Ledelse af tværgående samarbejde i
sundhedsvæsenet – hvorfor er det så svært?
Tid:
Sted:

Mandag den 23. april 2018 kl. 16.00 – 18.30
Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

I Danmark har vi gennem de seneste 30 år organiseret vores sundhedsvæsen med færre og mere specialiserede sygehuse med fokus på, at sygehusindlæggelser skal være sjældne og korte, og at de fleste
sundhedsopgaver skal kunne klares enten ambulant på sygehus eller uden for sygehusregi evt. i eget
hjem.
Som følge heraf vil sundhedsopgaverne både i kommunerne og hos de praktiserende læger blive større
og mere krævende og kalde på mere brug af specialiserede kompetencer udenfor hospitalerne.
Denne udvikling og organisering kalder på en styrkelse og systematisering af den tværgående ledelse,
organisering og økonomistyring af vores sundhedsvæsen for at skabe et mere sammenhængende, harmonisk og integreret system.
Tværgående samarbejde, fælles finansiering og fælles ledelse er af flere organisationer blevet foreslået som løsningen på sundhedsvæsenets sammenhængsudfordringer. Der bliver i disse år gjort erfaringer med fælles projekter med forskellige grader af integration mellem sektorerne.
Men det kan være en svær øvelse at løfte vores blik mod ledelsen af de organisatoriske og sundhedsfaglige opgaver, der går på tværs af sektorer, og som også har betydning for opgaveløsningen i egen organisation.
Årets medlemsmøde sætter fokus på perspektiverne i det tværsektorielle samarbejde. Kom og hør ledelsesforsker Annemette Digmanns vurdering af, hvad der skal til for at lykkes med ledelse af tværsektorielle samarbejde. Og hør Sundhedschef Birgitte Holm Andersen fra Favrskov Kommune fortælle
om konkrete erfaringer med udgangspunkt i "Sundhedsstrategisk ledelse" i Randers-klyngen.
I forlængelse af oplæggene bliver der lejlighed til at drøfte perspektiver og udfordringer i det tværsektorielle samarbejde.
Program
16.00

Velkomst og indledning

v/Bestyrelsesmedlem
16.10

Tværsektorielt samarbejde – hvorfor er det så svært?

v/Annemette Digmann, ledelsesforsker
17.00

Tværsektorielt samarbejde når det lykkedes

v/Birgitte Holm Andersen, Favrskov Kommune
17.30

Fælles drøftelse

18.00

Generalforsamling
Networking

Der serveres en sandwich og lidt at drikke

