Oslo
Summit
2019

Velkommen til Young Healthcare Leadership Summit!
Yngre legers forening arrangerer i samarbeid med The Healthcare Leadership Academy i
London, UK, for første gang en internasjonal konferanse for alle som vil øke sin
forståelse om helseledelse.
Konferansen byr på anerkjente foredragsholdere og inviterer til spennende diskusjoner
rundt fremtidige løsninger for et bærekraftig helsevesen for både ansatte og pasienter.
Konferansen passer for deg som ønsker å vite mer om hvordan man driver en
kunnskapsorganisasjon og på denne måten bidra til å finne de gode løsningene enten du
er arbeidstaker, tillitsvalgt eller ønsker å jobbe videre med ledelse.

Tidspunkt: 23.-24.februar 2019
Sted: Soria Moria hotell, Oslo
Pris for hele konferansen inkl. hotellovernatting og
fullpensjon (Lunsj 2 dager, 3-retters middag og frokost
avreisedag) kr 2200,Alternativt kr 1200,- for dagpakke (uten overnatting) med
tillegg på 490kr for 3-retters middag.
Bindende påmelding innen 10.februar til:
oslo.summit.2019@gmail.com

Time

Event Title

Notes

Saturday 23rd February
12:00

Delegates seated

12:15

Introduction

12:30

Guest Speaker 1

13:30

Guest Speaker 2

14:30

Workshop streams

Negotiation / Creative
concensus / Problem
solving

16:00

World famous sleigh ride

«Korketrekkern»

19:30

Drinks reception

Over dinner

Hyde Park Corner Debate

Sunday 24th February
0900

Breakfast meeting – World
Café

1000

Introduction

1015

Dragons Den Competition

11:30

Guest Speaker 3

12:15

Guest speaker 4

13:00

Close of conference

Ole Trond Berg
Professor emeritus – Avdeling for helseledelse og
helseøkonomi – UiO
Faglige interesser
• Europeiske helsetjenestesystemer, historisk og
komparativt
•

Helseforvaltningssystemer

•

Organisering og ledelse i klinikken; kliniske
lederroller

•

Legerollen, historisk og komparativt

•

Leger og ledelse; leger som ledere (i klinikken)

Gjesteforeleser

Marie Louise Sunde
Marie Louise er LIS i kirurgi og grunnlegger av
#ShesGotThis. Hun brenner for å rette opp
kjønnstereotypier og har blant annet vært
hovedtaler for FN og blitt invitert til Michelle
Obamas «The United State of Women»konferanse i Det Hvite Hus. I foredraget hennes
tar hun opp de negative effektene av
kjønnstereotypier og diskriminering, og hva man
kan gjøre for å stoppe eller forhindre dette i
arbeidslivet.

Gjesteforeleser

