09.00

Godmorgen-kaffe, te og morgenbrød i udstillerområdet

09.30

Velkommen!
v/ Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg og Thomas Funding, politisk
analytiker, TV2 News

09.40

Ældre og gamle – forskelle og muligheder
Gruppen af ældre og gamle er først og fremmest karakteriseret ved forskelligheder. “Sandheder”, der gælder blandt yngre ældre, gælder ikke nødvendigvis blan dt gamle. Og hvornår er
man forresten gammel?
v/ Kaare Christensen, professor i epidemiologi og leder af Dansk Center for Aldringsforskning

10.00

Borgeren har ordet

10.10

Når ældre pårørende forstår kommunens indsats som en relation til medarbejderne
Kommunerne yder pleje, når en borger rammes af livstruende sygdom . Særligt lige op til livets afslutning vil de kommunale medarbejdere være meget til stede i borgerens hjem. For
den pårørende opleves kommunens tilstedeværelse ofte som en personlig relation til medarbejderne – og det kan derfor føles som et stort tab, når kommunen igen trækker sig fr a hjemmet efter et endt forløb.
v/ Line Thoft Carlsen, projektleder og leder af sorggruppe

10.25

Pause med kaffe, te og kage i udstillerområdet

11.00

Borgeren har ordet

11.10

3 hurtige nedslag – hvordan arbejder kommunerne med at skabe sammenhæng og
kvalitet i indsatsen
v/ Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed, Holstebro Kommune, Mette Olander,
sundheds- og omsorgschef, Roskilde Kommune, Hanne Ellegaard Miang, projektleder, Sønderborg Kommune

11.45

Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde

12.00

Frokost efterfulgt af kaffe og te i udstillerområdet

13.00

Sessioner (se uddybning på næste side)

14.00

Pause med kaffe, te og kage i udstillerområdet

14.35

Økonomiske og styringsmæssige udfordringer på ældreområdet - hvad betyder udviklingen i ældrebefolkningen og ældreplejen?
v/ Jakob Kjellberg, professor, KORA

15.00

Palliative faser og hvor dør danskerne
v/ Lene Jarlbæk, Forsker, ph.d, overlæge, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation

15.10

Perspektiver på døden og livets afslutning
v/ Ole Raakjær, præst, Kamillianer Gaardens Hospice og formand for Foreningen for Palliativ
Indsats, Lars Clausen, ledende overlæge, Næstved Sygehus, Mejse Holstein, projektleder,
Svendborg Kommune

15.30

Alderdommen er ikke, hvad den har været
At blive ældre behøver ikke at handle om at blive forældet. Faktisk bliver man kl ogere med
årene. Hvis man gider!
v/ Tor Nørretranders, forfatter

15.55

Tak for i dag!
v/ Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

Sessioner kl. 13.00 – 14.00
1.

Ældres seksualitet og mentale sundhed – Lokale: D
De fleste ældre mennesker lever et godt socialt liv, men for nogle er ensomhed et stort og ofte overset problem. Mange ældre, der lever alene, savner berøring og fysisk kontakt, såkaldt hudsult.
Selvom der de seneste år er kommet mere fokus på emner som ensomhed og seksualitet, er det
stadig ikke noget, der bliver talt meget om mellem sundhedspersonale og borger. Sessionen stiller
skarpt på, hvad vi ved om ældres seksualitet og mentale sundhed, og hvordan seksualitet kan integreres på ældreområdet. Gentofte kommune giver konkrete bud på, hvordan medarbejderne fagligt
kan klædes på til at håndtere emnet, samt hvordan de kan sparre med deres kollegaer og dokumentere i journalen.
v/ Anette Thorsmark, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen, Enhed for ældre og demens; Morten Emmerik Wøldike, national projektleder og sociolog, Sex & Samfund og Kim Oskar Carlsen, Udviklingskonsulent og psykolog, Silkeborg kommune

2.

