
UDVIDET NETVÆRKSMØDE
Altingets sundhedspolitiske netværk, Altingets ældrepolitiske 
netværk og Mandag Morgens netværk om sundhedsinnovation

10.00 Velkomst   

10.15 Sådan arbejder regionerne tættere sammen med kommunerne og almen praksis i  
 fremtiden.  
 Hvilke erfaringer på sundhedsområdet kan hun tage med toppen af Københavns  
 Kommune?
 v. Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region H og overborgmesterkandidat  

10.45 Spørgsmål fra Ole Toft / publikum  

11.00 Pause 

11.15  5 myter om det nære sundhedsvæsen. En forsker og tidligere kommunalchef rydder op  
 i misforståelser og ønsketænkning om det nære sundhedsvæsen.
 v. Sidsel Vinge, tidligere projektchef i Vive 

11.45  Spørgsmål og debat – mikrofonen går rundt i salen 

12.00  Frokost 

13.00  Hvad betyder den nye overenskomst for sundhedsvæsenet og patienterne. Og har vi  
 mere almen praksis om tre-fem år end i dag? 
 v. Jørgen Skadborg, formand for PLO

13.30 Danske øjne på det schweiziske sundhedsvæsen – hvad kan vi lære?
 v. Christian Von Plessen phd.md, medicinsk direktør, i cantonen Vaud, Schweitz.   
 
14.00 Kahoot-quizzen om sundhed der gør dig klogere og gladere

 
15.00 Med løs bagkant / tak for i dag 

Program



Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region Hovedstaden og kandidat til 
overborgmesterposten i København 
Hvordan er udsigterne til, at sundhedsvæsnet bliver mere sammenhængene og
bæredygtigt økonomisk og ressourcemæssigt? Sophie Hæstorp Andersen gør
status. Som kandidat til overborgmesterposten står hun også til at rykke fra at
have øverste ansvar for sygehussektoren til primærsektoren. Hvilke tanker gør
hun sig om det? Lyt med og udfordre regionsformandens tanker.

Sidsel Vinge, tidl. projektchef i Vive og sundhedschef i Gladsaxe Kommune 
Alle er enige om, at sundhedsvæsnet uden for sygehusene skal styrkes. Men 
debatten om det nære sundhedsvæsen forplumres nogle gange af uvidenhed 
og fejlantagelser om primærsektoren.  Sidsel Vinge giver sine bud på nogle af 
de oversete problemer og styrker, der ligger uden for sygehusene. 

Jørgen Skadborg, formand for PLO  
Og hvad betyder den nye overenskomst (vi forventer den er indgået her) for 
patienterne og resten af sundhedsvæsnet? Og hvad kan almen praksis løfte om 
3-5 år, som den ikke gør i dag? Det får vi et bud på fra PLO’s relativt nye formand 
Jørgen Skadborg.   

Christian Von Plessen, phd.md., medicinsk direktør i cantonen Vaud, Schweiz.   
Schweiz regnes for at have et af verdens bedste sundhedsvæsener. Men det er 
også dyrt. Hvad kan Danmark lære af Schweiz, og hvad burde alpelandet mis-
unde hos os? Og hvorfor har landet været så udfordret af corona-smitten?  
Det er nogle af de spørgsmål, som den danske læge og leder Christian Von Ples-
sen, der de sidste par år arbejdet som medicinsk direktør i cantonen Vaud 
 giver sine bud på.

Oplægsholdere
Altinget og Mandag Morgens udvidede netværksmøde


