Program
Sundhedspolitisk tirsdag
– en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
19. januar 2021 kl. 11.30-13.15
11.30

Velkomst og introduktion til konferencen
Christian Harsløf, direktør, KL

11.35

Regeringens visioner og planer for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Hvordan ser regeringens målbillede ud for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen? Hvilke
forventninger har regeringen til kommuner, sygehuse og almen praksis – og ikke mindst til
samarbejdet imellem dem? Og hvad vil regeringen gå efter i en sundhedsaftale, som sikrer de rette
rammer for udviklingen?
Magnus Heunicke, sundheds- og ældreminister

11.45

Hospitaler i et helhedsperspektiv – samarbejde på tværs
Regionerne præsenterer deres konkretisering af KL og Danske Regioners 12 fælles pejlemærker for
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Hvad skal vi starte med at gøre nu og hvad skal
løses på længere sigt? Hvordan skal sygehusene og de praktiserende læger agere i fremtidens
sundhedsvæsen? Og hvilke ønsker har regionerne til samarbejdet med kommunerne?
Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

11.55

Kommuner og klynger i kerneopgaven – hvordan?
Kommunerne præsenterer deres konkretisering af KL og Danske Regioners 12 fælles pejlemærker
for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Hvad skal der til, for at kommunerne leverer
ensartet kvalitet i kerne-opgaven? Hvordan kan klynger eller sundhedsfællesskaber blive
operationelle enheder, der samtidig har et demokratisk ophæng?
Jacob Bundsgaard, formand for KL

12.05

Pause

12.15

Debat: ”Fast forward” mod fremtidens sundhedsvæsen
Udfordringerne for sundhedsvæsenet sættes i disse år på ”fast forward”. Flere ældre borgere og
flere med kronisk sygdom forventer at få behandling, rehabilitering og pleje i sundhedsvæsenet.
Kan vi også sætte løsningerne på fast forward – og i så fald hvordan?
Debat mellem Magnus Heunicke, Stefanie Lose og Jacob Bundsgaard. Moderator: Nynne Bjerre.

13.00

Hvem vinder ”Den gyldne tråd”?
Kommunal Sundhed uddeler prisen for bedste nye initiativ i det nære sundhedsvæsen 2020 .

13.15

På gensyn i morgen!

Sundhedsfaglig onsdag
- fremtidens forebyggelse, kronikerbehandling og akut-indsats
20. januar 2021 kl. 10.00-12.15
10.00

Velkomst og introduktion til dag 2
Christian Harsløf, direktør, KL

10.05

Hvordan prioriterer vi forebyggelsen højt nok?
Sundhed skabes i hverdagslivet, men hvorfor er forebyggelsen så svær at prioritere – både på
individ- og samfundsniveau? Forebyggelsesdiskussionen ender ofte et sted, hvor frihed vinder over
forbud, og hvor sundhed og livskvalitet gøres til hinandens modsætninger. Desuden ses det alt for
ofte, at andre indsatser, der giver gevinster på den korte bane, prioriteres højest, mens
investeringen i forebyggelse kommer i anden række. Hvordan får det danske samfund og
sundhedsvæsenet gentænkt og opprioriteret forebyggelsen?
Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse

10.25

En bæredygtig rygrad i behandlingen af kronisk sygdom
Smerter og funktionsnedsættelse i muskler og led bidrager med en meget stor sygdomsbyrde i
Danmark. På trods af, at danske og internationale guidelines samstemmende anbefaler, at vi
fokuserer på at holde borgere og patienter aktive og i arbejde, anvender mindre medicinsk
behandling og færre skanninger, så er der fortsat i det danske sundhedsvæsen et meget ensidigt
fokus på en biomedicinske tilgang. Hvordan ser fremtidens behandling af kronisk sygdom i
Danmark ud? Og er det viden, organisering eller noget helt tredje, der skal drive omstillingen?
Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk
Universitet

10.45

Fleksibelt samarbejde er nøglen til fremtidens akutindsats
Omkring 80 pct. af alle indlæggelser sker akut. Det er sjældent en ønske -situation at blive indlagt
akut på hospitalet – især ikke for ældre og sårbare borgere. Derfor har man i Nordsjælland siden
sommeren 2019 udviklet et fleksibelt samarbejde, hvor hospitalets akutmodtagelse rykker ud og i
samarbejde med kommunernes akutteams løser opgaver i borgerens hjem. Hospitalets
sygeplejersker medbringer delegerede kompetencer, der i samspil med de kommunale
sygeplejersker gør, at borgeren kan modtage en sundhedsfaglig indsats i kendte trygge rammer
som alternativ til indlæggelse. Hvordan ser fremtidens akutindsats ud i lyset af Sundhedsstyrelsens
nye anbefalinger og erfaringerne fra Nordsjælland?
Søren Jensen, overlæge, Nordsjællands Hospital og Hella Obel, sundhedschef, Hillerød Kommune

11.10

Pause

11.30

Netværks-sessioner
I forlængelse af onsdagens program er det muligt at tilmelde sig netværks -sessioner, hvor
deltagerne drøfter ét af formiddagens temaer i grupper: 1. Forebyggelse, 2. Behandling af kronisk
sygdom og 3. Den akutte indsats.
De kommuner og organisationer der tilmelder sig konferencen vil i løbet af december få tilsendt
link, hvor det bliver muligt at foretage personlig tilmelding til netværks -sessionerne. Det er
frivilligt, om man ønsker at deltage i netværks-sessionerne.

