et sammenhængende sundhedsvæsen
for et for
sammenhængende
sundhedsvæsen

Sundhed Danmark består af en række private sundhedsaktører, som arbejder for
et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi alle samarbejder om at styrke den
danske folkesundhed og om at skabe positive og effektive patientforløb.
Se mere på sundheddanmark.nu

PROGRAM
TORSDAG D. 15. JUNI

FREDAG D. 16. JUNI

Kl. 15.00-16.00
KAN SYGEPLEJERSKER SIKRE
LÆGEDÆKNING I DANMARK?

Kl. 09.30-10.30
HVORDAN SKABER VI SAMMENHÆNGENDE FORLØB I PSYKIATRIEN?

FALCK Healthcare

Processen for at sikre lægedækning
til alle danskere i hele Danmark er i
fuld gang. Der er gode tiltag på vej,
men er der andre mulige løsninger,
som kan bidrage til en positiv pro
ces? DSR og Falck Healthcare invi
terer til debat om udfordringer
i forhold til at sikre lægedækning
til danskerne. Kom og vær med.

Kl. 16.30-17.15
MYTEKNUSEREN – EN QUIZ OM
DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN
Fælles arrangement

Er private hospitaler ikke bare for
de velstillede, og laver de andet
end pæne bryster? Få svar på
denne og flere myter fra det danske
sundhedsvæsen, når Tue & Tony
fra P3 quizzer med blandt andre
regionrådsformand Ulla Astman,
formandskandidat Jacob Jensen
og folketingsmedlem May-Britt Kat
trup og andre skarpe aktører inden
for sundhedsområdet.

Kl. 17.30-19.00
NETWORKING ER EN KONTAKTSPORT – MEN GLIDER GODT NED
TIL ET GLAS VIN!
Fælles arrangement

Kom og hils på de danske sundheds
virksomheder og hør, hvad vi i dag
tilbyder danskerne af sundhedstil
bud på sygehuse, i almen praksis
og i kommunerne. I teltet Sundhed
Danmark kan du møde Aleris, Capio
CFR, Falck Healthcare, Psykiatri
Plus, VivaNeo Fertilitetsklinikker,
Skovhus Privathospital, Granhøjen
og Dansk Erhverv.

Skovhus privathospital & Falck Healthcare

Patienter i psykiatrien falder ofte
ned mellem to stole, når de er i
berøring med behandlingssystemet.
Hvordan sikrer vi en bedre og mere
sammenhængende vej gennem sy
stemet til gavn for både patienter
og samfund? Kom til debat, når chef
redaktør Nick Allentoft fra DenOf
fentlige.dk byder op til debat med
bl.a. regionsrådsformand Stephanie
Lose (V), Danske Patienter, Skovhus
Privathospital og Falck Healthcare.

Kl. 11.00-12.30
UNDER KÆRLIG BEHANDLING
– HENRIK HVIDESTEN
ALERIS

Hvad bidrager til et succesfuldt
offentlig-privat samarbejde i sund
hedsvæsenet? Hvordan sikrer man
sig mod konkurser, og hvordan
skaber man de bedste løsninger til
borgerne på tværs af sektorer? Ring
steds borgmester Henrik Hvidesten
(V) deler ud af sine erfaringer med
private leverandører til bl.a. hjemme
plejen. Kom forbi, og bliv klogere.

Kl. 13.00-14.00
SUNDHED OG ÆLDRE I MEDIERNE
– HAR NYHEDSCHEFEN ALTID RET?
DANSK ERHVERV

Hvordan prioriterer pressen nogle
af de absolut vigtigste emner på
sundheds- og ældreområdet ifølge
danskerne selv? Formidles der med
fakta, følelser eller fup? Vi spørger
relevante nyhedschefer og journa
lister, om medierne har kikkerten
for det rigtige øje, når det drejer sig
om sundhed og ældre. Kom og hør
debatten.

LØRDAG D. 17. JUNI
Kl. 15.00-16.00
DEBAT OM DET NÆRE OG
SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN
Fælles arrangement

Hvordan skaber vi et sundhedsvæ
sen med smidige overgange mellem
sektorer? Og et sundhedsvæsen, der
skaber størst mulig værdi for pa
tienterne? Med denne debat stiller
vi skarpt på, hvordan vi kan styrke
et sammenhængende sundhedsvæ
sen og levere bedre ydelser til bor
gerne – og det gør vi med alle sund
hedsaktører, der ikke er inviteret til
at deltage i ’Udvalg om det nære og
sammenhænge sundhedsvæsen’.

