PROGRAM
Ondt i ryggen.
Ny folkesygdom
eller bare piveri?

Hvad vil arbejdsgiverne
have ud af tillidsreformen?
Akademikerne, FTF, OAO

13. juni, 12:00 - 13:00

Dansk Kiropraktor Forening.

12. juni, 15:00 - 15:50
Gården
Av! 800.000 danskere lider af ondt i ryggen. Herhjemme
er rygsmerter den største sygdomsbyrde af alle, og koster
årligt samfundet et to-cifret milliardbeløb til behandling og
sygefravær. Men er vi for pivede? Skal vi bare bide tænderne
sammen og passe vores arbejde, selvom det gør ondt?

Bedre konkurrenceevne
via gratis arbejde
– er det fremtiden?
Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen.

12. juni, 15:00 - 16:00
Debatlokale 1. sal
Danske arkitektvirksomheder har traditionelt stået stærkt,
og fostret mange fremragende arkitekter, bygmestre og
konstruktører. Men den internationale konkurrence er hård.
Lave lønninger og gratis arbejdskraft er udbredt i udlandet
og truer også de danske arbejdsvilkår i branchen.

Fremtidens løn. Hvad skal
vi leve af i fremtiden?
Djøf.

12. juni, 16:00 - 17:00
Gården
Hvilke medarbejdere er der brug for i fremtidens
virksomheder? Hvem går lønmidlerne til og hvorfor?
Djøf rejser debatten om løn, hvordan vi får gang i
virksomhedernes innovation, vækst og produktivitet.

13. juni, 09:00 - 10:00
Gården
Hvordan skal vi indrette samfundet og vores
uddannelsessystem? Hvilke kompetencer skal elever og
studerende opnå, så de kan klare sig godt i fremtidens
samfund og på arbejdsmarkedet? Drevne debattører indleder
med skarp kant og inviterer til debat og meningsudvekslinger
med alle, der har lyst.

KL og Akademikerne – Hvad
skal akademikere
i kommunerne?
Akademikerne, KL.

13. juni, 10:00 - 10:50
Gården
De tusinde af ledige nyuddannede akademikere og landets
98 borgmestre har brug for hinanden. Men er vejen til flere
højtuddannede i kommunerne særlige tilskudsordninger som
”Introduktionsstillinger”? Hvad er kommunernes behov og
hvad er skidt og kanel i jobindsatsen?

Medarbejderne er nøglen til mere kvalitet i det offentlige.
Derfor indgik parterne sidste år en tillidsreform for at få
mere produktivitet, effektivitet, innovation og trivsel på
arbejdspladserne. Men hvor ser arbejdsgiverne de største
muligheder i reformen, og opfylder de lønmodtagernes
ønsker?

Mød Yngre Læger,
hør om vores job
- og få målt blodsukkeret
Yngre Læger.

13. juni, 12:00 - 14:00
Gården

Akademikerne.

13. juni, 10:00 - 11:00
Debatlokale 1. sal
Regeringens Kvalitetsudvalg foreslår en radikal omlægning
af universitetsuddannelserne. Bacheloren skal være 4-årig
og mere erhvervsrettet, og visionen er, at flere bachelorer
finder ud på arbejdsmarkedet i stedet for at fortsætte på
kandidaten som i dag. Fornuft eller blændværk?

14. juni, 10:00 - 11:00
Debatlokale 1. sal
Under overskriften ”Når læger og tandlæger samarbejder
med virksomheder - Åbent, ordentligt og gavnligt eller
korrupt og skadeligt?” sætter Lægemiddelindustriforeningen,
Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Medicoindustrien
habilitet og samarbejde til åben debat. Kom og vær med!

Mød Yngre Læger,
hør om vores job
- og få målt blodsukkeret
Yngre Læger.

14. juni, 12:00 - 14:00
Gården

Privatisering eller
prioritering
Yngre Læger, Overlægeforeningen.