Musikterapi til ældre – hvad siger forskningen og praksis? – Lokale: L
Musik er en uundværlig del af hverdagen for rigtig mange mennesker. Musik kan skabe samvær,
åbne for intense oplevelser, fremkalde minder og føles velkendt og rart. I Vejle Kommune bruger
man musikterapeuter til behandlingsforløb for borgere med demens, på Aalborg Universitet har man
i næsten 35 år forsket i musikterapi og et dansk/norsk samarbejde har netop ført til udgivelse af en
bog om musikterapi på ældreområdet. Sessionen giver et overblik over den nyeste forskning på området, viser videoklip om brug af musikterapi til personer med demens og fortæller om erfaringer med
at bruge musikterapi i kommunerne. Sessionen lægger op til en drøftelse af, hvordan musik kan
indgå i både forebyggelse og behandling, især for borgere som har svært ved at indgå i samvær
med andre.
v/ Hanne Mette Ridder, professor, Aalborg Universitet, Birthe Schelde, demensfaglig leder, Vejle
Kommune, Julie Koble Krøier, cand.mag. i musikterapi, Hillerød Kommune, Stine Lindahl Jacobsen,
lektor, Aalborg Universitet

3.

Den nye udbudslov og fritvalgsområdet – Lokale: B
I januar 2016 trådte Udbudsloven i kraft. Udbudsloven har givet nye vilkår for fritvalgsområdet. Tidligere bestod fritvalgsområdet af såkaldte bilag IIB-ydelser, hvilke alene var omfattet af udbudsreglerne i meget begrænset omfang og kun, hvis der var en klar grænseoverskridende interesse. Ved
ikrafttrædelsen af Udbudsloven blev fritvalgsområdet underlagt procedurereglerne for Lightregimet.
Workshoppen sætter fokus på, hvordan kommunen lever op til reglerne i Udbudsloven - hvad enten
ønsket er at gå udbudsvejen eller tilvejebringelsen af det frie valg skal ske ved etablering af en løbende godkendelse af leverandører.
v/ Anja Piening, advokat, Nørgaard og Piening, Trine Kronbøl, chefkonsulent, Udbudsportalen i KL
m.fl.

4.

Demens – når adfærd udfordrer personalet og loven – Lokale: Plenum-salen
Konflikter og adfærdsproblemer kan være en del af hverdagen ved pleje og omsorg af ældre med
demens. Sessionen giver tre perspektiver på arbejdet med udadreagerende demente. Hvilke årsager
ligger bag adfærdsproblemerne og hvordan opstår situationer, hvor magtanvendelse kan komme på
tale? Hvilke udfordringer giver det til personalet og lederne i kommunerne, når loven møder praksis?
Desuden vil en kommune, der har arbejdet målrettet med at mindske adfærdsproblemer og antallet
af magtanvendelser, præsentere deres erfaringer.
v/ Karen Tannebæk, uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for Demens, Susanne B. Holm, jurist,
susannebholm.dk og Åse Hyldgaard Larsen, ledende demenskoordinator, Frederikshavn Kommune.

5.

Status på implementering af Fælles Sprog III – Lokale: C
Fælles Sprog III er en fælleskommunal metode for socialfaglig og sundhedsfaglig dokumentation.
Kommunerne skal implementere Fælles Sprog III i 2017, men allerede i starten af 2016 begyndte KL
et implementeringssamarbejde med MedCom og en række pilotkommuner, der skal give erfaringer til
implementeringen i 2017. Sessionen sætter fokus på pilotkommunernes foreløbige erfaringer og udfordringer med FSIII implementeringen samt MedComs rolle og implementeringsopgaver.
v/ Tove Salting, projektleder Fælles Sprog III, Sønderborg Kommune, Ulla Bak Nielsen, projektleder
Fælles Sprog III, Ærø Kommune, Tina Clemmensen Schaarup, projektleder Fælles Sprog III, Københavns Kommune og FSIII implementeringsteam, Helle Aavild Juhl, projektleder, Fredericia Kommune.

6.

Velfærdsteknologi – længere hjemme sammen – Lokale: Skovbrynet
Projektet ”Længere hjemme sammen – test og evaluering af et intelligent sensorbaseret alarmsystem til hjemmeboende demensramte og deres samlevende” har fokus på ægtefæller, der bor
hjemme med deres demente partner. De er i dag udsat for et voldsomt psykisk og fysisk pres, da de
oftest varetager den daglige omsorg, praktiske gøremål og samtidig er årvågne døgnet rundt i forhold til demente, så der ikke sker utilsigtede hændelser. Kom og hør hvordan fem kommuner i halvandet år vil udvikle og dokumentere nye måder at understøtte demente og deres pårørende på, samt
få lejlighed til at drøfte muligheder og perspektiver med dine kolleger.
v/ Michelle Nielsen, projektleder, Aarhus Kommune, Peter Bamberg, projektleder, Bamberg Consult
m.fl.

