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Forord

DSS byder velkommen til forårsseminar den 1. marts på Horsens Statsfængsel med  

temaet: 

Hvordan skaber vi et endnu mere bæredygtigt sundhedsvæsen?

Vi har sammensat et fagligt program, der tager udgangspunkt i patientforløb og kliniske  

arbejdsgange og -processer. Vi har således ikke fokus denne gang på energi, affald og  

byggeri som sådan.

Et bæredygtigt sundhedsvæsen 

belyses ud fra følgende vinkler:

•  Hvordan kan kommuner og  

regioner holde mennesker fysisk  

ude af »systemet«?

•  Hvordan holder vi  

mennesker raske? 

•  Hvordan øger vi forebyggelse  

og sundhedsfremme frem for  

behandling?

•  Hvordan kan vi skabe patientforløb/

borgerforløb på tværs af sektorer og 

specialer, der er endnu mere bære-

dygtige?

•  Hvad kan/skal vi forlange  

af vores borgere og patienter?

Og i forhold til bæredygtige  

kliniske arbejdsprocesser:

•  Skal pakkeforløb revideres  

– er der for meget spild?

•  Kan vi spare ressourcer ved at  

individualisere?

•  Tænk hvis vi kunne håndtere 20 % af 

de ambulante behandlinger via tele-

medicinske løsninger – eller måske 

helt springe nogle af dem helt over?

•  Er nogle af vore undersøgelser,  

behandlinger og rehabiliterende 

indsatser måske overflødige, måske 

skadelig, eller spild af ressourcer?

•  Vi mangler masser af evidens for  

vores indsatser – er det bæredygtigt?

•  Vores klimaaftryk i regionerne – det 

største område er lægemidler ca. 1/3 

af klimabelastningen

Vi glæder os til at se dig i Horsens torsdag den 1. marts



Program for seminaret

Kl. 8.30 Tjek ind og morgenmad

Kl. 9.30 Fortælling om fængslet før og nu

Kl. 9.45 Velkomst og perspektiveringer ved facilitator 
 Formand for Danske Patienter, Klaus Lunding

Kl. 10.00 Hvad tænker og gør en hospitalsledelse i forhold til bæredygtighed 
 Hospitalsdirektør, Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers

Kl. 10.30 Pause

Kl. 10.50  Hvis vi virkelig skal rykke på bæredygtighed i sundhedsvæsenet  
skal vi se på patientforløb, kliniske arbejdsprocesser og involvere 
sundhedsfagligt personale. Men hvad skal vi gøre, hvordan skal vi  
gøre det, og hvilke områder bør prioriteres?

 Ledende overlæge, PhD, Klinisk Genetik, Mette Varming Jørgensen, Sygehus Lillebælt

Kl. 11.30 Hvordan sikrer vi et bæredygtigt sundhedsvæsen? 
  Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark 

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00  Gode råd om processer og faglighed  
når man skal gøre sundhedsvæsenet mere bæredygtigt 
Direktør for bæredygtighed, Tom Heron, Niras A/S 

Kl. 13.30 Hvad med bæredygtighed i forhold til kommunernes sundhedsvæsen?
 Spændende indlægsholder på trapperne

Kl. 14.00 Patientforløb, klinisk hverdag og bæredygtighed?
 Center for Bæredygtige Hospitaler, Faglig leder Maria Gaden, Region Midtjylland

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 Visuelle og taktile fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet i år 2050
 Programme Director for Social Transition, Sara Gry Striegler, Dansk Design Center

Kl. 15.30 Paneldebat 
 Med Tom Heron, Maria Gaden, Sara Gry Striegler og Mette Varming Jørgensen

Kl. 16.00 Tak for i dag ved facilitator 
 Formand for Danske Patienter, Klaus Lunding
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Praktiske oplysninger
Tid
Torsdag den 1. marts 2022 kl. 8.30 – 16.00

Sted
Horsens Statsfængsel
Fussingsvej 8 
8700 Horsens

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.

COVID-19 
DSS holder naturligvis øje med COVID-19-situationen og føl-
ger alle retningslinjer og vejledninger i forhold til afholdelse 
af offentlige arrangementer. 
Vi tager forbehold for, at det kan blive nødvendigt at aflyse 
arrangementet på grund af COVID-19. Ved aflysning får du 
naturligvis refunderet dit deltagergebyr.

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.

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 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  
mandag den 14. februar 2022 (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

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
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