
Changers – Lighed i Sundhed Gennem Forandring af Sundhedsvæsenet

DEN FØRSTE DANSKE 
KONFERENCE OM  
FN’S VERDENSMÅL (SDG) 
SOM FORANDRINGSMOTOR  
I SUNDHEDSVÆSENET

Kom og vær med, vi har brug for dig. 
Sammen er vi Changers.

VENUE

Dato
16. November 2022 kl. 09.00–16.00

Sted
Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 
4600 Køge

Tilmelding
www.changers.dk

Løbende Info
www.lifescienceinnohub.dk 



INVITATION

Det er med stor glæde, at vi inviterer til konferencen 
Changers – Danmarks første konference om verdensmål 
som forandringsmotor i sundhedsvæsenet. Nykøbing Falster 
Sygehus er nemlig – som det første sygehus i Danmark – ved 
at springe ud som verdensmålssygehus. 

Men hvad betyder det? Hvordan gør man og hvad skal der 
komme ud af det? Vi er stadig på jagt efter svar og løsninger 

– ingen har gjort det før, og vi vil så gerne, at dette bliver en 
rejse, som vi tager sammen med mange andre – både fra den 
offentlige og den private verden.

På Lolland, Falster og Sydsjælland oplever vi i øjeblikket 
begyndelsen på “den perfekte storm”. Mange mennesker i 
denne del af landet har et dårligt helbred. Der er mange med 
kroniske sygdomme. Der er mange, der har flere sygdomme 
på en gang. Der er mange, som er stærkt overvægtige. Der 
er mange, som ryger. Vi kunne blive ved. Samtidigt mangler vi 
sygeplejersker og læger på sygehuset. Der er store afstande 
fra folks hjem til de behandlingstilbud, de har brug for. Der 
er mangel på læger, som vil drive privat praksis i området. Vi 
kunne blive ved. 

Vores sundhedsvæsen er med andre ord humlebien, der skal 
flyve. Ikke kun en lille tur – men det lange, seje træk. Vi får 
brug for dig – kom og vær med!



PROGRAM

08.30 – 09.25

09.30 – 09.45 09.45 – 09.50

09.50 – 10.20

14.45 – 15.05

10.20 – 11.05

15.05 – 15.25

11.05 – 11.30

15.25 – 15.45

Cafeen åbner: Ankomst, registrering og 
morgenmad med lokale råvarer

Verdensmål 10 – Mindre ulighed

Verdensmål 17 – Partnerskab for handling

Velkomst og åbning af konferencen
Heino Knudsen
Regionsrådsformand, Region Sjælland

Dagens program
Ricco Dyhr
Sygehusdirektør, Nykøbing Falster Sygehus

PreCare som driver for større lighed i 
sundhed i Region Sjælland
Henrik Ancher Sørensen
Overlæge og Forsknings og innovationschef, 
Data og Udviklingsstøtte, Region Sjælland

We must dare to think sustainability, when 
we solve global health challenges
Martin Vesterby, MD og PhD
Health Tech Adoption Partner, Health Tech 
Hub Copenhagen

Nordic driver for Sustainable Health 
Bogi Eliasen
Director of Health, Copenhagen Institute for 
Future Studies

Hvordan Israel anvender partnerskaber 
til handling og udvikling af periferien som 
forandringsmotor i sundhedsvæsnet
Louise Vibjerg Thomsen
Senior Innovation Officer, Innovation Center 
Denmark, Tel Aviv, Israel

Coffee & bio break

Harnessing Innovation districts model to 
advance health equality in the desert of Israel
Shachar Hefetz
Innovation Center Manager at Soroka Medical 
Center, Israel

09.25 – 09.30 Soft start

11.30 – 12.15

15.45 – 16.00

12.15 – 13.15

16.00 – 17.00

Hvad kan menneskerettigheder og SDG’erne 
bidrage med til et dansk hospital?
Morten Kjaerum
Director, Raoul Wallenberg Institute of Human 
Rights and Humanitarian Law, Lund

Partnerskaber for fremtiden & tak for i dag
Mette-Marie Harild, Forperson, Fonden Fiers 
og Ricco Dyhr, Sygehusdirektør

Frokost & Innohub

Snacks, drinks & netværk

13.15 – 13.35 13.35 – 14.15

14.15 – 14.45

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel

Når mål og skåltaler ikke rækker – 
perspektiver på, hvad der driver effektfulde 
bæredygtige transformationer 
Christian Romer Vingtoft
Senior Partner, Head of Energy, Climate and 
Sustainability, Implement

Skab samfundsmæssig værdi med 
verdensmålene som strategisk ramme
Majbritt Skov
Partner, Chief Economist, Head of Deloitte 
Economics

Efterfulgt af Q&A med sygehusdirektør 
Ricco Dyhr

Coffee & bio break

Konferencen vil blive afholdt på både dansk og engelsk.



