Program
09.00 – 09.30

Kaffe, te og morgenbrød i udstillerområdet

09.30 – 09.40

Velkomst
v/ Jette Skive, formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg og moderator Thomas Funding, politisk redaktør

09.40 – 10.00

Livsforandringer og overgange i seniortilværelsen
Hvad er udfordringerne, og hvilke roller kan pårørende, civilsamfund og myndigheder spille ved kritiske
livsovergange?
v/ Karsten Vrangbæk, professor, Københavns Universitet

10.00 – 10.15

10.15 – 10.25

10.25 – 10.35

Borger tema:
Fælles indsats for akut syge ældre
Hvordan kan kommuner og behandlende læge samarbejde om at forebygge indlæggelser ved at diagnosticere og behandle akut syge ældre i eget hjem?
v/ Karen Andersen-Ranberg, professor, overlæge i geriatri, Odense Universitetshospital og Institut for
Sundhedstjenesteforskning, SDU.
Når vi står sammen til gavn for de svageste ældre – tværsektoriel klinisk vurdering og visitation
I Randers Klyngen samarbejder kommuner, praktiserende læge og hospital om at visitere akut syge
ældre til rette tilbud allerede ved første kontakt med sundhedsvæsenet .
v/ Thomas Clausen, praktiserende læge og praksiskoordinator, Malene Dørge, akutsygepleje rske,
Favrskov Kommune, Stine Rasmussen, specialkonsulent, Regionshospitalet i Randers
Et filmet oplæg
Pårørende tema:
Pårørende har ordet

10.35 – 10.45

Den gode forventningsafstemning med pårørende
For at styrke samarbejdet med pårørende til borgere i eget hjem, har Gladsaxe Kommune ansat tre
brobyggere, som understøtter inddragelsen af de pårørende.
v/ Susanne Dyremose, souschef i hjemmeplejen, Gladsaxe Kommune

10.45 – 11.15

Pause – Kaffe, te og besøg i udstillerområdet

11.15 – 11.30

Medarbejder tema:
Ny specialuddannelse i Borgernær Sygepleje
Hvordan videreudvikles den borgernære sygepleje på egen arbejdsplads? Hvordan kan kompetenceudvikling af sygeplejersker blive en del af strategien for fremtidens sygepleje?
v/ Anders Kjærulf, direktør i Silkeborg Kommune og studerende på specialuddannelsen

11.30 – 11.45

Erfaringer fra praksis: Ny viden og kompetencer oversat til ældreplejen
Hvordan kan aktionslæring understøtte alle medarbejdergrupper i transfer af viden, refleksioner over
og forandringer i praksis?
v/ Dorit Wahl-Brink, Direktør Marselisborg Consulting

11.45 – 12.10

Spredning af innovative løsninger – et kompetenceperspektiv
Hvilke centrale kompetencer skal der til for at opdage, tilpasse og forankre nye ideer og innovation fra
andre organisationer i ens egen praksis?
v/ Jonas Sprogøe, cand. mag. og Phd., Bedre Praksis

12.10 – 12.20

Civilsamfundet tema:
Borgeren har ordet

12.20 – 12.45

Frivilligheden på ældreområdet – potentialet i at være noget for nogen
Hvordan kan civilsamfund og frivillighed skabe livskvalitet for og med ældre?
v/ Dorte Nørregaard, udviklingsleder hos Center for frivilligt socialt arbejde

12.45 - 13.45

Frokost efterfulgt af kaffe og te i udstillerområdet

13.45 - 14.45

Sessioner (se uddybning på næste side)

14.45 - 15.15

Pause

15.15 – 16.00

Nordisk eftermiddag – Sverige og Norge fortæller om deres udfordringer og idéer
v/ Greger Bengtsson, Samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, Sverige og Anne Gamme, Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd, Norge

16.00 – 16.05

Tak for i dag

Sessioner fra kl. 13.45 - 14.45
1.