13. juni, 15:00 - 16:00
Debatlokale 1. sal
Skal der mere brugerbetaling i sundhedsvæsnet - og har vi
overhovedet råd til alle de syge? Lægerne tør tage debatten.
Oplev lægerne diskutere med de ansvarlige politikere. Skal
forsikringsordningerne udvides, skal skatten op - Yngre
Læger og Overlægerne ved hvor skoen trykker. Hvad med
politikerne?

med nazister i pressen, og tonen er hård og ubarmhjertig
over for velfærdsstatens tjenere. Vær med til at debattere,
hvor grænsen går og starte en modbevægelse, der kan få
de offentligt ansatte til at ranke ryggen. Kom og flink det
offentlige.

Ph.d.ere - kloge ja,
men hvad ellers?
Dansk Magisterforening.

13. juni, 16:00 - 17:00
Debatlokale 1. sal
Ingrid og lillebror inviterer til en ph.d.sk diskussion af hvad
forholdet skal være mellem videnskab, offentlighed og presse
- og hvordan ph.d.ere bidrager til det danske samfund og
erhvervsliv. Mød Ekstrabladets Poul Madsen, Lektor Sune
Auken og direktør Eva Zeuthen i en skarp og veloplagt
debat.

Yngre Læger er de underordnede læger på især landets
hospitaler. Vi er dem, du møder først og vi er der 24/7/365 få mere at vide om vores arbejde, vores uddannelse og vores
arbejdsmiljø. Og få samtidig målt blodsukker og blodtryk. Det
er Bornholms egne yngre læger, der er til stede.

Sundhed - tæt på borgerne
Praktiserende Lægers Organisation.

14. juni, 13:00 - 14:00
Debatlokale 1. sal
”Sundhed - tæt på borgerne” sætter fokus på, hvad der
skal til for at skabe et endnu bedre lokalt sundhedstilbud.
Deltagerne er Bruno Melgaard Jensen, formand, PLO, Sophie
Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Hovedstaden,
Tina Lambrecht, formand for fysioterapeuterne samt en
repræsentant fra KL.

Skaber højtuddannede
vækst i virksomhederne?
Akademikerne, Dansk Industri.

14. juni, 15:00 - 15:50
Debatlokale 1. sal
En af vejene til at skabe vækst i virksomhederne er at
ansætte flere højtuddannede. Men det, der giver mening
for samfundet, giver ikke nødvendigvis mening for den
enkelte virksomhed. Hvad kan der gøres – politisk og i
virksomhederne - for at de ansætter flere højtuddannede?

Patienten skal i fokus
- men hvordan gør
vi det bedst?
Yngre Læger.

14. juni, 15:00 - 16:00
Gården

”Vi behandler mennesker - ikke kun sygdomme” - det er
titlen på Yngre Lægers nyeste arbejdspapir. For alt for længe
er der blevet fokuseret på produktivitet fremfor kvalitet på
		
sygehusene. Men Yngre Læger vil sikre bedre patientforløb i samarbejde med patienterne. Kom og bland dig i debatten!

Uddannelse uden dannelse?
- Speakers Corner, tag ordet!
Gymnasieskolernes Rektorforening,
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning,
Gymnasieskolernes Lærerforening.

		

Bachelorer til
arbejdsmarkedet
– eller skraldespanden?

Lægemiddelindustriforeningen, Lægeforeningen,
Medicoindustrien, Tandlægeforeningen.

Gården

Sviner eller sværmer du
for offentligt ansatte?
		
Center for Offentlig Innovation, Akademikerne, FTF, OAO
Hvad vil vi med samfundet
13. juni, 15:00 - 16:00
og uddannelserne?
Gården
Tag ordet!
Volden mod offentligt ansatte stiger, nogle sammenlignes
Gymnasieskolernes Lærerforening
Dansk Magisterforening.

Når læger og tandlæger
samarbejder med
virksomheder...

13. juni, 16:00 - 17:00

Gården
Hvad er uddannelse uden dannelse? Og hvilke kompetencer
skal fremtidens unge have for at kunne klare sig som aktive
borgere i konkurrencestaten og på arbejdsmarkedet? Med
udgangspunkt i kompetente oplægsholderes indspark kan
du tage ordet og give din holdning til kende i debatten om
uddannelse!

