Er dit interne beredskab klar
til voldsomme begivenheder?
SEMINAR

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 9.30 – 16.15
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65 • 5260 Odense S
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ulykkesberedskab, men måske skal bered-

ne, vil der deltage eksperter fra andre sek-

skabstankegangen forstås langt bredere?

torer, herunder politi, beredskabsstyrelsen,
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vi øvet, når det kommer til et massivt IT-nedbrud, voldsomme skybrud, terrortrusler eller

DSS håber at se dig til et spændende og

pres på omdømmet?

udbytterigt seminar 2018 om det interne
beredskab på hospitalerne.

Hvordan håndteres disse udfordringer internt på hospitalerne? Har vi planer for
hvem, der gør hvad, hvornår og med hvem?
DSS har valgt at sætte fokus på beredskab
i bred forstand, herunder scenarietræning.
Scenarierne opbygges efter følgende beredskabskategorier:

Arrangementsudvalget
Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Program for seminar
Ordstyrer: Vicedirektør Beth Lilja, Sjællands Universitetshospital
9.30–10.00

Kaffe, te og rundstykker

10.00 	Velkomst og introduktion til dagen
	v/ ordstyrer Beth Lilja, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
10.15

Emergency response to terrorist attacks in Manchester
v/ Dr. Susan Beards, Medical Director,
Clinical Support Services Division, University Hospital of South Manchester

11.00

Beredskabshændelser i Danmark – eksempler fra de seneste år
v/ Beth Lilja, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
Peter Mandrup Jensen, vicedirektør, Nordsjællands Hospital
Klaus Larsen, IT-direktør, Region Nordjylland

11.40	Hvornår går man i beredskab?
Om harmonisering af begreber og benævnelser i beredskabsarbejdet
v/ Morten Korslund, specialkonsulent, Beredskabsstyrelsen
12.10-13.10

Frokost

13.00-14.30	Scenarietræning – vælg en gruppe
v/ Beth Lilja, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
	Formålet er, at skabe fokus på, hvorvidt der er behov for styrkelse af beredskabsøvelser
internt på hospitalerne.
 cenarierne opbygges efter flg.
S
beredskabshændelseskategorier
1. Ulykkesberedskab
2. Forsyningsselskab
3. Trusselsberedskab
4. Omdømmeberedskab

Der er mulighed for hjælp
fra en række ressourcer, herunder:
1. En driftschef
2. Repræsentant fra politiet
3. Repræsentant fra beredskabsstyrelsen
4. Kommunikationskonsulent
5. Embedslægeinstitutionen

Der serveres kaffe, te og kage ifm gruppearbejdet
14.30	Opsummering fra de forskellige scenarier
v/ Beth Lilja, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
14.45

Tid til debat/spørgsmål

15.00

Trusselsbillede i Danmark
v/ Finn Borch Andersen, chef for PET

15.45-16.15

Afsluttende bemærkninger
v/ Klaus Lunding, hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospital

Deltagere

Tid

sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på

Seminaret er tværfagligt og henvender sig til aktører i

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 9.30 – 16.15.

alle niveauer samt sundhedsfaglige personer med interesse

Sted

psykiatrien, primærsektoren, regioner, kommuner samt

for emnet. Oplæggene retter sig mod hospitaler/sygehuse,

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

private virksomheder, organisationer og styrelser

Arrangør

Deltagergebyr

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet.

Yderligere information
Seminarets faglige del: Kontakt venligst formand for
DSS Arrangementsudvalg, Michael Møller, tlf. 2960 0618
Seminarets praktiske del: Kontakt venligst DSS Sekretariatet, Birgitte Bach / Majbritt Nielsen, tlf. 7844 1102
eller e-mail: info@dssnet.dk.

Pris for DSS medlemmer inkl. forplejning ������� 1.495 kr.
Pris for ikke-medlemmer inkl. forplejning ������� 1.995 kr.

Tilmelding
Tilmelding foretages via internettet på www.dssnet.dk.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest
mandag den 12. november 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. 7844 1102 · E-mail: info@dssnet.dk

Brænder du for at udvikle bedre ledelse i sundhedsvæsenet?

BLIV KLOGERE MED DSS!
Interesserer du dig desuden for strategisk og operationel
ledelse, er et medlemskab af Dansk Selskab for Ledelse i
Sundhedsvæsenet helt sikkert noget for dig.
DSS er et tværfagligt netværk og inspirationsforum bestående af hospitals-, center- og afdelingsledelser, samt
den kommunale 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 forskningsmiljøer.
– Mulighed for at læse om topaktuelle emner af både
kendte og mindre kendte navne inden for sundhedsvæsenet. Læsestoffet, der både inspirerer og provokerer, dum-

per 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 Sundhedsvæsenet 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

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet blev stiftet i
1912.
Bestyrelsen, kursus- og uddannelsesudvalget samt redaktionsudvalget under DSS består af repræsentanter fra både
offentlige og private virksomheder
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Praktiske oplysninger

