Sundhed og trivsel skabes dybest
set ikke af sundhedsvæsenet?
– De 3 vinkler samfundet, sundhedsvæsenet og os selv som mennesker

Invitation til forårsseminar 2023

Torsdag den 2. marts 2023
Holckenhavn Slot
Holckenhavn 1 • 5800 Nyborg

Forord
Dansk selskab for ledelse i Sundhedsvæsnet

opgaver, medarbejdere, forventninger og

byder velkommen til forårsseminar torsdag

behov. Mon der ligger en bunke ressourcer,

den 2. marts 2023 på Holckenhavn Slot med

som kan bringes endnu mere i spil i forhold

temaet:

til sundhed og sygdom herunder også nye

Sundhed og trivsel skabes dybest
set ikke af sundhedsvæsenet?

muligheder i forhold til teknologi og innovation samt samarbejde?

– De 3 vinkler samfundet, sundheds

Hvem er leder og har overblik over den sam-

væsenet og os selv som mennesker

lede pakke i forhold til sygdom og sundhed.
Og hvad er sygdom og sundhed egentlig for

Sundhed og trivsel skabes ikke alene af

en størrelse i 2023 og 10 år frem? Ikke et

sundhedsvæsenet. Det er alment kendt, at

statisk begreb men noget som også udvik-

vores livsstil og rammer er helt afgørende

ler sig og forandre sig. Vildt spændende og

for både vores psykiske og fysiske sundhed.

med mange perspektiver.

Vores bolig, job, uddannelse, foreningsliv,
livsstil, venner og familie og meget andet

Vi har inviteret nogle vigtige aktører udenfor

spiller en kæmpe rolle både i forebyggelse,

det egentlige sundhedsvæsen til at tale om

sundhedsfremme og helbredelse samt reha-

sundhed og sygdom, og hvordan de ser sig

bilitering.

selv som en ressource, der kan indgå som
en del af det samlede tilbud og aktiviteter i

Vi ved også, at vores velfærdssamfund og

bestræbelsen på at holde Danmarks befolk-

sundhedsvæsen er voldsomt udfordret de

ning sund.

kommende mange år i forhold til ressourcer,

Vi glæder os til at se dig i Nyborg torsdag den 2. marts

Program for seminaret
Kl. 8.30

Tjek ind og morgenmad

Kl. 9.30 Velkomst og ping-pong i forhold til dagens emne ved facilitatorer
	
Ved vicedirektør Dorthe Juul, Psykiatrien Region Sjælland og Udviklingschef Michael Møller, Niras
Kl. 9.45

Samfundsperspektivet – ressourcer-prioritering-løsninger
Ved direktør Diana Arsovic Nielsen, Danish Life Science Cluster

Kl. 10.15	Ingen hemmelig – det er de ældre som bruger vores sundhedsvæsen
– hvad er deres ønsker til et mere bredt syn på sygdom og sundhedsvæsenet,
og hvordan kan dette bidrage til mere kvalitet?
Ved chefkonsulent Mirjana Saabye, Ældresagen

Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.15 Hvordan bidrager sporten og foreningslivet til trivsel og sundhed
Ved Kenneth Grønlund Rasmussen, Projekt & Analyseafdeling, DBU

Kl. 11.45	Kan det religiøse og folkekirken bidrage mere til sundhed i bredeste forstand?
– fokus på ensomhed, håb og menneskelige relationer
Ved sognepræst Lars Gustav Lindhardt, Frederiksberg Sogn

Kl. 12.15 Frokost
Kl. 13.10 1. halvleg afsluttes med debat, spørgsmål og involvering
Kl. 13.30 Hvad forstår et supermarked sig på sundhed?
	
Sundhed er et fælles ansvar – men hvor går grænsen? Skal et supermarked undlade at
sælge chips og cola – hvis konkurrencen fortsætter? Har supermarkedet ansvaret for,
at der kommer flere nøglehulsmærker? Og kan et supermarked være en naturlig del af
sundhedsvæsenet?
Ved Group Vice President Henrik Vinther Olesen, Salling Group

Kl. 14.00 Hvordan kan arkitektur og byplanlægning skabe rammen for det sunde liv?
Ved MD MSc, Jeff Risom, City Design & Social Sciences Gehl Architects

Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 15.00	Vi har de seneste ti år set en vedvarende stigning i børn og unges mistrivsel
I dette oplæg ses nærmere på de samfundsmæssige tendenser, som indvirker på børn og
unges trivsel og sundhed, samt på hvordan vi kan sætte ind for at forbedre forholdene
Ved Assistant Professor, PhD. Anne Görlich, Aalborg Universitet

Kl. 15.30 2. halvleg afsluttes med debat, spørgsmål og involvering
Kl. 15.55 Tak for i dag

Tid
Torsdag den 2. marts 2023 kl. 8.30 – 16.00

Sted
Holckenhavn Slot
Holckenhavn 1
5800 Nyborg

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, Jannie Stabell Hansen,
jash@niras.dk, mobil: 40 40 85 48.

Studerende
Studerende tilbydes at deltage i den formelle del af programmet til »studenterpris« – ring for nærmere oplysninger
– tilmelding efter først-til-mølle-princippet!
Kontakt Jannie Stabell Hansen.

Deltagergebyr
Pris for DSS-medlemmer ��������������������������������� 1.395 kr.
Pris for ikke-medlemmer ��������������������������������� 1.795 kr.

Tilmelding
Tilmelding foretages via internettet på www.dssnet.dk.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest
onsdag d. 15. februar 2023 (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. 40 40 85 48
E-mail: jash@niras.dk

Deltagere
Seminaret 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.

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.

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.

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 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, dumper ind i din elektroniske

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 til Jannie Stabell Hansen, jash@niras.dk.

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

