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Moderator Line Gade 
Specialist i social- og sundhedsvæsnet 

Livlig, inspirerende, ærlig, direkte og vidende er nogle af de ord, der oftest bliver brugt om 
Line Gade. Hun er en særdeles vitaminrig moderator/ordstyrer, og kommer altid med 
stort engagement. Line har en finger på pulsen i forhold til trends, samfundsudvikling og i 
særdeleshed social- og sundhedspolitik. 
Line er journalist, kommunikations- og ledelsesrådgiver samt systemisk coach og har i 
mere end 10 år arbejdet med kommunikation, forandrings- og forbedringsarbejde. Line 
har også en baggrund som tv-journalist på eksempelvis DR. 
 
 

Tak for rigtigt fint arrangement. Du ledte det verdensklasse. Fin kant. 
Peter Quortrup Geisling, læge og journalist, DR. 

 
 

Helt fra starten af planlægningen af vores konference tog du styringen og ansvaret, du fik alle idéerne, og 
du førte dem professionelt ud i livet. Arrangementet blev en stor succes tdakket være dig! Vi har 

udelukkende fået (meget) positive tilbagemeldinger. 
Grith Lærkholm, formand for yngre Pædiatere, reservelæge Hvidovre Hospital 
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Podcastvært Line Gade 
Du kan lytte til Lines lyd i den succesfulde podcast Sundhedsvisioner, hvor hun er vært. I 
podcasten bringes interview med mennesker, der er konstruktive, har noget på hjerte, og 
hvis indsatser gør en særlig forskel for borgere og patienter i social- og 
sundhedsvæsenet. Podcasten har sendt siden 2018 og er downloadet mere end 20.000 
gange (tal fra 2020) 
 

 
 

Sagt om Sundhedsvisioner 
Med podcasten Sundhedsvisioner udfylder du en stor blind plet i sundhedsdebatten med samtaler om 

ulighed, værdier, holdninger, fremtidsvisioner og patientoplevelser – højt hævet over kræftpakker, 
overenskomster og EPJ klik. Tak, fordi du flytter perspektivet væk fra penge og tid hen mod lyst, motivation 

og en humanistisk tilgang til et komplekst fag. 
Morten Sodemann, professor, læge og forfatter. Indvandrermedicinsk Klinik, OUH 

 
Bonusinfo om Line Gade 

• Line Gade har tidligere heddet Line Sprehn. 
• Line er iværksætter. Har virksomheden Sundhedskommunikation og udgiver og er vært på 

podcasten Sundhedsvisioner.  
• Line bor og arbejder fra verdens navle – Nærum, hvor hun bor med sit livs kærlighed og hunden 

Abby. 
• Line har selv været alvorligt syg med brystkræft i 2008. 
• Line har en voksen søn, som har ADHD og Autisme. 

 

Særpris ved Folkemødet 2020 
Moderator 1. arrangement: DKR 7.000 
Moderator 2. arrangementer: DKR 13.000 
Moderator 3. arrangementer: DKR 17.000 
 