Kl. 16.30-17.30
PSYKIATRI SET FRA EN BRUGERVINKEL – VIGTIGE ERFARINGER
OG DEBAT
Psykiatri Plus

Når der debatteres psykisk sygdom
og behandling i Danmark, er det
ofte eksperter og politikere, der
har taleretten. I denne debat giver
vi de psykisk syge ordet. En række
personer fra kampagnen ”En af os”
fortæller om deres oplevelser som
syg, og formanden for Det Centrale
Handicapråd, Anette Laigaard, giver
sit bud på involvering af brugerne.

SØNDAG D. 18. JUNI

Kl. 10.00-10.45
PSYKIATRI SET FRA EN BRUGERVINKEL – VIGTIGE ERFARINGER
OG DEBAT

Kl. 14.30-15.00
UNDER KÆRLIG BEHANDLING
– SIMON EMIL AMMITZBØLL

Kl. 11.00-13.00
ÆG- OG SÆDCELLERNES UNIVERS

FÆLLES ARRANGEMENT

Psykiatri Plus

Regeringen ser positivt på, at pri
vate aktører spiller en større rolle
i sundhedssektoren. Hvad betyder
en øget konkurrence på velfærds
områderne? Og hvilke krav stiller
det til offentlige og private leve
randører? Vær med, når vi tager
Simon Emil Ammitzbøll under kærlig
behandling.

De private fertilitetsklinikker udfø
rer halvdelen af landets fertilitets
behandlinger. VivaNeo er Danmarks
første og største kæde af fertili
tetsklinikker, og behandler par,
enlige og lesbiske uden venteliste.
Kom og få et indblik i æg- og sæd
cellernes utrolige univers gennem
mikroskop.

Vi kan alle blive ramt af en psykisk
sygdom. Netop derfor er vigtigt,
at vi lytter til de psykisk syge og
lærer af deres oplevelser, erfaringer
og perspektiver – både når de er i
psykosen og ude af den. En række
personer fra kampagnen ”En af os”
fortæller om deres oplevelser som
syg og giver gode råd til behandling.
Kom og lyt med!

Kl. 11.00-12.00
MERE AF DET DER VIRKER
I PSYKIATRIEN
Skovhus privathospital og Granhøjen

Debatten om psykiatri, bosteder og
udsatte handler alt for ofte om alt
det, der ikke fungerer. Hverdagen i
psykiatrien og landets bosteder er
også god pædagogik, konflikthånd
tering og gode rammer. Vi har sam
let nogle af landets mest erfarne
praktikere og eksperter for at de
battere, hvad der virker, og hvordan
vi får mere af det.

Kl. 12.30-13.30
DET KAN IKKE (ALTID)
TRÆNES VÆK
Capio CFR

”Det skal trænes væk” er blevet et
mantra, der presser ortopædkirur
ger med hofte-, knæ- og rygpatien
ter. Men er der evidens for effekten
af ikke-kirurgisk behandling? Ope
reres patienter, der kunne klare sig
lige så godt med fysioterapi? Er der
reelt penge at spare ved at bede
kirurgen lægge kniven?

Kl. 15.15-15.45
ER STRESS KUN FOR KVINDELIGE
ANSATTE?

VIVANEO FERTILITETSKLINIKKER

KOM OG MØD

FALCK HEALTHCARE

Både kvinder og mænd rammes af
stress – men de får ikke altid den
nødvendige hjælp til at håndtere
det. Vi vil se på stress med nye øjne.
Er det fx et psykologisk eller fysisk
problem? Og hvad betyder det for,
hvordan vi arbejder med det? Kom
og hør debat med bl.a. Forum for
Mænds Sundhed og Krifa.

ULLA
ASTMAN

STEPHANIE
LOSE

SIMON EMIL
AMMITZBØLL

SØREN
BROSTRØM

TONY SCOTT

TUE BLÆDEL

Kl. 16.15-17.00
UNDER KÆRLIG BEHANDLING
– SØREN BROSTRØM
SUNDHED DANMARK

Styrelsesdirektøren har i den grad
sat sig selv i spil med en tydelig
profil på sociale platforme, aktiv
deltagelse i konferencer og skarpe
spørgsmål. Hvad driver Søren Bro
strøm – og hvordan kommer det til
udtryk i hans måde at fylde rollen
som sundhedsvæsenet faglige
stemme og ’bestyrer’ ud?

KOM IND OG OPLEV ÆG- OG SÆDCELLERNES UNIVERS MED VIVANEO!

