Professorsammenslutningen
på Rigshospitalet

Møde i Professorsammenslutningen
Tid:
Sted:

30. oktober 2012 kl. 16.00
Repræsentationslokalerne i opgang 52
på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Velkommen til møde i Rigshospitalets Professorsammenslutning
Mødeleder: Bente Klarlund Pedersen
Foredrag ved Helle Ulrichsen: Refleksioner over samarbejdet mellem region og universitetshospital
Kl. 16.00 – 17.00 Oplæg v/ Helle Ulrichsen med efterfølgende diskussion
Kl. 17.00 – 17.30 Kollegialt samvær med lille traktement

Helle Ulrichsen er speciallæge i Gynækologi og Obstetrik,
Civiløkonom og HD i organisation og strategi. Helle Ulrichsen
har tidligere været centerdirektør og lægelig direktør på
Rigshospitalet samt administrerende direktør for H:S
Hovedstadens Sygehusfællesskab. Helle Ulrichsen besidder
adskillige bestyrelsesposter.
Uddrag af artikel i Dagens Medicin fra aug. 2012: Efter syv år
som øverste direktør for Region Hovedstaden har Helle Ulrichsen
besluttet at stoppe på posten til årsskiftet.
»Det har været den største udfordring i mit professionelle liv at være direktør for Region
Hovedstaden. Jeg har været med til at udstikke linjerne i syv år og har været igennem arbejdet
med at få budgetter på plads, hvilket er et stort ansvar, men også et stort privilegium, føler
jeg,« siger Ulrichsen i en pressemeddelelse fra regionen. »Mine prioriteter har altid været, at
vi først og fremmest er her for borgernes skyld. Og vi har altid sagt, at kvaliteten og
brugertilfredsheden skal være i top, der skal være endnu bedre sammenhæng i
patientforløbene, og produktiviteten skal også være i orden. Det kræver tilfredse medarbejdere
og ledere, selv om der er krav om forandringer, og økonomien er presset. Det føler jeg nu, at vi
er kommet et langt stykke med, så derfor er det nu tid til, at jeg takker af, og giver mig i kast
med de nye, spændende udfordringer, der ligger foran mig,« siger hun..
Vi har bedt Helle Ulrichsen reflektere over samarbejdet mellem Regionen og Universitet,
herunder snitflader mellem patientbehandling og forskning.

Af hensyn til traktement bedes tilsagn om deltagelse fremsendt pr. mail til:
Ingegerd.Larsson@rh.regionh.dk, senest den 24.10.2012

