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Personlige oplysninger
FORNAVN/EFTERNAVN
ADRESSE
TLF.
E-MAIL

Mads Koch Hansen
Indre Ringvej 10, 7000 Fredericia
+45 40358201
mads@madskoch.dk

NATIONALITET

Dansk

FØDSELSDATO

6. november 1968

ØNSKET POSITION

Arbejdserfaring

Bestyrelsesmedlem til Privathospitalet Mølholm
Siden maj 2020 - selvstændig lægelig rådgiver, konsulent og ledelsescoach - www.madskoch.dk

DATOER
POSITION
ANSVAR

August 2015 - juni 2020
Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt
En del af direktonen med tre medlemmer, sideordnede.
Ansvarlig for den lægelige behandling på sygehuset,
samt forskning og kvalitet

ARBEJDSGIVER/ADRESSE
DATOER
POSITION
ANSVAR
ARBEJDSGIVER/ADRESSE
DATOER
POSITION
ANSVAR

Vejle Sygehus, Kolding sygehus, Middelfart Rygcenter
September 2010 - august 2015
Overlæge
OP og ansvarlig for lægebilen
Regionshospitalet Horsens
April 2008 - september 2010
Ledende Overlæge
Lægelig chef for Anæstesiafdelingen, OP, intensiv,
DagKirurgiskCenter og sterilcentralen

ARBEJDSGIVER/ADRESSE
DATOER

Regionshospitalet Horsens
Maj 2002 - marts 2008

POSITION

Uddannelseslæge og afdelingslæge

ANSVAR

Uddannelse og arbejdsplanlægning

ARBEJDSGIVER/ADRESSE

OUH og SVS!
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Uddannelse og træning
DATOER
OPNÅET EKSAMEN
INSTITUTION
DATOER
OPNÅET EKSAMEN
INSTITUTION

1989-1997
Den lægevidenskablige Kandidatuddannelse
Århus Universitet
2005
Speciallæge anæstesi og intensiv medicin
Odense Universitets Hospital og Sydvestjysk Sygehus

Færdigheder og kompetencer
TALT SPROG
SOCIALE FÆRDIGHEDER OG
KOMPETENCER
ADMINISTRATIVE ERFARINGER

Dansk og Engelsk
Udadvent, åben og engageret
Retorisk stærk, god til samarbejde og modig
Bestyrelsesmedlem: Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser 2020Kræftens Bekæmpelse Patient-støtte-udvalg 2016 Advisory Board: Sundheds TV 2019Bestyrelsen for Dansk Bryst Cancer Gruppe 2015-2020
Formand for Lægeforeningen 2010 - 2015
Næstformand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

‘

Delegeret i World Medical Association (WMA)
Delegeret i The StandingCommittee for Europien Doctors (CPME)
Medlem af Bestyrelsen for Lægernes Pensionskasse
(LPK) 2005-2009
Formand for FADL - Foreningen afDanske Lægestuderende 1991-1994

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Medlem af VL-gruppe 28
Autorisations ID: 00R5B
Twitter: @MadsKochHansen
LinkedIn: Mads Koch Hansen
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Hvem er jeg:
Jeg er 52 år, speciallæge i anæstesi og intensiv medicin og har en lang ledelseserfaring fra det danske sundhedsvæsen. Den 30/6 stoppede jeg efter eget ønske som Lægelig Direktør på Sygehus Lillebælt og har valgt at starte som selvstændig lægelig rådgiver, konsulent og ledelsescoach. Jeg er
gift på 26. år med overlæge Anne Marie Høeg Hansen, og vi har 3 børn hvoraf én stadig er hjemmeboende og går i 3.G. Vi bor i Fredericia.
Jeg har i mit virke som læge altid søgt ind ydelse og bidraget til udvikling af vores sundhedsvæsen.
Dels i kraft af mine ansættelse, men også som fagligt aktiv og har siddet som lægeligt medlem af bestyrelsen for Lægernes Pensionkasse og Bank. Jeg har i årene 2010- 2015 været formand for Lægeforeningen og dermed som repræsentant for alle landets læger arbejdet med sundhedspolitik, etik
og sundhedsjura på et overordnet plan, men med klar sammenhæng til den hverdag man oplever
som patient i Danmark.

Hvad står jeg for:
Det har været klart for mig, at den vigtigste parameter i vurdering af et sundhedsvæsen er den brugeroplevede kvalitet. Man kan som patient og pårørende forvente den bedste faglige kvalitet, men
det er det samlede indtryk, der betyder noget i sidste ende. Imødekommenhed, dygtighed og ordentlighed er nøglebegreber.
For at yde den bedste service skal der stilles krav til de ansatte om at efterleve de værdier, virksomheden bygger på. Det er uanset, om det er en offentlig eller privat virksomhed. Man skal ansætte ledere ud fra deres værdier og sikre, at de ugter med den virksomhed, de skal repræsentere. Det er
rigtigt og ordentligt at stille krav til højeste faglige kvalitet og til evnen og lysten til samarbejde internt
og eksternt i organisationen.

Hvad vil jeg:

fl

fl

Jeg har arbejdet med og udøvet strategisk ledelse i sundhedsvæsnet i mange år og bidraget både
lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Jeg har et omfattende netværk både fagligt, administrativt og politisk og bruger det gerne. Jeg er iderig og innovativ og er god til at sætte nye initiativer i
gang, men har brug for folk til at følge systematisk op. Jeg er relativ direkte og har gode kommunikationsevner. I min tid som lægelig direktør har jeg prioriteret den støttende og coachende ledelsesstil
overfor afdelingsledelserne. Jeg har baseret min ledelsesstil på tillid og tæt opfølgning der, hvor vi
har haft udfordringer.