12.15

På gensyn i morgen!

Omvendt torsdag
- fokus på sårbare borgeres vej i sundhedsvæsenet
21. januar kl. 10.00-12.00

10.00

Velkomst og introduktion til dag 3
Christian Harsløf, direktør, KL

10.05

Et borgerperspektiv
TBA

10.20

Hvordan kan sundhedsvæsenet bedre indrette sig efter borgernes sundhedskompetencer?
Social ulighed i sundhed findes på stort set alle områder i Danmark. Derfor er det vigtigt, at
sundhedsvæsenet indretter sig, så alle borgere kan få den bedst mulige hjælp. Vi ved, at der er
niveauforskelle i borgernes sundhedskompetencer, når det gælder evnen til at mestre egen
sundhed og til at navigere sundhedsvæsenet. Vi skal derfor – i hele sundhedsvæsenet – blive bedre
til at indrette os efter borgernes forskellige sundheds-kompetencer. Men hvad skal der egentlig til?
Og hvad bør kommunerne fokusere på i det fortsatte arbejde med at tage højde for og reducere
uligheden?
Helle Terkildsen Maindal, professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

10.50
11.00

Pause
To kommunale eksempler: Sådan målrettes sundhedsindsatsen også til de sårbare
borgere
Mads Borgstrøm-Hansen, leder af Sundhedsfremme, Aalborg Kommune
Tine G. Nielsen, leder og Susanne Stockmal Ulrichsen, psykiatrisygeplejerske, hjemmeplejen i
Ballerup Kommune

11.30

Vi skal kommunikere med alle borgere – også de sårbare
Sundhedsstyrelsens corona-kampagner skulle medvirke til en ekstrem hurtig omstilling af
danskernes adfærd og nå ud til en meget bred og forskelligartet målgruppe. Hvilke strategier har
Sundhedsstyrelsen og reklamebureauet Advice haft for kommunikationen under forløbet? Hvad har
de gjort for at nå ud til særligt de sårbare grupper – og rent faktisk få dem til at ændre adfærd? Vi
får også nogle bud på, hvordan kommunerne på sundhedsområdet kan kommunikere effektivt i
deres møder med og i deres kommunikation til de sårbare borgere.
Maria Koch Aabel, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen og Rikke Østergaard, director of Branding &
Marketing Advice A/S

12.00

Tak for nu. Afslutning af KL’s sundhedskonference 2021

Praktiske oplysninger
Tid og sted
Konferencen afvikles virtuelt over tre dage, den 19., 20., og 21. januar 2021. Konferencen streames direkte fra KL’s eget
studie. Konferencen kan genses i op til tre måneder efter afholdelsen.
Link til konferencen
Kommuner og organisationer, der tilmelder sig, vil et par dage før konferencen modtage et link, der skal anvendes til at koble
sig på konferencen. Linket sendes til den person, som kommunen har angivet som kontaktperson i tilmeldingsmodulet. Linket
kan derefter deles internt i egen organisation.
Målgruppe
Konferencen er primært rettet mod direktører, chefer, ledere, fagfolk og øvrige interessenter på sundhedsområdet. Politikere
er også velkomne.
Deltagergebyr
Tilmelding sker per kommune/organisation. Når kommunen/organisationen har tilmeldt sig, kan alle interesserede fra
kommunen/organisationen følge med.
Ø-kommune (under 13.000 indbyggere)
Kommune (13.000-50.000 indbyggere)
Kommune (over 50.00 indbyggere)
Organisation

4.000 kr. ex. moms
6.000 kr. ex. moms
8.500 kr. ex. moms
5.000 kr. ex. moms

Faktura fremsendes efter konferenceafholdelse.
Tilmelding til konferencen
Tilmelding er bindende og foretages her: Tilmelding
Tilmelding til netværkssession
Konferencens dag 2 slutter af med ”netværks-sessioner”, hvor deltagerne kan drøfte et udvalgt emne i en mindre gruppe. Når
en kommune/organisation har tilmeldt sig, vil kontaktpersonen herfra, inden for en uge få tilsendt en mail med et link, hvor
de, som ønsker det, kan tilmelde sig en netværkssession. Seneste tilmelding til netværkssessioner er fredag den 8. januar
2021.
Deltagerliste
Deltagerlisten offentliggøres på https://tilmeld.kl.dk/sundhedskonference2021 og vil løbende blive ajourført med nye tilmeldinger.
Facebook
Facebook.com/kommunerne

Twitter
@kommunerne - Brug gerne #KLsundhed

Plancher
Efter konferencen vil du kunne se oplægsholdernes plancher på https://tilmeld.kl.dk/sundhedskonference2021
Yderligere information
Konferencens faglige del: Chefkonsulent Frederikke Beer, frbe@kl.dk, 3370 3154 eller konsulent Catrine Granzow Holm,
cagh@kl.dk, 3370 3703
Tilmelding og andre praktiske spørgsmål: Sekretær Katrine Friis, kafi@kl.dk, 3370 3942 eller student Hannah Louise BjerreChristensen, hlbc@kl.dk, 3370 3517

