
 

  



Program: 

09.00 Morgenkaffe/-te og morgenmad (og besøg i udstillerområdet) 
 

09.30 Velkomst og introduktion til konferencen 
Vært og moderator: Christian Harsløf, direktør i KL 
 

09.35 Nationale visioner for vores fælles sundhedsvæsen 
Sundhedsminister Magnus Heunicke  
 

09.50 Et blik udefra: Hvad nu hvis sundhedsvæsenet var en virksomhed?  
Kan sundhedsvæsenet lære noget af erhvervslivet? Erhvervskvinden Stine Bosse giver sin 
analyse af vores sundhedsvæsen og et ”udefra-perspektiv” på, hvilke hårde og bløde inve-
steringer, som sundhedsvæsenet – og særligt kommunerne – skal arbejde med i den nye 
valgperiode. Stine Bosse tager udgangspunkt i kunde-/borgeroplevelsen og tager os igen-
nem sit perspektiv på emner som lederens handlerum, samarbejde, den bedste brug af 
medarbejderressourcer samt digitalisering i sundhedsvæsenet.  
 
Stine Bosse, bestyrelsesmedlem og debattør  
 

10.15 Et blik indefra: Det skal vi investere i de næste fire år  
Sundhedsvæsenet er ikke en virksomhed. Det ved stadsdirektør Niels Højberg om nogen. 
Sundhedsvæsenet bygger på samarbejde mellem politisk styrede organisationer, hvilket 
giver en øget kompleksitet, men også mulighed for at rykke, når det virkelig gælder. Niels 
Højberg giver sit bud på, hvordan vi skal bruge sundhedsvæsenets udfordrede ressourcer 
bedst muligt fremover og hvilke investeringer han mener, at kommunerne bør prioritere for 
at videreudvikle den kommunale sundhedsindsats.  
 
Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune 
 

10.30 Pause og besøg i udstillerområdet (efterfølgende gå til sessioner) 
 

11.00 Sessioner (1. runde) 
1. Sådan giver de nye sundhedsklynger værdi  
2. Mere digitalisering på vej – hvordan matcher vi med organisationer og mennesker? 
3. Børn, unge og alkohol – sammen om en sundere alkoholkultur 
4. Folkesundheden på dagsorden – fokus på at mindske den sociale ulighed i sundhed 
5. Kommunale akutfunktioner – hvad er status og hvad skal der ske fremadrettet? 
6. En bedre fremtid for mennesker med svær psykisk sygdom  
7. Hvorfor skal du som leder interessere dig for kvalitetsdagsordenen? 
8. Det rette tilbud til den rette borger med kronisk sygdom – styrk kvaliteten med data 
 

12.15 Frokost (og besøg i udstillerområdet) 
 

13.15 Sessioner (2. runde) 
(samme sessioner gentages) 
 

14.30 Pause (og besøg i udstillerområdet) 
 

15.00 Hvem vinder ”Den Gyldne Tråd” 2022 
Kommunal sundhed uddeler prisen for det bedste nye initiativ i det nære sundhedsvæsen 
2022 
 

15.20 Sådan går du hjem og skaber forandringer  
Den er brugt af Bill Gates, Obama og Joe Biden. Og måske kan du også bruge den hjemme i 
din kommune, når du fx skal arbejde videre med de faglige input fra sessionerne. Adfærds-
ekspert Sally Khallash giver os en introduktion til Switch modellen; how to make change 
when change is hard. Sally fortæller om, hvordan Switch modellen kan hjælpe os til at 
skabe forandringer i komplekse organisationer. Sally illustrerer, hvordan vi skaber et klart 
mål, hvordan vi skaber en følelsesmæssig tilknytning til det vi vil ændre, og hvordan vi 
baner vejen for forandringerne ved at fjerne de elementer, som skaber friktion i processen. 
 
Sally Khallash, cand.scient.pol., MPA Harvard Kennedy School, forfatter og foredragsholder 
 

16.00 Afslutning og tak for denne gang 



Sessioner:  

1. runde kl. 11.00-12.15 & 2. runde kl. 13.15-14.30 

1 Sådan giver de nye sundhedsklynger værdi 
2022 bliver året, hvor samarbejdet i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen får en ny 
form. 21 sundhedsklynger slår dørene op. Styrket politisk ejerskab skal sætte turbo på samarbej-
det lokalt, så de borgere, vi er fælles om, får bedre og mere sammenhængende forløb. I ses-
sionen sætter vi fokus, på hvordan kommunerne i den nye struktur kan være med til at sikre god 
kvalitet i de tværgående borgerforløb. Hvordan skal kommunerne spille sammen for i højere grad 
at være med til at forme og udvikle opgaverne i det nære sundhedsvæsen? Hvilke styringsmæs-
sige dilemmaer er der indbygget i den nye struktur? Kom og vær med til at drøfte klyngernes 
potentialer og faldgruber og bliv klædt på til, hvordan din kommune bedst spiller ind i det nye 
samarbejde. 
 
