Velkommen til

Trygdeforskningsseminaret - 40 år
på Sem Gjestegård i Asker 7.- 8. desember 2015

Trygdeforskningsseminaret er en årlig tverrfaglig møteplass der forskere, politikere, sentrale
myndigheter, NAV, SSB, Trygderetten osv. møtes for å diskutere dagens velferdsforskning.

Tema: Folketrygdens framtid – Hvor går NAV?
ABSTRACTS: Frist 1. okt. for innsending av frie foredrag til presentasjon i parallellsesjonene
Påmeldingslenke (online) vil være klar i løpet av mai måned. Teknisk arrangør er: Kongress & Kultur AS.
____________________________________________________________________________________

Mandag 7. desember
1000-1030 Registrering, kaffe, te og mingling
1030-1045 Velkomsthilsen og musikalsk innslag
-Gunnar Tellnes, professor, Institutt for helse og samfunn, UiO
-Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
1045-1300 - 100 år med de «Castbergske barnelover» - Hva blir folketrygdens framtid?
-Hva vil vi prioritere i arbeids- og sosialpolitikken? Robert Eriksson, Arbeids- og sosialminister (?)
-«Fra Castberg til Eriksson - familiepolitikkens vekst og fall?» Anne Skevik Grødem, forskn.leder, ISF
-«The rise and fall of the welfare state in Europe?» Anton Hemerijck, professor, VU Univ. Amsterdam
-PANELDABATT og spørsmål fra salen
1300-1400 Lunsj

1400-1530 - Utfordringer for legenes rolle ved sykmelding og helserelaterte ytelser?
-Hva vet vi om legerollen og sykefraværet? Kristina Alexanderson, professor, KI, Sverige
-Fastlegen som sykmelder - fortsatt riktig? Erik L. Werner, Førsteamanuensis, UiO / fastlege
-PANELDEBATT - Allmennmedisinske utfordringer i møte med NAV. Søren Brage, overlege i NAV m.flere.
1530-1600 Pause
1600-1730 Parallellsesjoner
1730-1800 Jubileumsforedrag: «Velferdsstaten - Et folkehelseproblem?» Per Sundby professor em. UiO

1930-2230 Mottagelse og konferansemiddag - 40 års markering med bl.a. Sem Vocalis

Utkast-II 5.5.15 – Det tas forbehold om endringer i programmet.

Tirsdag 8. desember
0900-1030 Parallellsesjoner
1030-1100 Pause, utsjekking

1100-1300 – Rehabilitering, produktivitet og kunnskapsutvikling - Hvor går NAV?
-Hva virker i arbeidsrettet rehabilitering? Kerstin Ekberg, professor, Linköping Universitet.
-Kan helsefremmende arbeid øke arbeidsevne og produktivitet? Gunnar Tellnes, professor, UiO
-Produktivitet, omstillinger og uførhet – God samfunnsøkonomi? Kjell G. Salvanes, professor, NHH
-Status i dagens trygdeforskning – Hvilken kunnskap trenger vi nå? Alf Erling Risa, professor, UiB
-SPØRSMÅL og diskusjon
1300-1400 Lunsj + mulighet for omvisning på Natur-Kultur-Helse-senteret på Sem www.nakuhel.no
ABSTRACTS sendes snarest og før 1.okt til: bjørgulf.claussen@medisin.uio.no og gunnar.tellnes@medisin.uio.no
Maks 1 side, skrift New Roman(12). Tittel på foredrag, ditt navn (skrift 14). Arbeidssted + evt. referanser (skift 10).
ORGANISASJONS KOMITÉ: Gunnar Tellnes, UiO (leder), Anne Skevik Grødem, ISF, Guri Aarseth, UIO/NAV, Lars Lien,
HiHm, Liv Haugli, Helsedir., Bjørgulf Claussen, UiO (leder i vitenskapelig komité).
ARRANGØR: Inst. for helse og samfunn, UiO i samarbeid med Inst. for samfunnsforskning (ISF), Høgskolen i
Hedmark (HiHm), Helsedirektoratet og Stiftelsen NaKuHel Norge.
TEKNISK ARRANGØR: Kongress & Kultur AS. Påmeldingslenke (online) vil være klar i løpet av mai måned.
KURSTIMER tellende til spesialiteten i allmennmedisin og samfunnsmedisin vil bli søkt i Den norske legeforening.

Velkommen til «Folkehelsearena Sem» og
www.semgjestegard.no

Det handler om å mestre!

Utkast-II 5.5.15 – Det tas forbehold om endringer i programmet.

