
 
Medlemsmøde 
 
Faglig ledelse - fremtidens udfordring i hospitalsvæsnet 
 
Tid og sted: 24. februar 2015 kl. 16 – 19, Hilton Airport Copenhagen 
 
I gennem de seneste 10 år er hospitalsvæsenet blevet effektiviseret på en lang række måder. Der er meget 
godt at sige om det. Der er kommet et klart blik på drift og produktion. Fremtidens udfordring bliver dog at få 
den faglige udvikling til at fylde mere. For det er den faglige udvikling, der skal skabe morgendagens kvalitet 
i ydelsen.  
 
Driftsledelse sker ofte top-down, og udviklingsledelse er afhængig af, at få det bedste ud af fagmiljøer og 
individer. Så hvordan får vi drift og udvikling til at spille sammen? 
 
Vi skal have denne udfordring frem i lyset, diskuteret og arbejde med løsninger. 
 
LVS’ medlemsmøde præsenterer dels Søren Barlebo Rasmussens bud på, hvordan man håndterer denne 
udfordring, dels en case fra en stor dansk virksomhed, som skal leve af at udnytte de faglige medarbejderes 
potentiale bedst muligt. Vi slutter med en debat med plenum, hvor vi inddrager erfaringerne fra et par 
repræsentanter fra hospitalernes ledelser.  
 
 
Program:  
 
16:00 – 16: 30  Kaffe  
 
16:30 – 16:45 Velkomst v/ LVS – Hvorfor er ledelse af fagprofessionelle et vigtigt emne for 

LVS? 
 
16:45 – 17:25 Strategisk ledelse i stærkt faglige organisationer – dilemmaer og muligheder. 

Præsentation af ny bog 
 Søren Barlebo Rasmussen, Ph.D., selvstændig konsulent og strategisk 

rådgiver  
 http://barlebokon.dk/ny-bog-potentialeledelse 
 
17:25 – 18:15 Ledelse i Novo Nordisk med fokus på de stærke faglige individer 
 Lars Christian Lassen, HR-direktør, Novo Nordisk 
 
18:15 – 19:00 Debat 
 Panel: LVS, Søren Barlebo Rasussen, Lars Christian Lassen, Ulrik Meyer 

(centerdirektør Rigshospitalet) m.fl.  
 
 
19:00 Sandwiches 
 
Der vil være mulighed for at købe Søren Barlebo Rasmussens bog før og efter mødet. 
 
Tilmelding:  
Sekretariatschef Marie Pinholt Krabbe på mpk@dadl.dk 
 
Mødet er gratis for medlemmer af LVS. Øvrige interesserede er velkomne til at henvende sig på 
mpk@dadl.dk. 
 