Pernille Beckmann, borgmester, Greve Kommune og medlem af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg 
og Mickael Bech, forsknings- og analysechef, Vive, Tue von Påhlman, direktør i Thisted Kommune,  
TBA 
 

2 Mere digitalisering på vej – hvordan matcher vi med organisationer og mennesker  
På trods af succesfulde afprøvninger og velfungerende teknik, volder mødet med virkeligheden 
ofte problemer. Det fulde potentiale med nye digitale tiltag viser sig ofte svært at indfri, når først 
hverdagen melder sig hos medarbejdere og borgere. Det udfordrer de oprindelige målsætninger 
om fx styrket kvalitet eller effektiviserede arbejdsgange. I sessionen vil vi studere den kæde af 
begivenheder, som typisk finder sted, når nye løsninger implementeres og sættes i drift. Her vil vi 
belyse det til tider undervurderede investeringsbehov, der gemmer sig i den organisatoriske 
implementering. Og så zoomer vi særligt ind på, hvordan vi på bedste vis kan inddrage borgere 
og medarbejdere, og klæde dem på til at være slutbrugere af digitale løsninger. 
 
Kaare Pedersen, chefkonsulent, Lead – enter next level, Stinne Aaløkke Ballegaard, 
Chefanalytiker, antropolog, ph.d., VIVE og Susanne Riiser, Implementeringskonsulent, 
DIGIS/Aarhus Kommune 
 

3 Børn, unge og alkohol – sammen om en sundere alkoholkultur 
Danske unge er langt oftere fulde end andre unge i Europa. Det har været situationen i årevis. De 
senere år har vi ganske vist konstateret et fald i børn og unges alkoholforbrug, men de nyeste 
opgørelser viser, at den positive udvikling er vendt. Kommunerne har gennem det seneste årti 
arbejdet målrettet med alkoholforebyggende indsatser til børn og unge, men vi skal have udvidet 
værktøjskassen. På sessionen taler vi om, hvordan det er at være ung i et samfund hvor 
fællesskaberne er domineret af en drukkultur, vi får den nyeste viden om unge og alkoholkultur 
fra Kræftens Bekæmpelse, og TrygFondens ”Fuld af liv ”-kampagne. Derudover skal vi høre, 
hvordan Aarhus og Aalborg Kommuner arbejder mod en sundere alkoholkultur for børn og unge. 
 
Peter Dalum projektchef, Kræftens Bekæmpelse, Matias Gjerløv Hartmann, projektleder for 
Fælles om Ungelivet, Aalborg Kommune, Christian Budde, Rådsformand, Aahus Kommune og Otto 
Ohrt, Sundhedschef, Aarhus Kommune  
Facilitator: Eva Michelle Burchard, specialkonsulent, Center for forebyggelse i praksis, KL 
 

4 Folkesundheden på dagsorden – fokus på at mindske den sociale ulighed i sundhed 
Folkesundheden og arbejdet med at mindske den sociale ulighed i sundhed har høj prioritet i 
mange kommuner. Både forskning og erfaring fra praksis viser, at der er behov for at sætte tid-
ligt ind allerede i barndomsårene, så grundstenen lægges for god fysisk og mental sundhed 
resten af livet. Det har stor betydning for, hvilke udfordringer vores samfund og sundhedsvæsen 
står over for i fremtiden. Tidlig indsats er mere skånsom end sen indsats – og den er også mere 
effektiv. Kommunerne gør et stort arbejde, men kan ikke løfte opgaven alene, og en lang række 
samarbejdspartnere står klar. Kom og hør om potentialer og nye veje med afsæt i erfaringer fra 
Røgfri Fremtid og Alliancen mod social ulighed i sundhed i Kræftens Bekæmpelse; Hør om virk-
ningsfulde indsatser, der kan mindske den sociale ulighed i sundhed hos børn. Og hør om, hvor-
dan kommune og lokalsamfund i projekt Børneliv i sund balance arbejder sammen og tager an-
svar for at skabe gode rammer for børns sundhed og trivsel i mindre ressourcestærke områder. 
 
Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse, Bjørn Evald Holstein, professor 
emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Julie Becher, direktør, Opvækst, Uddannelse 
og Kultur. 
Facilitator: Lisbeth Holm Olsen, specialkonsulent, Center for forebyggelse i praksis, KL 



 

 

5 Kommunale akutfunktioner – hvad er status og hvad skal der ske fremadrettet? 
Kommunerne og deres samarbejdspartnere har nu gennem en årrække gjort sig erfaringer med 
kommunale akutfunktioner, og man har i 2017 fra nationalt hold formuleret standarder for, hvad 
det forventes at akutfunktionerne skal varetage. Hvilken læring kan vi drage af akutfunktionernes 
hidtidige virke og hvilke forventninger skal vi fremover stille til de kommunale akutfunktioner? I 
sessionen vil vi høre bud fra forskning og praksis, og der vil være mulighed for, at deltagerne kan 
komme til orde om, hvad en evt. kommende kvalitetsstandard for de kommunale akutfunktioner 
skal kunne.   
 
Sidsel Vinge, ph.d., cand.merc., Repræsentant fra Sundhedsstyrelsen, Bo Lindberg, læge, 
Slagelse Kommune, Mette Ryle, sundhedschef, Rudersdal Kommune 
Moderator: Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent, KL 
 

6 En bedre fremtid for mennesker med svær psykisk sygdom  
Undersøgelser viser, at mennesker med svær psykisk sygdom får mindre psykiatrisk behandling 
end tidligere. I kommunerne opleves det, at opgaven med at hjælpe mennesker med svær psy-
kisk sygdom derfor er blevet større og kræver flere kompetencer og ressourcer end tidligere. Med 
tiårsplanen for psykiatrien på vej sætter vi i sessionen fokus på, hvordan vi i fremtiden kan 
hjælpe borgerne bedre i den kommunale socialpsykiatri og hvilket samspil, der med fordel kan 
udvikles med den regionale psykiatri. Sessionen indledes med et oplæg ved overlæge og profes-
sor Merete Nordentoft efterfulgt af oplæg fra hhv. botilbuddet Tuesten Huse i Aarhus og botil-
budsteamet på Psykiatrisk Center Amager om erfaringer med at styrke indsatsen og følgelig livs-
kvaliteten for mennesker med svær psykisk sygdom. Undervejs lægges op til debat og erfarings-
udveksling. 
 
Merete Nordentoft, professor i psykiatri og overlæge, Psykiatrisk Center København,   
Kenneth Sandell Henriksen, botilbudsleder, Tuesten Huse, Aarhus Kommune og Kamma Rubin, 
tværsektoriel konsulent, Psykiatrisk Center Amager, tidl. afdelingssygeplejerske i Psykiatrisk 
Center Amagers botilbudsteam 
Facilitator: Janet Samuel, kontorchef, KL 
 

7 Hvorfor skal du som leder interessere dig for kvalitetsdagsordenen? 
Hvorfor er kvalitetsledelse en vigtig del af ledelsesopgaven og ledelsesansvaret, som du som 
leder bliver nødt til at interesse dig for? Hvordan går det hånd i hånd med styring og data? Hvor-
for handler ledelse af forbedringsarbejdet både om at være nysgerrig, men er også en filosofi? 
Hør tre kommunale ledere fortælle, hvad kvalitetsledelse betyder for dem, hvad der skal til og 
hvad det giver og om hvorfor data er et helt afgørende afsæt herfor. Denne session er især til-
tænkt ledere på sundheds- og ældreområdet.  
 
Helen Kæstel, sygeplejechef, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune og Annette 
Secher, forvaltningschef, Sundhed- og Omsorg, Aarhus Kommune  
Facilitator: Nanna Skovgaard, kontorchef, KL 
 

8 Rette tilbud til rette borger med kronisk sygdom – styrk kvaliteten med data 
Er det borgerne med det største behov, som deltager i forebyggelsestilbud til borgere med kro-
nisk sygdom? Nej, faktisk ikke. Desværre er der er et øget frafald blandt de sårbare borgere. 
Mange kommuner arbejder målrettet på at styrke lige adgang til de kommunale sundhedstilbud 
og der udvikles løbende ny viden. I sessionen præsenteres ny forskning om hvilke faktorer, der 
har betydning for, om borgerne gennemfører de planlagte forløb – og der sættes fokus på hvor-
dan løbende dokumentation og brug af data kan bidrage til kvalitetsudvikling af forløbene. Endelig 
ser vi på de perspektiver, der vil være, når flere kommuner anvender Fælles Sprog III på kroni-
kerområdet og hvad vi gør for at styrke kvaliteten i de kommunale forebyggelsestilbud. 
 
