KLOGERE OG STÆRKERE EFTER COVID-19
LIVESTREAM EVENT I 7 DELE

5. Corona-krisen set fra borgmesterstolen

Direktør Christian Harsløf er vært. Webinarerne streames direkte fra KL-huset.

Vi får besøg af tre borgmestre. Hvordan har de oplevet epidemien? Hvilke
refleksioner har de gjort sig? Hvad har været det sværeste? Og hvad har Coronakrisen betydet for deres syn på sundhedspolitik?
Gæster: Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg, Marie Stærke, borgmester i Køge
Kommune, og Bendikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune
Tidspunkt: 24. september kl. 14.00-15.00

1. Nyeste viden om COVID-19
Hvad ved vi egentlig om COVID-19 på nuværende tidspunkt? Hvordan går det
med jagten på en vaccine? Og hvilket efterår går vi i møde?
Gæster: Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet
Tidspunkt: 25. juni kl. 14.00-15.00

6. Om at vise vejen under og efter Corona
2. Samarbejde og omstilling i en ny virkelighed
Kommuner og sygehuse har på rekordtid omstillet driften og samarbejdet. Men
hvad er der egentlig sket, og hvad kan vi sammen lære af Corona-krisen?
Gæster: Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør i Fredericia, og Mads Koch,
tidligere lægefaglig direktør for Sygehus Lillebælt
Tidspunkt: 19. august kl.13.00-14.00

3. Hvad har vi lært af pandemien?
Corona-krisen har udfordret alle aktører i sundhedsvæsenet. Og alle parter
rykkede sammen i bussen og gjorde deres yderste for at lykkes. Men hvad skete
der egentlig bag kulissen?
Gæster: Søren Brostrøm, administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen, Adam
Wolf, administrerende direktør i Danske Regioner, og Kristian Wendelboe,
administrerende direktør i KL
Tidspunkt: 26. august kl. 14.00-15.15

4. Sammen hver for sig – hvorfor er det så svært?
Hvordan kan vi forstå den ekstreme proces, vi har været igennem? Hvad betyder
det egentlig for sind, krop og sundhed, når vi ikke kan være tæt på andre
mennesker? Og hvordan kommer vi mon tilbage til ”normale tilstande”?
Gæster: Michael Rothstein, professor i religionshistorie ved SDU, og Peter Lund
Madsen, hjerneforsker og vidensformidler
Tidspunkt: 2. september kl. 13.30-14.30

Pandemien har skabt usædvanlige og svære vilkår for ledere. Vi får besøg af to
topchefer fra to forskellige verdener, som fortæller om, hvordan de har
håndteret den virkelighed, de vågnede op i, da pandemien ramte Danmark.
Gæster: Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund Kommune, og Claus
Meyer, kulinarisk iværksætter og medstifter af MEYERS mm.
Tidspunkt: 16. september kl. 11.30 -12.30

7. Digitalisering i et nyt gear
Brugen af sociale medier og digital kommunikation er boomet. Men hvor stor en
digital modning er der egentlig sket? Hvilke muligheder skal gribes? Og hvordan
får man sat de muligheder i spil i tiden efter Corona?
Gæster: Marianne Dahl Steensen, Microsoft Vesteuropa, og TBA
Tidspunkt: 25. september kl. 10.00-11.00

PRAKTISK INFORMATION
De syv events sendes live, men det vil være muligt at tilgå optagelser af de
enkelte live events i tre måneder efter afholdelse.
Læs mere om serien og de enkelte webinarer på
https://tilmeld.kl.dk/klogereogstaerkere Vi åbner for tilmelding snarest, så hold
øje med kl.dk og LinkedIn.
Pris: 400 kr. for et live event og 1995 kr. for alle syv

