
Nærhospitaler
Invitation til mini-konference 

fredag den 7. oktober 2022

Nærhospitaler
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Der har været talt meget om nærhospitaler og det 
nære sundhedsvæsen, og den 22. maj indgik et 
stort politisk flertal på Christiansborg en aftale om 
en sundhedsreform. Et af de væsentlige elementer 
heri er netop nærhospitaler.

Mange har talt om, hvad nærhospitaler egentlig er 
for en størrelse - både politikere, sundhedsfaglige, 
patienter og andre aktører. Hvad adskiller et nær-
hospital fra et sundhedshus eller sundhedscenter, 
og hvordan hænger de sammen med de større 
akuthospitaler og tilbud hos kommuner og prakti-
serende læger? 

Skal nærhospitaler være ens i hele landet, og hvad 
skal de håndtere af opgaver? Er de åbne 24/7, skal 
vi bygge nye bygninger og rammer, og hvordan 
med ny teknologi? 

Skal vi have mere af det samme sundhedsvæsen, 
eller kan nye, innovative nærhospitaler være med 
til at skabe anderledes og bedre måder at løse 
opgaverne på?

Nærhospitaler – sammen om  
et bedre sundhedsvæsen

Vores fremtidige sundhedsvæsen skal kunne hånd-
tere opgaverne inden for de nuværende økonomi-
ske rammer. Samtidig ønsker vi et sundhedsvæsen, 
der baserer sig endnu mere på kvalitet, patient-
sikkerhed og god service. Det er derfor nu, at vi for 
alvor fx skal tænke telemedicin, ny teknologi og 
velfærdsteknologi i forhold til at løse opgaverne. 

Og hov! Hvordan med medarbejdere i nærhospita-
lerne? Hvordan er de organiseret og ledet, hvordan 
hænger nærhospitalerne sammen med det øvrige 
sundhedsvæsen, og kan vi overhovedet rekruttere 
til nærhospitalerne?

Har du interesse og mulighed for at bidrage og for-
håbentlig samtidig få gode input om nærhospitaler, 
er det oplagt, at du deltager i vores arrangement. 

Vi håber at se dig på Christiansborg fredag 
den 7. oktober 2022. 



  

Kl. 09.30 – 10.00  Kaffe og registrering – kom gerne i god tid

Kl. 10.00 – 10.15  Velkommen - visioner og planer for fremtidens nærhospitaler ved MF Martin    
 Geertsen, sundhedsordfører Venstre

Kl. 10.15 -10.25  Refleksioner om dagens program ved facilitator, souschef Rune Holdt, Rigshospitalets   
 Innovationsafdeling

Kl. 10.25 – 10.55 Regionale perspektiver for nærhospitaler i sammenhæng med udviklingen af det nære og  
 sammenhængende sundhedsvæsen ved vicedirektør Naja Warrer Iversen, 
 Danske Regioner

Kl. 10.55 – 11.15  Det borgernære sundhedsvæsen og nærhospitaler – ved Formand Social- og Sundheds -  
 udvalget, Rudersdal Kommune, Regionsmedlem, Region Hovedstaden Randi Mondorf

Kl. 11.15 – 11.30  Debat og spørgsmål fra salen 

Kl. 11.30 – 12.00  Når vi skaber noget nyt i sundhedsvæsenet – erfaringer og perspektiver fra de 16    
 kvalitetsfondsprojekter. Hvad kan vi tage med i processen til nærhospitaler? 
 Ved udviklingschef Michael Møller, NIRAS

Kl. 12.00 – 12.30  Pause med sandwich og frugt 

Kl. 12.30 – 12.50  Hvordan kan telemedicin styrke kvalitet, sammenhæng og nærhed i de planlagte     
 nærhospitaler? Ved Sundhedsfaglig direktør, MD,Ph.d Klaus Phanareth, Epitalet 

Kl. 12.50 – 13.10  Organisering, ledelse og processer når vi skal skabe noget nyt – ved hospitalsdirektør   
 Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers

Kl. 13.10 – 13.30  Patient og borgervinklen ved Søren Bechmann, Service Design Institute

Kl. 13.30 – 14.10  Paneldebat og spørgsmål fra salen 

Panel:
• Sygeplejerske, chefkonsulent Københavns Professionshøjskole, byrådsmedlem Annette Rieva
• Formand for Danske Patienter, Klaus Lunding
• Tidligere formand for Praktiserende Lægers Organisation, praktiserende læge Christian Freitag  

14.10 – 14.15  Tak for i dag ved Martin Geertsen 

Program
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Yderligere information:

Konferencens faglige del: 
Kontakt venligst  
 
Michael Møller/ NIRAS
Udviklingschef
mcmo@niras.dk/2960 0618
 
Klaus Phanareth/Epital Health
Sundhedsfaglig direktør/partner 
kph@epital.com/6053 1958
 
Peter Mandrup Jensen/MANDRUPkonsult 
Ejer/konsulent
pmj001@outlook.dk/4030 7920

Konferencens praktiske del: 
Kontakt venligst NIRAS Sekretariatet, Susanne Dyring Andersen, sda@niras.dk, 6011 4273
 
COVID-19:
NIRAS holder naturligvis øje med COVID-19-situationen og følger alle retningslinjer og vejledninger i  
forhold til afholdelse af offentlige arrangementer. Vi tager forbehold for, at det kan blive nødvendigt at  
aflyse arrangementet på grund af COVID-19.

Deltagere:
Konferencen er tværfaglig og henvender sig primært til regioner, hospitaler, kommuner, styrelser, 
 institutioner, foreninger, praktiserende læger og private aktører inden for sundhedsområdet. 
 
Deltagergebyr:
Det er gratis at deltage 

Tilmelding:
Tilmelding på www.niras.dk under ”Arrangementer” på forsiden (nederst til højre).  
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest mandag den 26. september 2022 
(tilmelding er bindende) – BEMÆRK, BEGRÆNSET ANTAL PLADSER. 
 
Såfremt du skulle blive forhindret, er du velkommen til at sende en stedfortræder.  
I givet fald kontakt venligst NIRAS Sekretariatet

Praktiske oplysninger

Tid:  Fredag den 7. oktober 2022 kl. 09.30 – 14.15
Sted:  Christiansborg – Fællessalen 