Thomas Maribo, Professor på Aarhus Universitet og forskningsleder i DEFACTUM og Morten 
Thomsen, direktør, Cross Sector Consulting 
Facilitator: Lene Dørfler, specialkonsulent, Center for forebyggelse i praksis, KL 

 
  



Praktiske oplysninger 
 
Tid og sted 

Tirsdag den 18. januar 2020, kl. 9.30-16.00 (morgenkaffe og brød fra kl. 9.00) 

Hotel Comwell i Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 

 

Materiale og navneskilt 

Materiale udleveres på selve dagen. Du vil kunne hente dit navneskilt ved ankomst fra kl. 9.00. 

 

Målgruppe 

Konferencen er primært rettet mod ledere, fagfolk og øvrige interessenter på sundhedsområdet. Politikere er også velkomne. 

 

Deltagergebyr 

Kr. 2.095,- ex. moms. Faktura fremsendes efter konferenceafholdelse. 

 

Tilmelding og afbud 

Tilmelding er bindende og foretages på: (KL's Sundhedskonference 2022) 

Der er bindende tilmelding, men ønsker du at overdrage din plads til en kollega, kan du selv redigere i tilmeldingssystemet ind til 

den 1. januar 2022, kl. 12.00 uden først at meddele det til KL. Efter den 1. januar 2022, kan du kontakte sekretær Sekretær 

Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 33703391. 

 

Overnatning 

Kontakt Hotel Comwell Kolding direkte. Særpris kr. 877,00 inkl. moms. Kode "KL". Vær dog opmærksom på, at der ofte kan 

findes endnu bedre priser via hotellets online-booking – tjek derfor dagens tilbud på www.comwellkolding.dk 

 

Deltagerliste 

Deltagerlisten offentliggøres på (KL's Sundhedskonference 2022) og vil løbende blive ajourført med nye til meldinger. 

 

Parkering/Transport 

Ved Hotel Comwell Kolding findes et antal parkeringspladser, som stilles gratis til rådighed. Der findes imidlertid også 

betalingsparkeringspladser, som kun må benyttes af personer med ærinde på Kolding Sygehus. Alle opfordres derfor til at holde 

godt øje med skiltningen. Det er vores erfaring, at der ved konferencer med mange deltagere som denne, opstår  

problemer med at få en gratis P-plads. Samtidig kan det være vanskeligt at komme til og særligt fra konferencestedet pga. de 

trafikale omstændigheder som kø, myldretid osv. Det tilrådes derfor at overveje at tage toget.  

 

Hotel Comwell i Kolding er i gåafstand fra Kolding Station (ca. 1 km’s gang). 

P-pladser - vigtigt: Kommer du i bil, vil du kunne møde de venlige parkeringsvagter fra QPARK. De skal hjælpe Hotel Comwell 

Kolding med, at stedets gratis parkeringspladser tilfalder dig som gæst. HUSK DERFOR AT REGISTRERE DIN NUMMERPLADE. 

 

NUMMERPLADE. Sådan gør du: For at sikre dig gratis parkering under dit ophold, skal du huske: 1. Din nummerplade (et godt fif 

er at tage et billede af den med din mobil). 2. Registrer din nummerplade på QPARK tablets, som du finder, når du kommer ind 

på hotellet. Har du spørgsmål, kan personalet på Hotel Comwell Kolding kontaktes. 

 

Wifi 

www.comwellhotels.com – kode: comwellhotels 

 

App 

I KL's konference-app, vil der i tiden lige før konferencen bliver lagt div. informationer ind, såsom program, deltagerliste, praktik 

info etc. App'en findes ved at søge efter "KL-konferencer" i App Store eller Google Play. Vi anbefaler, at app'en  

downloades på forhånd, da det kan blive vanskeligt, hvis mange deltagere vælger at gøre det på selve dagen. 

 

Facebook 

Facebook.com/kommunerne 

 

Twitter 

@kommunerne - Brug gerne #KLsundhed 

 

Plancher 

Efter konferencen vil du kunne se oplægsholdernes plancher på (indsæt link) 

 

Yderligere information 

Konferencens faglige del Chefkonsulent Frederikke Beer, frbe@kl.dk, 33703154 

 Specialkonsulent Catrine Granzow Holm, cagh@kl.dk 33703703 

 

Konferencens praktiske del Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 33703391 

  

Stande/ 

udstillerkoordinator 

 

Student Emma Gabriel, emga@kl.dk 

 

https://tilmeld.kl.dk/sundhedskonference2022/signup
mailto:plp@kl.dk
http://www.comwellkolding.dk/
https://tilmeld.kl.dk/sundhedskonference2022/praktiske-informationer
mailto:frbe@kl.dk
mailto:cagh@kl.dk
mailto:plp@kl.dk
mailto:emga@kl.dk