I sikre hænder – Lokale: J+K
Datadrevet forbedringsarbejde ledt af frontmedarbejderne er kernen i en ny kvalitets tilgang, som har
spredt sig til kommunerne. Metoden bag er internationalt anerkendt og kaldes: forbedringsmodellen.
Igennem I sikre hænder har en række kommuner taget arbejdsmetoden til sig – og de har skabt markante resultater. Kommunerne har vist, at de kan nedbringe antallet af tryksår og antallet af dage siden sidste kontakt til lægen på grund af en alvorlig medicinfejl. På sessionen vil du høre om projektet
I sikre hænder og forbedringsmodellen, der har skabt markante resultater i Danmark og udlandet.
v/ Tina Lynge, projektleder på I sikre hænder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Bente Øllgaard, fagkoordinator, Thisted Kommune

7.

Praktiske opl ysninger
Tid og sted:
Mandag den 26. september 2016 kl. 9.00
(morgenkaffe og brød fra kl. 9.00-09.30)
Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.: 6531 3131
Overnatning:
Kontakt Hotel Comwell Kolding direkte på hotel.kolding@comwell.dk. Særpris kr. 702 kr. ex moms: Kode
”KL”. Vær dog opmærksom på, at der evt. kan findes bedre priser via hotellets online-booking – tjek derfor dagens tilbudspris på: www.comwellkolding.dk
Deltagergebyr:
Kr. 1.995,- ex moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen.
Afbud:
Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte sekretær Laila Christine Jensen: lcj@kl.dk
3370 3292. Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale.
Parkering/Transport:
Ved Hotel Comwell Kolding findes et antal parkeringspladser, som stilles gratis til rådighed. Der findes
imidlertid også betalingsparkeringspladser, som kun må benyttes af personer med ærinde på Kolding Sygehus. Alle opfordres derfor til at holde godt øje med skiltningen. Det er vores erfaring, at der ved konferencer med mange deltagere som denne kan være problemer med at få en gratis P -plads. Samtidig kan
det være vanskeligt at komme fra konferencestedet pga. kø, myldretid osv. Vælges tog, kan det oplyses,
at Hotel Comwell i Kolding ligger i gåafstand fra Kolding Station - ca. 1 km’s gang.
Plancher:
Efter konferencen vil du kunne se div. plancher fra dagen på www.kl.dk/aeldrekonference2016
Målgruppe:
Konferencen henvender sig til kommunale ledere, specialister, nøglepersoner, politikere og andre med
interesse for det kommunale ældreområde.
Yderligere information
Faglig del: Chefkonsulent Karen Marie Myrndorff: kmm@kl.dk 3370 3489
Praktisk del: Sekretær Laila Christine Jensen: lcj@kl.dk 3370 3292
Udstillerkoordinator: Student Nathalie Bille: nabi@kl.dk 2365 3844
KL’s konferencekalender på Social- og Sundhedsområdet:
Dato

Konference

Sted

10. oktober 2016

KL’s Rusmiddelkonference

Hotel Comwell Kolding

29. november 2016

KL’s Handicap- og Psykiatrikonference

Hotel Comwell Kolding

18. januar 2017

KL’s Sundhedskonference

Hotel Comwell Kolding

22. marts 2017

KL’s konference om udsatte børn og unge

Hotel Nyborg Strand

10. – 11. maj 2017

KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum

Aalborg Kongres & Kultur Center

25. september 2017

KL’s Ældrekonference

Hotel Comwell Kolding

09. oktober 2017

KL’s Rusmiddelkonference

Hotel Comwell Kolding

20. november 2017

KL’s Handicap- og Psykiatrikonference

Hotel Comwell Kolding

16. januar 2018

KL’s Sundhedskonference

Hotel Comwell Kolding

Ønsker du nyheder og information om kommende konferencer på social- og sundhedsområdet, kan du
tegne abonnement på siderne: www.kl.dk/socialservice og www.kl.dk/sundhed - så vil du løbende modtage mails, når vi informerer om både nyheder og konferencer på området.

