går vi? ved Ragnhild Hellesø,  
Universitetet i Oslo

Jobbtilfredshet og personsentrert omsorg i sykehjem  
ved Tove Karin Vassbø, PhD-arbeid Universitetet i Oslo / Lovisenberg Diakonale Høyskole 

Svak paternalisme i sykehjem; pleie og omsorg i rommet mellom frivillighet og tvang 
ved Anne Helene Mortensen, PhD-arbeid OsloMet

Pause

Et kritisk blikk på sosial interaksjon mellom pårørende med minoritetsetnisk bakgrunn og 
helsepersonell i demensomsorgen ved Ragnhild Gulestø, PhD-arbeid OsloMet

Sykepleiers rolle i avdekking og forebygging av polyfarmasi hos geriatriske pasienter i 
primærhelsetjenesten ved Henriette Furebotn, masteroppgave Universitetet i Oslo 

Behandling for hepatitt C virus (HCV) hos injiserende rusbrukere via et lavterskeltilbud i Oslo 
kommune: Sykepleie på hjul ved Gunnar Simonsen Thingnes, masteroppgave Universitetet i Oslo 

Lunsj

Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi – ny mastergrad ved Institutt for helse og sam-
funn, Medisinsk fakultet, UiO H2023 ved Randi Opheim  

CORAL - samhandling mellom hjemmetjenesten og tannhelsetjenesten for å bedre ivareta 
eldres tannhelse ved Silje Henni, forskningsprosjekt Universitetet i Oslo

Helsepersonell sitt arbeid for å oppnå sammenheng i helsehjelpen til eldre med sammensatte 
helsebehov ved Marianne Kumlin, PhD-arbeid Universitetet i Oslo

Pause

«Du har Parkinson 365 dager i året» - hjemmeboende personer med Parkinsons sykdom sine 
erfaringer fra møter med helsevesenet, med andre og seg selv ved Silje Haavaag,  
masteroppgave Universitetet i Oslo

Smitteforebygging i hjemmesykepleie ved Torunn Ramsem Strand, masteroppgave OsloMet 

Organisasjonskultur og etnisk mangfold i sykehjem ved Jonas Debesay, forskningsprosjekt 
OsloMet

Avslutning – og vel hjem!
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https://www.google.no/maps/place/Vika+kino/@59.913515,10.72566,14z/data=!4m5!3m4!1s0x46416e80811e2d6f:0xe50cbb629f10801!8m2!3d59.913364!4d10.728418?hl=no
https://nettskjema.no/a/273464
mailto:%20torunn.wibe%40hel.oslo.kommune.no?subject=Forskningsdagen%202017

