Sundhedsvæsnets organisering og økonomi
Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk
Universitet.
Hvordan er sundhedsvæsnet organiseret? Hvem bestemmer
egentlig hvad? Hvordan opstår kassetænkningen, og hvad bliver
pengene brugt på?

Det politiske årshjul – hvor kan man hoppe på med sin sag?
Mikael Gotfredsen, tidligere direktør for Liberal Alliance og sektionschef i Kreftforeningen i Norge.
Hvordan forløber den politiske proces over året, og hvor er det
muligt at skabe interesse for sin sag?

Lokal lobbyisme – kommunernes kapacitet
Maria Steno, rådgiver og forfatter til Lokal Lobbyisme og mangeårig kommunalpolitiker.
Kommunerne tegner sig for godt 40 % af den offentlige økonomi. Hvordan er arbejdsgangene i kommunerne, hvordan kan man
bidrage til dem og skabe værdi? Hvad interesserer kommunerne
sig for på sundhedsområdet?

Politiske sundhedsvisioner og håndværket med at få dem gennemført i region og kommune
Anne Ehrenreich (V), Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden,
medlem af forretningsudvalget, Psykiatriudvalget og sundhedskoordinationsudvalget samt medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse.
Det politiske arbejde i region og kommune set indefra. Anne
Ehrenreich fortæller om sit arbejde med at sikre god hospitalsbehandling trods besparelser og hvilke ideer og tip fra offentligheden og interessenter, hun er gået videre med politisk.
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Fra økonomiaftale til hverdag i regionerne
Mirja Kløjgaard, Seniorkonsulent/Teamleder Center for Økonomi,
Sammenhæng og Aftaler (ØSA), Danske Regioner.
Hvordan bliver økonomiaftalen med regeringen til, og hvordan
udmøntes den i hverdagen i Danske Regioner?
Hvordan foregår styringen af sundhedsvæsnet? Hvordan arbejdes
der med værdibaseret sundhed, og hvordan samarbejder regionerne med de andre sektorer?

Fra idé til tophistorie og forandret sundhedspolitik
Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken.

Ole Toft, netværks- og innovationsredaktør, Altinget og tidligere
mangeårig sundhedsredaktør samme sted.
Hvordan arbejder sundhedsjournalisterne fra idé til tophistorie?
Og hvordan har de det med deres rolle som dem, der er med til at
forandre sundhedsvæsnet i Danmark?
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Syg af internettet?
Ida Donkin, læge, Læger Formidler, lægefaglig redaktør på SundhedsTV og forfatter til bogen: Sygt eller sundt.
Hvordan påvirker bloggerne, facebook og algoritmerne på søgemaskinerne vores sundhed? Og hvordan kan man samarbejde
med dem om at formidle den gode sundhedskommunikation?

Hvad må du skrive og kommunikere uden at advokaterne
kommer efter dig?
Christian Vinding Thomsen, Advokat og partner i Bech Bruun
Hvad må du skrive og kommunikere til offentligheden, og hvad
må du ikke, når det handler om sundhed? Få styr på de basale
regler.
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