
                                                                                                                     

                                                                     

 

 
 

Program 
 

Lederkonference 
 

5. - 6. marts 2019 
Odeon Kongres Center, Odeons kvartér 1, 5000 Odense C 

 
 
Tirsdag den 5. marts 
 
09.30 – 10.00  Ankomst, kaffe, te & brød 
 
10.00 – 10.30 Velkommen og intro til program  

v. Lisbeth Schrøder og Mette Svane, formand for hhv. Danske 
Fysioterapeters Lederråd og Ergoterapeutforeningens Selskab for ledere 

 
10.30 – 12.00 Boxing Future Health 

Tag med på en rejse ind i fire scenarier for fremtidens sundhedslandskab, 
hvor krop, liv, fællesskab og individ er i centrum.  Oplægget giver inspiration 
til at udvikle nye tilgange til sundhed, opdage fremtidens nye behov og 
markeder og i fællesskab med andre forme fremtidens sundhedsløsninger.  

 v. Anne Danielsen, projektleder, Dansk Design Center  
 
12.00 – 13.00 Frokost 
 
13.00 – 14.15 Kunsten at lede fagprofessionelle og faglig udvikling 

Anne Reff Pedersen har i mange år forsket i ledelse af fagprofessionelle på 
sundhedsområdet. Få den sidste nye viden om, hvordan du leder og udvikler 
fremtidens faglighed, så medarbejdernes drive og engagement på tværs af 
fagligheder bringes i spil.  

 v. Anne Reff Pedersen, professor, Center for Health Care Management, CBS 
 
14.15 – 14.45 Pause og indkvartering 

 
14.45 – 16.00 Lederskab i en digital verden 

Mange taler om digitalisering og digital transformation, men hvilke krav stiller 
det til dig som leder? Magnus deler ud af sine erfaringer og giver perspektiv 
og konkrete bud på hvordan du kan lede din virksomhed, dine teams og dig 
selv igennem jeres digitale transformation med løsninger der virker og tilfører 
værdi for mennesker.  

 v. Magnus Christensen, CEO, partner, Reload 
 
16.15 – 16.30 Opsamling på dagen 

v. Tina Lambrecht, formand Danske Fysioterapeuter og Lotte Lagoni, 
næstformand Ergoterapeutforeningen 

 
17.00 Generalforsamling, Ergoterapeutforeningen, Selskab for ledere 
  
 Get together, Danske Fysioterapeuters Lederråd 
 
19.00 Fælles festmiddag 



                                                                                                                     

                                                                     

 

 

   

 
 
Onsdag den 6. marts 
 
8.30 – 8.40    Velkommen til dag 2 og dagens program 
 
8.40 – 10.00  Hvad ved du? Og hvad tror du, du ved?: 
 Data og viden-informeret ledelse 
 Data- og vidensinformeret ledelse handler om at insistere på at have relevant 
 data og viden som afsæt for ledelsesbeslutninger. At vide, hvad der skaber 
 resultater og kende forskel på, hvad vi ved, og hvad vi tror vi ved. Malene 
 giver praktiske greb i øjenhøjde til, hvordan du, sammen med 
 medarbejderne, kan bruge data og viden til at arbejde resultatorienteret, 
 realitetstestende og lærende i din ledelsespraksis. 
 v. Malene Skov Dinesen, direktør, Ineva 
 
10.00 – 10.30  Pause 
 
10.30 – 12.00  Spor 1: Kundeorienteret lederskab 

Kundeorienteret lederskab fokuserer på udvikling af din 
organisation/virksomhed ved at sætte borgeren/kunden i centrum. Få den 
nyeste viden fra forskning og konkrete eksempler fra både offentlige og 
private virksomheder til hvordan I gennem arbejdet med bl.a. kunderejser og 
touchpoints kan styrke tilfredshed, loyalitet, indtjening og vækst.   
v. Stine Staffeldt, Program-direktør, CBS Executive 

 
10.30 – 12.00  Spor 2: Lederkarriere 

Der er brug for ledere med sundhedsfaglig baggrund på alle niveauer i 
sundhedssystemet. Er du nysgerrig på, hvordan du får momentum i din 
lederkarriere eller bringer dig i spil til nye udfordringer på højere niveauer, så 
lyt med og få svar på dine spørgsmål, når Tina giver sit bud på 
opmærksomhedspunkter, faldgruber og trædesten. 
v. Tina Overgaard, partner, rekrutterings-huset Genitor 

 
12.00   Frokost 
 
13.00 – 14.30  5 dogmer til ledelse af Youngsters 

Curlingbørn, Millenials, Generation SoMe.  Kært barn har mange navne. Gør 
dig klar til et hudløst ærligt oplæg fra en youngster, der hjælper offentlige og 
private virksomheder med at forstå de unges drivkræfter og motivation. Og 
lad dig inspirere af fem dogmer der kan tiltrække unge og hjælpe dig med at 
bygge bro mellem de unge og de alle de andre generationer du også leder.  
v. Mikkel Sandal Hansen, Young Consult 

 
14.30 – 15.00  Tak for i dag 

 
 
 
 
 

 
Ret til ændringer forbeholdes 


