
Det individualiserede 
sundhedsvæsen
– fokus på ledelse, patientinvolvering og fremtidens sundhedsvæsen

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 9.30 – 16.00
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Forord

Det individualiserede sundhedsvæsen – fæl-

les beslutningstagning og patienternes med-

indflydelse - har længe været og er centrale 

temaer i vores sundhedsvæsen både i for-

hold til ledelse, styring, dokumentation og 

effekt men også på et kommercielt plan. 

På vores forårsseminar ser vi på dette i for-

hold til den enkelte borger, patient, pårøren-

de og de, der arbejder inden for sundheds-

væsenet. 

Der findes mange forskellige måder at arran-

gere individuelle patientforløb på, og patien-

terne har mulighed for at søge sig frem til 

sygdomsviden og behandlingsmuligheder 

både inden, under og efter behandlings- el-

ler undersøgelsesforløb. 

Hvilken betydning har det for sundhedsvæ-

senet, at den enkelte patient er en samar-

bejdspartner, hvis præferencer skal være sty-

rende i forhold til forløb i sundhedsvæsenet? 

Hvad kan sundhedsvæsenet tilbyde den en-

kelte borger af særlige analyser, viden eller 

forløb, som er tilpasset individets præferen-

cer?

Når der ses på det individualiserede sund-

hedsvæsen - hvordan kobles højeste evidens 

så sammen med patienternes viden, mening 

og holdning? Og hvad betyder det for anven-

delsen af de knappe ressourcer i sundheds-

væsenet?  

Ved dette forårsseminar har vi fokus på det 

individualiserede sundhedsvæsen i forhold 

til:

Vi ser frem til en spændende dag med in-

spirerende oplæg, spørgsmål og livlig debat 

– på gensyn i København torsdag den 5. 

marts. 

• Hvad bringer fremtiden?

•  Hvordan integreres individuelle  

patientpræferencer i den kliniske 

hverdag? 

•  Ledelse i et individualiseret  

sundhedsvæsen



      

Program for seminar

Kl.  9.30   Tjek ind og morgenmad

Kl. 10.00  Velkomst og perspektivering 

 Ved vicedirektør Dorthe Juul Lorenz, Psykiatrien Region Sjælland

Kl. 10.15 Personlig Medicin i en klinisk hverdag 

  Ved ledende overlæge Mette Warming, Klinisk Genetisk afdeling, Sygehus Lillebælt.

Kl. 10.45  Genetikkens muligheder for at forudsige sygdom  

– hvordan influerer det på det danske sundhedsvæsen og den enkelte patient?

  Ved direktør og professor Thomas Werge, Fakultet for sundhed og medicin,  

 Københavns Universitet

Kl. 11.15  Pause med forfriskninger og networking

Kl. 11.45 Arbejdet med Patientrecorded outcome (PRO)

  Ved overlæge Charlotte Glümer, Centerchef for Center for diabetes,  

Københavns Kommune

Kl. 12.15   Frokost

Kl. 13.00 Videokonsultationer i et medicinsk ambulatorium

 Ved ledende overlæge Henrik Anker Sørensen, Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus. 

Kl. 13.30 Fleksible indlæggelser 

  Ved ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center,  

Regionshospitalet Silkeborg

Kl. 14.00  Pause med forfriskninger og networking

Kl. 14.30   Hvordan kommer vi et skridt videre i forhold til det individuelle    

sundhedsvæsen?  

 Ved direktør Anne Kaltoft, Hjerteforeningen

Kl. 15.00 Paneldebat

Kl. 16.00  Tak for i dag
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Praktiske oplysninger

Tid
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 9.30 – 16.00

Sted
Charlottehaven
Hjørringgade 12 C  •  2100 København Ø

Parkering med elbil
Har du en elbil, gør venligst opmærksom på det ved  
tilmelding under »Evt.«

Arrangør
Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet.

Yderligere information
Seminarets faglige del: 
Kontakt venligst formand for DSS Arrangementsudvalg, 
Michael Møller, tlf. 29 60 06 18.
Seminarets praktiske del: 
Kontakt venligst DSS Sekretariatet,  
Karin Clausen, kac@niras.dk,  
mobil: 27 21 91 07.

Deltagere
Seminaret er tværfagligt og henvender sig til alle aktører i 
sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på alle 
niveauet samt sundhedsfaglige personer med interesse for 
emnet.
Oplæggene retter sig mod hospitaler, psykiatrien, primær-
sektoren, praktiserende læger, regioner, kommune samt 
private virksomheder, organisationer og styrelser.

Studerende
Studerende tilbydes at deltage i programmet til »studen-
terpris« – ring for nærmere oplysninger – tilmelding efter 
først-til-mølle-princippet!  
Kontakt Karin Clausen. 

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

Tilmelding
Tilmelding foretages via internettet på www.dssnet.dk.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest  
onsdag den 19. februar 2020 (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. 27 21 91 07 · E-mail: kac@niras.dk

Brænder du for at udvikle bedre ledelse i sundhedsvæsenet?

BLIV KLOGERE MED DSS!
Interesserer du dig 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 500 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 aktu-
elle temaer med tyngde og videndeling og med et klart udvik-
lingsperspektiv i forhold til fremtidens sundhedsvæsen. DSS bru-
ger 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, dumper ind i din elektroniske 
postkasse 8 gange om året i form af Tidsskrift for Dansk Sund-
hedsvæsen. 

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere, så besøg vores hjemme-
side 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, arrangementsudvalget samt redaktionsudval-
get under DSS består af repræsentanter fra både offentlige 
og private virksomheder