Velfærdsteknologi på den kommunale dagsorden
Velfærdsteknologier er en stadig mere integreret del af kommunernes indsatser på ældreområdet. Og mere og mere
kan lade sig gøre teknisk. Robotstøvsugeren har fået selskab af ikke bare mere avancerede robotter og maskinel
muskelkraft, men også af censorer, kameraer og koder, der kan analysere borgernes data på nye måder. Med nye
teknologiske løsninger følger nye muligheder for at udvikle indsatserne, men de nye muligheder rejser spørgsmål
om, hvad teknologien skal kunne, hvad den skal bruges til og hvad vi egentlig ønsker at opnå med den. Alt dette
rummer også dilemmaer i forhold til eksempelvis overvågning, tryghed, privatliv og brug af borgernes data. Kommunerne og ikke mindst politikerne i kommunalbestyrelserne står derfor over for at skulle håndtere nye etiske dilemmaer i forbindelse med anvendelsen af ny teknologi.
I sessionen sættes fokus på de etiske dilemmaer på ældreområdet.
v/ Ulrik Kjær, professor, Syddansk Universitet

2.

Hos os bestemmer de ældre selv over den sidste levetid - hvem skulle ellers?
Aalborg Kommune har deltaget i Fremfærd Ældre projektet: ”Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen”. Projektet blev afsluttet med en række anbefalinger til, hvordan vi bliver bedre til at sikre, at borgerne får så meget som muligt indflydelse på den sidste levetid. Herunder at der også bliver taget stilling til livsforlængende behandling, genoplivning og indlæggelser. På Solsidecentret i Nibe er man kommet langt – blandt andet på grund af et
stærkt samarbejde med det lokale lægehus. På sessionen vil projektlederen sammen med repræsentanter fra Aalborg Kommune og Solsidecentret i Nibe fortælle om erfaringerne.
I debatten vil deltagernes egne rutiner for samtaler med borgerne blive inddraget – og oplægsholderne vil sikre, at
ingen er i tvivl om juraen.
v/ Overlæge Ove Gaardboe, ekstern konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Kontorchef Louise Weikop,
Kvalitets og Innovationsenheden, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune og Assisterende Plejehjemsleder Pernille Vestergaard Jensen, Solsidecentret i Nibe

3.

Anvendelse af data fra tidlig opsporing i hjemmeplejen og -sygeplejen – gevinster og faldgruber
Mange kommuner har de seneste år implementeret digitalt understøttede værktøjer til tidlig opsporing af begyndende
sygdom og funktionsnedsættelse i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Men hvordan kan man udnytte de mange
data, som hver dag skabes ved brug af de digitalt understøttede værktøjer, til fx monitorering og kvalitetsudvikling i
og på tværs af kommunerne? På denne session er fokus på potentialet i brug af data fra de værktøjer til tidlig opsporing som er udbredt og veletablerede i den faglige praksis. På baggrund af inspiration og konkrete cases skal vi
sammen blive klogere på faldgruber og gevinster, når man bruger data f ra faglige værktøjer til monitorering, styring,
kvalitetsudvikling og andre formål for at dokumentere og forbedre den kommunale praksis.
v/ Morten Bue Rath, konsulent, KL og Pernille Christensen, konsulent, KL samt Nadja Willis, Ældre & Sundhed, Aalborg Kommune og Dorthe Villadsen, Ældre & Sundhed, Aalborg Kommune

4.

Videnscenter for værdig ældrepleje – praksisnær udvikling for medarbejdere og ledere. Hvornår virker det?
Videnscenter for værdig ældrepleje skal understøtte kommunernes arbejde med at skabe endnu mere værdighed i
ældreplejen. Udgangspunktet for arbejdet er, at oplevelsen af værdighed er individuel – og at værdighed i ældreplejen skabes i faglige fællesskaber med udgangspunkt i de enkelte borgere. Vores metodiske fokus er bl.a. praksisnær
læring, kompetenceudvikling og ledelsesudvikling samt formidling af viden og gode erfaringer.
Kom og hør, hvilke aktiviteter og initiativer Videnscentret udvikler og tilbyder medarbejdere og ledere inden for ældreområdet – og vær med til at drøfte, hvordan det kan bidrage til jeres praksis. Du hører også om erfaringer fra Thisted Kommune, som har haft besøg af Værdighedsrejseholdet, hvor de især har fokuseret på at forbedre pårørendesamarbejdet. Du får her både et levende ledelses- og praksisperspektiv på, hvordan man kan arbejde med konkrete
og praksisnære udviklingsprocesser – og hvad der især har skabt værdi for medarbejdere, ledere, borgere og pårørende i Thisted Kommune.
v/ Lykke Dressel og Kari Rose Holm, projektledere og specialkonsulenter, Videnscenter for værdig ældrepleje Sundhedsstyrelsen samt Annette Kjærby Thomassen og Martin Gurre Petersen teamledere og Lo tte Kjærgaard Bloch områdeleder, Thisted Kommune

