
Program
Faglig Selskab For Ledende Sygeplejerskers konference
2017

3. okt. 2017

09:00 - 09:25 Indskrivning

09:25 - 09:30 Velkomst

09:30 - 11:00 Relationel koordinering
Ved Bo Vestergaard, Cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet, 2-årig systemisk og narrativ efteruddannelse i konsulentrolle
ved DISPUK, Engelsk universitetsgrad i “Systemic leaderhip” fra University of Bedfordshire, Professional partner i Relational
Coordination Research Collaborative, Brandeis University
Derudover får du bogen ”Byg bro mellem siloerne - Ledelsesprocesser der skaber sammenhængende borger- og
patientforløb"

11:00 - 11:30 Kaffe og netværk

11:30 - 13:00 Værdibaseret styring
Ved Niels Reichstein Larsen, Direktør Bornholms hospital, sygeplejerske, bifag i samfundsfag og BA i statskundskab fra
Københavns Universitet og har en master på CBS.

13:00 - 14:00 Frokost

14:00 - 16:00 Faciliterende ledelse
• Hvad er faciliterende ledelse?
• Hvad for lederen, medarbejderne og arbejdspladsen ud af, at lederen bliver mere faciliterende
• Hvilke muligheder og udfordringer ser deltagerne i at blive mere faciliterende i deres ledelsesstil
• Hvad gør vi allerede som ledere, der er faciliterende og hvad kan vi gøre mere af. 
Ved Nanna Munk, uddannet cand.mag. i Medievidenskab og Dansk fra KU (2003) og skrev dengang speciale om læring i
faglige netværk. Blev i 2006 certificeret facilitator fra DME og har siden efteruddannet sig løbende.

16:00 - 17:00 Generalforsamling
Lodtrækning om en adgangsbillet til LNN 2018 i København

17:00 - 19:00 Fri adgang til spaområdet

19:00 - 20:00 Middag

4. okt. 2017

09:30 - 10:15 Ledelse ud fra værdibaseret styring i praksis
Klinikansvarlig afdelingssygeplejerske Rikke Skov, Rygcenter Middelfart



10:15 - 11:00 Kaffe og netværk

11:00 - 13:00 Er der et liv efter New Public Management?
Oplægget kortlægger baggrunden, indholdet og kritikken af New Public Management og peger på tre nye udviklingsveje for
den offentlige sektor i almindelighed og sundhedsvæsnet i særdeleshed. Vi skal lægge mere vægt på tillidsbaseret styring
og ledelse, så de faglige kompetencer kommer i spil til gavn for kerneydelsen. Vi skal være bedre til at arbejde sammen på
tværs af siloerne og lade opgaven sætte holdet. Og vi skal samskabe løsninger gennem inddragelse af brugere, borgere og
andre relevante og berørte aktører. Sammen kan vi skabe et bedre sundhedsvæsen uden overstyring, suboptimering og
tunnelsyn.

Jacob Torfing er professor i offentlig forvaltning på Roskilde Universitet, ekspert i offentlige styringsreformer og initiativtager til
etablering af den nationale samskabelsesbevægelse. Han forsker i offentlig styring, netværk og partnerskaber, frivillighed og
offentlig innovation. Han er medforfatter til den aktuelle bog Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens og
medredaktør af den ligeså aktuelle bog New Public Governance på dansk.

13:00 - 14:00 Frokost

14:00 - 15:30 Disruption – lær at lytte højere
Indenfor sundhedsvæsnet kommer den hastige udvikling indenfor både teknologi og digitalisering til at betyde meget for
såvel sygeplejersker, læger som hospitaler i fremtiden.
Det er i den forbindelse vigtigt, at vi forstår forskellen på digitalisering, innovation, disruption og teknologi, så vi kan forholde
os til de nye trends og udnytte fordelene i dem.

Jonathan Løw, der har studeret dansk på Aarhus Universitet og i dag er prisbelønnet iværksætter og leder, vil tage os
igennem 1 ½ times inspirerende foredrag med indlagte 
spørgsmål og refleksioner. Vi skal bl.a. blive klogere på disruption som begreb, de mest spændende og relevante
teknologier, samspillet imellem teknologier og mennesker m.v.

15:30 - 16:00 Afslutning ved formanden


	Program
	Faglig Selskab For Ledende Sygeplejerskers konference 2017
	3. okt. 2017
	4. okt. 2017


