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BESØG DANSKE REGIONERS TELT VED ALLINGE RØGERI
Hallo, er der et menneske bag politikeren?
formænd er endt i politik, og hvordan
deres personlighedstræk spiller en rolle
i deres politiske arbejde.
Torsdag kl. 18.15- 19.00

Torsdag 13.15-14.00

Torsdag 18.15-19.00

Fredag 13.30-14.15

Fredag 18.15-19.00

Hjælp, jeg er
tyk?

Regionernes formænd:

Skal min læge være
digital? – dilemmaer
i almen praksis

Den store
maddyst

Danske Regioner

Hallo, er der
et menneske
bag politikeren?

Regionerne

Danske Regioner

Danske Regioner, Danske Patienter
og PLO

Torsdag 14.15-15.00

Fredag 9.15-10.00

Fredag 14.25-15.10

Folkestyre eller
regneark
– hvad har vi lært
af 1 års debat?

Morgencafé –
Digital innovation
og adfærdsdata

Hvor blev
handicappolitikken
af ? Visioner søges!

Syddansk sundhedsinnovation

Danske Regioner og
Danske Handicaporganisationer

Torsdag 15.15-16.00

Fredag 10.30-11.15

Fredag 15.15-16.00

Lørdag 16.30-17.15

Ung og trist

Grøn omstilling,
ja tak – men ikke
i min baghave

Født til et usundt
liv?

#Tagsamtalen.
Snak om døden
– og lev livet!

Danske Regioner

Danske Regioner og
Dansk Sygeplejeråd

Regionerne

Regionerne

Lørdag 10.30-16.00
hver halve time

Oplev sundhed i
år 2050 – med bind
for øjnene
Danske Regioner og
Dansk Design Center

Dansk Selskab for
Patientsikkerhed

Torsdag 16.15-17.00

Fredag 11.25-12.10

Fredag 16.30-17.15

Lørdag 17.25-18.10

Hvorfor tage på
sygehuset, når man
kan blive hjemme?

Fremtidens
ungdomsuddannelser
– kun for de unge i
storbyen?

Hvordan skaber
vi røgfri
ungdomsmiljøer?

Et kronisk
fraværsproblem

Regionerne

@REGIONERNE

Mød regionernes fem formænd til en
snak om den politiske personlighed,
demokrati og vælgeradfærd. Bliv
klogere på, hvad der driver de fem
regionsrådsformænd i deres politiske
arbejde. Få bl.a. svar på hvorfor de fem

Ungepaneler.dk

Region Syddanmark

Danske Regioner
Torsdag 17.15-18.00

Fredag 12.15-13.00

Fredag 17.25-18.10

Lørdag 18.15-19.00

Ambulancen –
meget mere end
kørsel og blå
blink

Sundhed skal være
trygt, nemt og nært
– Er det så svært?

Et sundhedsvæsen
under pres – er prioritering løsningen?

Danske Regioner

Danske Regioner og
Lægeforenenigen

Følg Winni
Grosbølls genom
på rejse gennem
sundhedsvæsenet

Regionerne

Etisk Råd

Oplev Sundhed i år 2050 – med bind for øjnene
Med bind for øjnene guider vi dig
gennem de fire fortællinger, så du med
føle-, høre- og lugtesansen selv kan
opleve fremtidens sundhed.
Hver halve time lørdag 10.30-16.00

TELTNR. F8

Grib chancen og oplev sundhed i år
2050! Dansk Design Center har kigget
ind i fremtiden og indrettet Danske
Regioners telt med fire bud på
fremtidens sundhedsvæsen - hvordan
det så end ser ud.