5.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi og magtanvendelse
Med lovforslaget om ændrede magtanvendelsesregler, som blev vedtaget af Folketinget den 23. april 2019, revideres kommunernes rammer for at varetage omsorgspligten over for voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat
psykisk funktionsevne, herunder mennesker med demens. I den forbindelse nedsættes pr. 1. juli 2019 Rådet for
Tryghedsskabende Velfærdsteknologi, som løbende skal tage stilling til, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der
skal kunne anvendes efter de nye magtanvendelsesregler i serviceloven. De nye regler træder i kraft 1, januar 2020.
Kom og bliv klogere på de nye regler og arbejdet med tryghedsskabende velfærdsteknologi.
v/ afventer

6.

Hvordan får vi mindre bureaukrati og mere tid til kerneopgaven? – en Fremfærd-case fra Haderslev
På ældreområdet i Haderslev Kommune ville de gøre op med unødigt styring og bøvl i hverdagen og få flere ressourcer til kerneopgaverne. Men afbureaukratisering har været et ønske i mange år, så hvordan gør man det i praksis? Haderslev har sammen med partssamarbejdet, Fremfærd, og 5 andre kommuner afprøvet en metode til lige
netop det. Metoden hedder "samskabt styring" og hjælper ledere og medarbejdere med at fjerne bøvl og styring, der
ikke giver mening – sammen. I samskabt styring er alle involverede med til at udpege den styring, der skal arbejdes
med. Der bruges tid på at undersøge udfordringerne og udvikle nye løsninger. Hvad kan vi fjerne, hvad skal forankres, og hvad kan vi forandre så det i højere grad understøtter kerneopgave?
På workshoppen dykker vi ned i maskinrummet i arbejdet med samskabt styring. Hvad har Haderslev fået ud af det,
og hvordan gør man?
v/ Marie Ramskov Balch, Konsulent, KL

7.

Læringspotentialer i Ældretilsynet
Ældretilsynet er en 4-årig forsøgsordning, der udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social - og plejefaglige
indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87. Tilsynet har stor fokus på dialog og læring. På session
holder Styrelsen for Patient-sikkerhed et dialogbaseret oplæg med udgangspunkt i de generelle forbedringspunkter
ift. kvaliteten i ældreplejen, som tilsynet har set i 2018/2019. Dialogen vil især have fokus på læringspotentialerne.
v/ Styrelsen for Patientsikkerhed mfl.

8.

Medicin uden skade
Det nationale program Medicin uden skade udgør en del af WHO’s 3. globale patientsikkerhedsindsats Medication
Without Harm. Hensigten er at reducere antallet af alvorlige, forebyggelige medicineringsrelaterede skader med 50%
indenfor 5 år globalt. Målet skal opnås ved indsatser målrettet polyfarmaci, overgange og højrisikosituationer.
Sessionen indledes med en pårørendes perspektivering ud fra egne oplevelser samt et efterfølgende meget kort oprids af Medicin uden skade-programmet. Der fremhæves et par konkrete og gode eksempler på, hvordan man i daglig praksis kan arbejde for et mere medicinsikkert social- og sundhedsvæsen til fordel for både patienter, pårørende
og personale.
v/ afventer

