
ÅRSMØDE

Hvordan holder vi patienter 
uden for sygehusvæsenet? 
– Fremtidens sundhedsvæsen og fremtidens ledere i sundhedsvæsenet

Onsdag den 6. juni 2018 til fredag den 8. juni 2018 

på Best Western Plus Hotel Svendborg, 

Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Afdeling

Fri visitering

Tværfaglig samarbejde

Diabetes

Geriatri

Forskning

Roller

Brugere

Ledelse

Garantier



     

Forord

Indrømmet – vi har i år en lidt provokerende 

titel på vores årsmøde, men vi hører dagligt om 

eksisterende og kommende udfordringer, som 

bliver større og større. Flere ældre, flere med 

kroniske sygdomme, stigende forventninger 

og krav fra patienter og borgere, nye teknolo-

giske muligheder og ny medicin. Hvad kunne 

være løsninger på nogle af disse udfordringer, 

og hvad med fremtidens ledere i sundhedsvæ-

senet? Skal de, udover de klassiske og traditio-

nelle kompetencer, have indsigt og talenter for 

innovation, netværksledelse, brugerinddragelse 

og meget andet? 

Den første dag sætter vi fokus på muligheder 

og effekter indenfor:

•  Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme

•  Organisering, samarbejde, roller  

og opgavevaretagelse

• Innovation, teknologi og arbejdsprocesser 

Med andre ord – hvad kan disse 3 områder 

bidrage med til at mindske presset på især 

sygehusvæsenet? Men gevinster og nyskabelser 

kommer ikke af sig selv – det kræver ledelse – 

derfor fortsætter vi fredag med fokus på fremti-

dens ledere i fremtidens sundhedsvæsen.

Ved årsmødet er der mulighed for at lade sig 

inspirere ved faglige stande – en bred vifte af 

forskellige firmaer deltager og præsenterer løs-

ninger, produkter m.v.

DSS håber at se dig til et spændende, interes-

sant og udbytterigt årsmøde 2018 i Svendborg.

Velkommen til årsmøde i DSS 2018!

Kursus- og Uddannelsesudvalget

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Program for årsmøde

ONSDAG

15.00 Mulighed for tjek ind på værelse

17.00  Generalforsamling i Dansk Selskab  

for ledelse i Sundhedsvæsenet 

18.30  Aftenbuffet i restauranten

20.00   Indlæg v/ Carsten Toft Boesen,  

administrerende direktør, NIRÁS.  

  Mød den administrerende direktør for en af 

Danmarks største rådgivningsvirksomheder, som 

også har et kæmpe samarbejde med det offent-

lige sundhedsvæsen. – Har vi de samme udfor-

dringer – løser vi dem på samme måde – forskel-

le og ligheder uden powerpointshow – hør en 

topleder på »slap line« om ledelse. 

21.00  Tid til besøg i stand-området samt netværke

TORSDAG

 7.00  Morgenbuffet, stand-besøg og netværke

 9.00   Velkomst v/ Lars Dahl Pedersen,  

hospitalsdirektør, ordstyrer og formand for DSS

 9.15  Hvem ligger i sengene, bruger ambulatorier 

og akutmodtagelser – hvordan ser  

»en typisk patient ud i 2018« – hvem bruger 

egentlig sygehusvæsenet? 

  v/ Kjeld Møller Pedersen, professor, sundheds-

økonomi/-politik, COHERE, Syddansk Universitet 

10.00  Hvordan ser fremtidens  

sundhedsvæsen ud 2025? 

  v/ Arne Rolighed, tidl. sundhedsminister, tidl. 

amtssygehusdirektør og tidl. adm. direktør for 

Kræftens Bekæmpelse 

10.45  Tid til besøg i stand-området og pause 

11.15  Patienters og borgeres brug af sundheds-

væsenet, f.eks. praktiserende læger, hospital, 

medicin, tandlæge og hjemmepleje. Visitering, 

fri adgang, regler, garantier, behandlings-

pakker m.v. – analyse af »junglen«!  

