Årsmøte og nettverkssamling for JF-P Helseforetakenes Juristforening
22. april – 23. april 2020 på Britannia hotel

Onsdag 22. april
09.30 – 11.15

Registrering

10.00 – 11.00

Årsmøte (for medlemmer av Helseforetakenes juristforening)
Rrahman Mjaki, styreleder, JF-P Helseforetakenes juristforening

Velkommen til nettverkssamlingen
11.15 – 11.45

Presidentens halvtime
Håvard Holm, president, Juristforbundet

11.45 – 13.00

Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget
Eldrid Byberg, seniorrådgiver, HOD
Tvangslovsutvalget har levert en omfattende utredning (NOU 2019:14) og
forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og
omsorgstjenesten (tvangsbegrensingsloven). Foredraget omhandler hva
enkelte høringsinstanser har ment om forslaget og hvordan lovforslaget nå
følges opp i departementet.

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 15.00

Grensen mellom tilleggskjøp og ny anskaffelse
Alf Amund Gulsvik
Advokat Alf Amund Gulsvik er specialist counsel hos Wikborg Rein. Han er
medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Gulsvik har 15
års erfaring med offentlige anskaffelser, og har de siste 11 årene særlig
bistått spesialisthelsetjenesten. Foredraget vil ta for seg følgende tema:
Anskaffelsesregelverket er basert på at man skal kunngjøre nye anskaffelser. I
en del tilfeller, eksempelvis særlig innenfor IKT og MTU, vil det kunne være
hensiktsmessig å gjøre tilleggskjøp til det man allerede har fremfor å gjøre en
ny anskaffelse. Det vil i foredraget bli forsøkt trukket opp noen praktiske
grenser for når det kan foretas tilleggskjøp.

15.00 – 15.15

Pause
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15.15 – 16.00

Fremtidens arbeidsmarked for jurister
Tor Egil Viblemo, sjefanalytiker i Oxford Research Norge AS og leder i
Juristforbundet Privat
Hva skjer i samfunnet – må juristene ta nye grep?

16.00 – 19.00

Egentid

19:00 – 19:30

Aperitiff i Vinbaren på Britannia Hotell

19.30 – 00.30

Middag i Britannia Hall på Britannia Hotel

Torsdag 23. april
09.00 – 10.30

Oppsigelse begrunnet i helsemessige forhold.
Jan Erik Sverre, Partner/Møterett for Høyesterett, Advokatfirmaet Kvaale
Foredraget vil ta for seg arbeidsgivers tilretteleggingsplikt før oppsigelse
gis, både etter aml §§ 4-2, 4-6, og likestillings- og diskrimineringsloven §
22. Det vil bli redegjort for arbeidsgivers bevisbyrde, herunder kravene til
medisinsk forankring ved vurderingen om muligheten for tilrettelegging.
Nyere rettspraksis på området (2017-2019) vil bli presentert og
gjennomgått. Det vil også bli gitt konkrete tips til hvordan oppfølgingen i
denne type saker bør gjennomføres/dokumenteres, og gitt eksempler på
hva man må ta med i en funksjonsvurdering.

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.30

Tvisteløsning i arbeidsforhold
Rune Lium, advokat i LO og rettsmekler
Foredraget vil ta for seg gode teknikker for tvisteløsning med utgangspunkt
i arbeidsforhold. Dette er teknikker som er relevante ved enhver
håndtering av tvister/konflikter. Dette er et nyttig foredrag for alle.

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.15

Prosessrisiko fra en pokerspillers perspektiv
Øystein Myre Bremset, Partner i BAHR/Møterett for Høyesterett – leder for
BAHRs entreprisegruppe
Foredragsholder ble i 2009 kåret til Norges mest talentfulle pokerspiller,
noe som forklarer tittel og vinkling av foredraget. Foredraget tar for seg
spørsmålene - Hva er prosessrisiko og hvordan regner man ut
prosessverdien, og - hvordan fastsetter man sannsynligheten for å vinne en
sak?
Foredraget gir nyttige tips og refleksjoner vedrørende beslutningstaking
mer generelt, og er derfor relevant for alle.

13.15 – 13.30

Pause
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13.30 – 14.15

Prosessrisiko fra en pokerspillers perspektiv forts.
Øystein Myre Bremset, Partner i BAHR/Møterett for Høyesterett – leder for
BAHRs entreprisegruppe

14.15 – 14.30

Pause

14.30 – 15.15

Presentasjon av Helseplattformen AS
Torbjørg Vanvik, adm.dir., Helseplattformen AS
Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim
kommune. Selskapet innfører ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved
sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. For første gang skal det etableres
en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og
avtalespesialister. Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i
helsetjenesten.

15.15 – 15.30

Oppsummering og avslutning

15.30

Slutt
Vel hjem! ☺

Side 3 av 3

