Årsmøde
Torsdag den 30. - fredag den 31. august 2007
på Hotel Munkebjerg, Vejle

Når penge ikke er nok
- mangel på personale i sundhedssektoren

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

Højaktuelt debatseminar

I Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering har vi i år valgt at tage fat i emnet kommende arbejdskraftmangel i sundhedssektoren. Vi ved at sundhedsvæsenet er et meget væsentligt element i det danske velfærdsamfund, og
området i lighed med de øvrige sektorer må se kommende mangel på
arbejdskraft i øjnene, da de store efterkrigsgenerationer er på vej på pension.
Vi ved også, at problemstillingen er der taget fat på i forskellige fora, og vores
årsmøde vil i år således både inddrage eksterne aktører og ikke mindst
inddrage jer selv i debatten om, hvorledes vi kan håndtere denne kommende
prioriteringsproblematik.
Vi bliver løbende konfronteret med krav og ønsker om mere fleksible
arbejdsgange, faggrænseproblematikker - og også dette er emner på dette
årsmøde.
På gensyn
Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

Når penge ikke er nok

- mangel på personale i sundhedssektoren

Torsdag den 30. august 2007
12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 13.15

Velkomst ved formanden
Regionsrådsmedlem Johannes Flensted-Jensen

13.15 - 13.45

Flere patienter, mindre personale. Hvor galt ser det ud? Og hvorfor?
v/ Professor Kjeld Møller Pedersen

13.45 - 14.15

Er der en læge eller sygeplejerske tilstede? – fra mangel på penge til mangel på
hænder.
Mangel på arbejdskraft bliver dagsordenssættende de kommende år – i samfundet i
almindelighed og i sundhedsvæsenet i særdeleshed.
Hvilke håndtag – traditionelle såvel som utraditionelle – er der at skrue på i
fremtiden? Mere i løn, automatisering og stordrift, ekstrem specialisering,
uddelegering, udlicitering eller mere attraktive arbejdspladser?
v/ Projektleder Niels Bøttger-Rasmussen, Institut for Fremtidsforskning

14.15 - 14.45

Når teknologien giver nye muligheder – pervasive healthcare
v/ Direktør Preben Mejer, Innovation Lab

14.45 - 15.15

Hvordan ser regionerne på fremtidens arbejdskraftmangel?
v/ Formand Bent Hansen, Danske Regioner

15.15 - 15.45

Pause

15.45 - 16.30

Kreativ tænkning i praksis – Hvordan kommer vi ”out of the box”?
Hvilke konsekvenser har manglen på personale i hverdagen på en sygehusafdeling?
Og hvad kræver det i praksis at få gennemført nye måder at løse opgaverne på
(opgaveflytning, ændret arbejdstilrettelæggelse, nye arbejdsgange m.v.)?
v/ Sygeplejefaglig vicedirektør Bente Drachmann, Sygehus Syd, Region Sjælland

16.30 - 17.00

4 græsrødders forslag
v/ Sygeplejerske, Linda Louise Nord, Social- og Sundhedsassistent Julie Westh Lauritsen,
Sekretær Majbritt Mousten og Yngre Læge Mads Holmen Andersen

17.00 - 17.30

Debat med salen
Ordstyrer: Johannes Flensted-Jensen

19.30

Festmiddag med festtale og socialt samvær

Fredag den 31. august 2007
09.00 - 09.35

Vejle Sygehus:
Jobudvikling og –glidning.
v/ Overlæge Tina Ormstrup, Røntgenafdelingen
Oplevelser fra virkeligheden
v/ Beskrivende radiograf Rikke Hansen, Røntgenafdelingen
Sygehusets overvejelser. Hvor har vi ellers tænkt disse tanker, modeller for
aflønning m.v.
v/ Personalechef Lisbeth Jørgensen, Administrationen

09.35 - 10.00

Hvordan vil kommunerne skaffe personale til de nye sundhedsopgaver?
v/ Borgmester i Åbenrå og formand for KL Socialudvalg Tove Larsen

10.00 - 10.30

Samspillet mellem sektorerne (LEON)
v/ Professor, praktiserende læge Frede Olesen

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.30

Hvad kan man opnå ved god personaleledelse – og hvordan gøres det
v/ Professor Henrik Holt Larsen, Institut for Organisation

11.30 - 12.00

Diskussion og afrunding