   v/ Else Smith, lægefaglig direktør,  

Amager og Hvidovre Hospital 



     

12.00  Frokost i restauranten 

 og tid til at besøge standene

13.15  Første runde á 60 minutter i workshop 

  Vælg en workshop (se nedenstående oversigt)

 – fri fordeling i 3 spor A, B eller C

14.15 Pause og sporskift

14.30  Vælg en ny workshop á 60 minutter 

   Vælg en workshop (se nedenstående oversigt)

 – fri fordeling i 3 spor A, B eller C

15.30  Kaffepause i standområdet 

 samt netværke

16.00  Hovedpointer, refleksioner og analyse  

fra workshops 

  v/ Ole Nikolaj Toft, netværks-  

og innovationsredaktør, journalist, Altinget

16.45  Tak for i dag 

 (stande, netværke, egen tid)

19.00  Festmiddag i restauranten

22.00 Øl og vin i stand-området

FREDAG

 7.00 Morgenbuffet

 9.00   God morgen og velkommen igen 

  v/ Lars Dahl Pedersen,  

ordstyrer, formand for DSS, hospitalsdirektør 

 9.15  »Mindre brok og mere arbejdsglæde i sund-

hedsvæsenet – ledernes ansvar og roller i 

fremtidens sundhedsvæsen«  

v/ Gert Rune, forfatter og foredragsholder 

10.00 Pause, kaffe og te

10.30  Fremtidens ledere i sundhedsvæsenet  

– hvad kræves der? v/ Sidsel Vinge, projektchef, 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecen-

ter for Velfærd  

11.15  Hvordan udvikler vi fremtidens ledere i  

sundhedsvæsenet – behov for nye  

kompetencer f.eks. innovation, netværks-

ledelse og bruger involvering? 

v/ Hjalte Aaberg, regionsdirektør,  

Region Hovedstaden 

12.00  Tak for denne gang  

m/ sandwich, frugt og sødt to-go

 

Spor A 

Emne
Hvor meget kan sygdomsforebyg-

gelse og sundhedsfremme egentlig 

bidrage med ift til at mindske for-

bruget af sygehusydelser? 

Oplægsholdere
•  Morten Grønbæk, direktør,  

cand.med., ph.d., dr. med.,  

Statens Institut for Folkesundhed

•  Henrik Nedergaard, adm. direktør, 

Diabetesforeningen 

Facilitator
•  Michael Møller, markedschef,  

DSS bestyrelsen

Spor B  

Emne
Samarbejde, organisering og roller. 

For at bruge vores hospitaler rigtigt 

kræver det nye samarbejdsformer, nye 

rutiner og korte kommunika tionsveje 

mellem kommune og hospital.

Oplægsholdere 
•  Jonatan Schloss, direktør 

Praktiserende Lægers Organisation

•  Erik Jylling, Sundhedspolitisk  

direktør, Danske Regioner

Facilitator
•  Beth Lilja, vicedirektør,  

DSS bestyrelsen

Spor C

Emne 
Ny teknologi og innovation:

–  Hvad er potentialet for,  

at patienterne bliver hjemme? 

Oplægsholdere 
•  Christian Bang,  

Information engineer, Enversion

•   Ulla Hjorth, udviklingskonsulent, 

Velfærds- og Sundhedsstaben, 

Horsens Kommune 

Facilitatorer
•  Jan Nielsen, klinikchef,  

DSS bestyrelsen

•  Klaus Lunding, hospitalsdirektør, 

DSS bestyrelsen 

Workshops

OBS: Til de løbeglade er der 

mulighed for en frisk morgen-

tur til vandet og tilbage igen.
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Brænder du for at udvikle bedre ledelse i sundhedsvæsenet?