Praktiske oplysninger
Tid og sted:
Tirsdag den 17. september 2019 kl. 9.30 (morgenkaffe og brød fra kl. 9.00-09.30) til kl.16.05
Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Registrering og materiale Materialet udleveres på selve dagen. Du vil kunne hente dit navneskilt og program ved
ankomst - fra kl. 09.00
Tilmelding og afbud
Tilmelding foregår via siden: http://tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2018. Tilmelding af deltagere er bindende, men kan
overdrages til en kollega, hvis du bliver forhindret. Ønsker du at overdrage din plads til en anden, kan du selv
redigere i systemet indtil primo september uden først at meddele dette til arrangøren. Når systemet ikke længere
tillader redigering kan du kontakte KL, sekretær Laila Christine Jensen, lcj@kl.dk
Tlf.: 3370 3292.
Deltagergebyr og deltagerliste:
Kr. 2.095,- ex moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen. Alle tilmeldte deltagere offentliggøres på
deltagerlisten på hjemmesiden http://tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2019 samt i KL's konference app "KL konferencer".
Overnatning:
Kontakt Hotel Comwell Kolding direkte. Særpris for udstillere og deltagere inkl. morgenmad: kr. 725,00 ex. moms.
Oplys kode ”KL”. Vær dog opmærksom på, at der ofte kan findes endnu bedre priser via hotellets online-booking –
tjek derfor dagens tilbudspris på: www.comwellkolding.dk.
Parkering/Transport
Ved Hotel Comwell Kolding findes et antal parkeringspladser, som stilles gratis til rådighed for alle. Hold nøje øje
med skiltningen på p-pladsen da Comwell ”deler” p-plads med Kolding Sygehus og sygehusets p-pladser er KUN til
personer med ærinde på sygehuset. Det er vores erfaring, at der ved konferencer med mange deltagere som
denne, kan forekomme problemer med at få en gratis P-plads og med at komme til og særligt fra konferencestedet
pga. de trafikale omstændigheder, som kø, myldretid mv. Det tilrådes at overveje at tage toget.
P-pladser - vigtigt:
Kommer du alligevel i bil, vil du kunne møde de venlige parkeringsvagter fra QPARK. De skal hjælpe Hotel Comwell
Kolding med, at stedets gratis parkeringspladser tilfalder dig som gæst. HUSK DERFOR AT REGISTRERE DIN
NUMMERPLADE. Sådan gør du: For at sikre dig gratis parkering under dit ophold skal du huske: 1. Din nummerplade (et godt fif er at tage et billede af den med din mobil). 2. Registrer din nummerplade på vores QPARK tablets,
som du finder, når du kommer ind på hotellet. Har du spørgsmål, så kan personalet på Hotel Comwell Kolding
kontaktes.
Wifi
Netværk: Du skal blot vælge TDC og trykke på teksten "Klik hér" (der er ingen kode)
App
Søg efter "KL-konferencer" i App Store og Google Play. Vi anbefaler, at du downloader app'en på forhånd, da det
kan blive svært, hvis mange deltagere vælger at gøre det på selve dagen. Div. info vil blive lagt på app'en i perioden
lige før konferencens start.
Facebook
facebook.com/kommunerne
Twitter
@kommunerne Brug gerne #KLældre
Plancher
Efter konferencen vil du kunne se div. plancher fra dagen på http://tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2019
KL’s konferencekalender på Social- og Sundhedsområdet:
Dato
8. oktober 2019
20. november 2019
21. januar 2020
20. marts 2020
14.-15. maj 2020
29. september 2020

Konference
KL’s Rusmiddelkonference
KL’s Handicap- og Psykiatrikonference
KL’s Sundhedskonference
KL’s Konference om udsatte børn og unge
KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum
KL's Ældrekonference

Yderligere information
Faglig del: Konsulent Sophie Leth-Møller, slm@kl.dk, 3370 3397
Praktisk del: Sekretær Laila Jensen, lcj@kl.dk, 3370 3292
Stande: Stand-koordinator Katarina Rajic kara@kl.dk

Sted
Hotel Nyborg Strand
Radisson Blu Århus
Hotel Comwell Kolding
Hotel Nyborg Strand
Aalborg Kongres og Kultur Center
Hotel Comwell Kolding