Bogi Eliasen
Director of Health
Copenhagen Institute for Future Studies

Nordic driver for Sustainable Health
There is an urgent need for change in health that will 

shift the balance from reactive and costly sick care 

towards proactive, sustainable, and preventive care. 

This is not only a question for the Nordics, but also 

beyond. What is the foundation for the much-needed 

transition to a genuinely preventive healthcare 

system? How can the Nordics with their strengths in 

life sciences be a leader in building a preventive and 

sustainable healthcare system?

www.cifs.dk

Christian Romer Vingtoft
Senior Partner, Head of Energy, Climate and 
Sustainability, Implement

Når mål og skåltaler ikke rækker – perspektiver 
på, hvad der driver effektfulde bæredygtige 
transformationer
Chancen for, at en forandringsstrategi rent faktisk 

bliver implementeret, er mindre end en tredjedel. 

Dårlig opfølgning, manglende organisatorisk 

opbakning, mangel på klart ledelsesengagement, 

uklare KPI’er og lav interessentinddragelse er blot 

nogle af grundene til, at gode mål og intentioner 

ikke realiseres. Generelt problematisk - og når 

det kommer til SDG’er, potentielt katastrofalt. 

Så hvad skal der til for at undgå den såkaldte 

eksekveringsfælde – og hvordan øger vi chancerne 

for at realisere vores verdensmålsambitioner?

www.implementconsultinggroup.com/communities-
of-passion/energy-and-climate/

Morten Kjaerum
Director, Raoul Wallenberg Institute of Human 
Rights and Humanitarian Law, Lund

Hvad kan menneskerettigheder og SDG’erne 
bidrage med til et dansk hospital? 
Menneskerettigheder og SDG’erne er globale, 

men hvordan hænger de sammen, og har 

de noget at bidrage med til det danske 

sundhedsvæsen? Baseret på hans erfaring fra 

arbejdet med menneskerettighedsbyer og herunder 

sundhedsvæsenet, vil han give nogle bud på hvordan 

retten til sundhed kan styrkes i et lokalområde. 

www.rwi.lu.se

KOM OG HØR 

Heino Knudsen
Regionsrådsformand, Region Sjælland
Heino Knudsen er formand for Regionsrådet i Region 

Sjælland, som med 12 nye borgerløfter arbejder for 

at gøre Region Sjælland sundere, grønnere og mere 

lige. Heino og regionsrådet arbejder sammen for at 

bringe borgernes virkelighed helt ind i maskinrummet 

i sin organisation og for, at alle skal være en del 

af fællesskabet i regionen. Et vigtigt element i det 

arbejde er ikke kun at tage de etablerede rammer 

for gode varer, men også at turde udfordre systemet 

indefra – borgere, ansatte, politikere. Vi skal alle stille 

spørgsmål ved det, der er, og måden vi gør tingene 

på. Ikke for at forandre for forandringens egen skyld, 

men for at skabe nye moderne og trygge løsninger 

for vores borgere. 

www.regionsjaelland.dk

Henrik Ancher Sørensen
Overlæge og Forsknings og Innovationschef, 
Data og Udviklingsstøtte, Region Sjælland

PreCare som driver for større lighed i sundhed i 
Region Sjælland
Verden forandrer sig, og i sundhedsvæsenet skal 

vi forandre os med den! Det kræver et nyt blik 

på, hvordan vi driver sundhedsvæsen i Danmark. 

Sundhedsudfordringer er også sociale, demografiske, 

økonomiske og kulturelle udfordringer – og patienter 

møder systemet med andre krav og forventninger, end 

de gjorde for 20 år siden. Samtidigt har vi mangel på 

ressourcer i sundhedsvæsenet og et akut behov for at 

gøre tingene på en ny måde. PreCare er et eksempel 

på behandling, inddragelse og ”empowerment” af 

patienter i eget hjem. Det bedste for både patienter 

og sygehuse er nemlig, hvis patienterne slet ikke bliver 

indlagt!

www.regionsjaelland.dk/omregionen/Organisation/
oevrigeafdelingerogenheder/Data-og-
Udviklingsstoette

Ricco Dyhr
Sygehusdirektør, Nykøbing Falster Sygehus
Siden 2016 har Ricco Dyhr stået i spidsen for 

Danmarks mindste akutsygehus i Nykøbing Falster, 

der samtidig det sygehus i Danmark, som tumler 

med nogle af de største sundhedsudfordringer med 

et stigende antal ældre og kronikere, demografisk 

skævvridning og massive rekrutteringsudfordringer. 