BLIV KLOGERE MED DSS!
Interesserer du dig desuden for strategisk og operationel le-

delse, er et medlemskab af Dansk Selskab for ledelse i Sund-

hedsvæsenet helt sikkert noget for dig.

DSS er et tværfagligt netværk og inspirationsforum bestå-

ende af hospitals-, center- og afdelingsledelser, samt den kom-

munale og den private sektor. 

Hvad får du for de 650 kr., som et personligt 

medlemskab koster om året:

– Mulighed for at deltage i minimum 3 årlige arrangementer – 

et forårs- og efterårsseminar samt et årsmøde. Kendetegnende 

for arrangementerne er et højt, fagligt og relevant indhold om 

aktuelle temaer med tyngde og videndeling og med et klart 

udviklingsperspektiv i forhold til fremtidens sundhedsvæsen. 

DSS bruger også aktivt at involvere deltagerne på seminarer 

og årsmøder, ligesom vi vægter samarbejde med forsknings-

miljøer. 

– Mulighed for at læse om topaktuelle emner af både kendte 

og mindre kendte navne inden for sundhedsvæsenet. Læse-

stoffet, der både inspirerer og provokerer, dumper ind i din 

elektroniske postkasse 8 gange om året i form af Tidsskrift for 

Dansk Sundhedsvæsen. 

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere, så besøg vores 

hjemmeside på DSSnet.dk – eller find os på twitter, facebook 

og Linkedin (søg på Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæ-

senet eller DSSnet.dk). 

Det vil glæde os til at byde dig velkommen i Dansk Selskab for 

ledelse i Sundhedsvæsenet.

Opret dig som medlem via DSS’ hjemmeside, eller send en 

mail herom enten til info@dssnet.dk eller til kasserer for DSS, 

Holger Skott, fam.skott@mail.dk

Praktiske oplysninger

Tid
Onsdag den 6. juni 2018 kl. 17.00 til 

fredag den 8. juni 2018 kl. 12.00.

Sted
Best Western Hotel Svendborg,  

Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, tlf. 62 21 17 00.

Alle værelser på hotellet er udstyret med bad/toilet,  

telefon, TV, kaffe og the, føntørrer og fri WiFi. 

Parkering m.m.
Best Western Plus Hotel Svendborg ligger midt i byen,  

kun 1 kilometer til motorvej (og i gå-afstand ifm. offentlig 

transport). Hotellet råder over privat parkering bag hotellet.

Arrangør
Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet.

Yderligere information
Årsmødets faglige del: 

Kontakt venligst formand for 

DSS Kursus- og Uddannelsesudvalg, 

Michael Møller, tlf. 29 60 06 18

Årsmødets praktiske del: 

Kontakt venligst DSS Sekretariatet, 

Birgitte Bach / Majbritt Nielsen, tlf. 78 44 11 02

Deltagere
Årsmødet er tværfagligt og henvender sig til aktører i 

sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på alle 

niveauer, samt sundhedsfaglige personer med interesse 

for emnet. Oplæggene retter sig mod hospitaler/sygehuse, 

psykiatrien, primærsektoren, praktiserende læger, regioner, 

kommuner, samt private virksomheder, organisationer og 

styrelser.

Studerende
Studerende tilbydes at deltage i den formelle del af pro-

grammet til »studenterpris« – ring for nærmere oplysninger 

– tilmelding efter først-til-mølle-princippet! 

Kontakt 78 44 11 02. 

Deltagergebyr inkl. overnatning/forplejning

Pris for DSS medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.995 kr. 

Pris for ikke-medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.995 kr.

Tilmelding
Tilmelding foretages på www.dssnet.dk.

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest  

fredag den 1. juni 2018 (tilmelding er bindende)  

– bemærk; begrænset antal pladser. Såfremt du skulle blive 

forhindret, er du velkommen til at sende en stedfortræder,  

i givet fald, kontakt venligst DSS Sekretariatet. 

Sekretariat
Tlf. 78 44 11 02 – E-mail: info@dssnet.dk


