Årsmøde
Torsdag den 6. - fredag den 7. april 2006
på Hotel Munkebjerg, Vejle
Gearskifte
Regionerne er på plads,- Velfærdskommissionens rapport foreligger,
Sundhedsstyrelsen har fået mere magt.

Skal sygehuse nedlægges , hvordan bliver specialeplanlægningen i regionen, hvordan sker den
lægefaglige rådgivning, og hvordan vil primær- / sekundærsektoren komme til at samarbejde
med kommunerne, skal vi have brugerbetaling ???

Hvilket gear vælger det regionale sundhedsvæsen ?

Konferencen henvender sig til :
sundhedspolitikere og sundhedsforvaltninger i regioner og kommuner, sygehus-og
afdelingsledelser, mellemledere og personalerepræsentanter, praktiserende læger og
speciallæger, ledere af den kommunale hjemmesygepleje og terapeuter såvel på sygehuse
som i primærsektoren, samt andre med interesse for sundhedsvæsenet.

Vi ser frem til et højt fagligt niveau
og et som vanligt festligt aftenarrangement

Regionerne er på plads, strukturreformen og velfærdskommissionens rapport foreligger med
problemstillinger og løsningsforslag.
Hvad gør vi, hvordan skal vi prioritere?
Velfærdskommissionen påpeger det fremtidige problem i financieringen af sundhedsvæsenet
som følge af ny medicin og nye behandlingsformer, samt det demografisk betingede
udgiftspres.
Hvordan bevarer vi let og lige adgang til sundhedsydelser?
Er det brugerbetaling,- med patientadfærdsregulering som mål?
Er det lukning af sygehuse?
Kan man organisere sig til bedre hospitals- og ledelsesmodeller?
Kan en styrket forebyggelse, i et langt større samarbejde med kommuner, bidrage til at løse
økonomiske udfordringer i sundhedsvæsenet?
Sunhedsstyrelsen har fået øget magt ,og man kan forvente en vis centralisering af
specialerne, men hvor omfattende?
Regionerne planlægger ommøblering af nogle specialer ,- hvordan?
Hvordan skal den regionale lægefaglige rådgivning foregå?
Hvordan bliver samarbejdet mellem primær-sekundærsektoren og kommunerne?
Disse højaktuelle spørgsmål vil blive belyst under seminaret , bearbejdet i workshops, samt
debatteret i plenum.

Strukturreformen og Velfærdskommissionens rapport foreligger.
Hvordan prioriteres regionalt og på landsplan

Torsdag den 6. april 2006
13.00 - 13.10

Velkomst ved formanden
Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen

13.10 - 14.00

Velfærdskommissionen rapport, specielt med henblik på sundhedsvæsenet
Et medlem af Velfærdskommissionen

14.00 - 15.30

Hvilke muligheder har sundhedsvæsenet for at omstille sig?
I. økonomisk : sundhedsøkonom Jakob Kjeldberg, DSI - Institut for Sundhedsvæsen
II organisatorisk: professor J. Grønnegaard Christensen, Århus
III ved bedre forebyggelse: professor Finn Diderichsen, Panum Instituttet

15.30 - 16.00

Pause

16.00 - 17.00

Hvilke tiltag planlægges i regionerne.?
Eks. vedr. sygehuslukninger, flytning af specialer, lægefaglig rådgivning, samarbejde om
patienten med kommunerne?
5 workshops, 1 for hver region med deltagelse af:
Sundhedsfaglig direktør eller stedfortræder fra regionens sundhedsforvaltning.
Ledende repræsentant fra kommunes sundhedsforvaltning
Lægekredsforenings formand

17.00 - 18.30

Kort fremlæggelse fra hver workshop - efterfulgt af debat

19.30

Festmiddag med festtale og socialt samvær

Fredag den 7. april 2006
9.00 - 9.30

Strukturkommissionens og Velfærdskommissionens udspil som oplæg til fremtidens
sundhedsvæsen
Repræsentant for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

9.30 - 10.00

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og nye kompetencer
Overlæge Lone de Neergaard, chef for Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen

10.00 - 10.30

Pause

10.30 - 12.30

Panel med
Repræsentant fra regionsrådet,- kommende formand inviteres
Repræsentant fra Kommunernes Landsforening, kommende formand for sundhedsforvaltning
inviteres
Lægeforeningens formand Jens Winther Jensen
Overlæge Lone de Neergaard
Sundhedsøkonom Jakob Kjeldberg
Dansk Sygeplejeråds formand Connie Kruckow
Debat med salen

12.30

Afslutning ved formanden og servering af sandwich

Praktiske oplysninger
Konferencested
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Tlf. 7642 8500 Fax 7572 0886
www.munkebjerg.dk
Tilmelding
Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3. sal, 1263 København K.
Tlf. 3544 8407 Fax 3544 8408 e-mail cs@dadl.dk
Tilmeldingsfrist senest 1. marts 2006. Hurtig tilmelding tilrådes af hensyn til hotelkapacitet.
Tilmelding er bindende. Der ydes ikke rabat såfremt man kun påtænker at deltage i dele af
konferencen.
Deltagerpris for medlemmer:
3.200 kr. inkl. frokost, konference, kaffe, festmiddag og overnatning (enk.vær.) incl. morgenbuffet
2.000 kr. inkl. frokost, konference og kaffe
Pris for ikke-medlemmer samt nye medlemmer (inkl. kontingent 300 kr. for 2006)
3.500 kr. inkl. frokost, konference, kaffe, festmiddag og overnatning (enk.vær.) incl. morgenbuffet
2.300 kr. inkl. frokost, konference og kaffe
Betaling
Efter tilmeldingsfristen udløb vil der blive sendt bekræftelse samt faktura.
Såfremt offentlig institution skal betale for deltagelse – skal EAN nummer oplyses.
Program og tilmeldingsblanket findes også på selskabets hjemmeside www.medicinskprioritering.dk