Ricco Dyhrs innovative indgang til dette har 

igennem alle årene været en satsning på nye 

løsninger og innovation igennem samarbejder for 

at fremme bedre sundhedstilbud. Senest med et 

innovationssamarbejde med et af verdens 10 bedste 

sygehus i Israel om ”remote care” og større lighed i 

sundhedstilbud.  

www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/
nykoebingfsygehus
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Majbritt Skov
Partner, Chief Economist, Head of Deloitte 
Economics

Skab samfundsmæssig værdi med verdensmålene 
som strategisk ramme
Sundhedssektoren har en enorm betydning i vores 

samfund. Adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet 

er afgørende for vores fysiske og mentale trivsel. 

Sundhedssektoren gennemgår i disse år en historisk 

transformation forårsaget af den demografiske og 

teknologiske udvikling samt andre megatrends, 

der både udfordrer og bringer nye muligheder 

med sig. Med afsæt i en aktuel case fra Nykøbing 

Falster Sygehus forklarer denne session, hvordan 

ledelsen kan navigere i usikre tider og maksimere den 

samfundsmæssige værdi af de knappe ressourcer ved 

at bruge verdensmålene som udgangspunkt for den 

strategiske beslutningsproces.

www2.deloitte.com/dk/da/pages/finance/articles/
deloitte-economics.html

Louise Vibjerg Thomsen
Senior Innovation Officer, Innovation Center 
Denmark, Tel Aviv, Israel

Hvordan Israel anvender partnerskaber til handling 
og udvikling af periferien som forandringsmotorer i 
sundhedsvæsnet
Israel er kendt som en af verdens mest effektive 

sundhedsvæsner, der har sat som mål at sikre 

fremtidens sundhed og trivsel ved hjælp af innovation. 

I 2021, rejste landet mere privat kapital og udklækkede 

flere unikorns pr. indbygger end noget andet land 

i verden og mere end flere store europæiske lande 

tilsammen. Det israelske innovationsøkosystem 

anvender nye former for innovationspartnerskaber, 

nationalt og internationalt, samt udviklingen af 

periferien, som vigtige redskaber i kampen om at sikre 

fremtidens sundhedsvæsen. Men hvordan?

www.israel.um.dk/en/innovation-centre

Martin Vesterby, MD og PhD
Health Tech Adoption Partner, Health Tech Hub 
Copenhagen

We must dare to think sustainability when we solve 
global health challenges
Verdensmålene er en forandringsmotor og mediator 

for mere sundhed i hele verden. Kan man hjælpe 

mange og samtidig kapitaliserer på FN’s Verdensmål?

Hos Health Tech Hub Copenhagen arbejder Martin med 

adoption ved at danne bro mellem sundhedssektoren 

og de digitale løsninger som er validerede, brugbare 

og som bringer værdi til patienterne, samfundet og 

virksomheden bag. 

www.healthtechhub.org

Mette-Marie Harild
Forperson, Fonden FiERS – Life Science Innovation 
in Region Zealand
Efter en mangeårig ledelseskarriere I Farma og 

Medtech industrien er Mette-Marie Harild nu 

professionelt bestyrelsesmedlem i henholdsvis 

Neurescue, Occlutech Q-life og Ossiform (som 

forperson). Mette-Marie Harild har igennem det 

seneste halvandet år været forperson i FIERS, hvor 

fokus er på offentlige private partnerskaber med 

innovationsprojekter, som alle har til formål at skabe 

lighed i sundhed.

www.fiers.dk

Shachar Hefetz
Innovation Center Manager at Soroka Medical 
Center, Israel

Harnessing Innovation districts model to advance 
health equality in the desert of Israel
Soroka Medical Center, is part of Clalit Group, the 

largest HMO in Israel. It serves as a tertiary medical 

center and provides services to more than one 

million residents of the Negev region, who, in some 

cases live 200 km away. Soroka provides healthcare 

services for a diverse population where 30% are 

Bedouins who are not always fluent in Hebrew. 

Addressing remote care needs, population diversity 

and specific environment related health conditions 

derived from desert characteristics is being pushed 

by participating in new models of inclusive growth 

like the innovation district that is being established 

in the city. 

www.hospitals.clalit.co.il/soroka/en
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Kontakt: 
Innovationskonsulent Anne Krogh
Tlf: +45 30121539
E-mail: akak@regionsjaelland.dk
www.fiers.dk


