Program: Teatersalen
09.00

Morgenkaffe/-te og rundstykker og mulighed for at besøge udstillerområdet

09.45

Velkomst
Thomas Adelskov, borgmester og formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg
Dagens ordstyrer: Kurt Strand

09.55

Hvordan sikrer det nære sundhedsvæsen en mere lige adgang?
Hvordan står det til med at sikre alle borgere lige adgang til sundhedsydelser? Hvad gør,
at vi fortsat har så svært ved at indrette vores sundhedsvæsen til alle og hvad skal der til
for at nå alle borgere?
Peter Vedsted, professor, Institut for Folkesundhed, Forskningsenheden for Almen
Praksis, Aarhus Universitet
En borger og en brobygger fra Social Sundhed – Samskabelse i det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen
Social Sundhed er en frivillig organisation med 70 sundhedsfaglige studerende, som
arbejder for at bygge bro mellem sundhedsvæsenet og socialt udsatte borgere. Mød en
borger og en brobygger fra Social Sundhed, som er inviteret til at deltage i konferencen
og være en stemme i den løbende debat.

10.15

3 korte faglige indlæg: Lige adgang til sundhed – hvordan?
Lighed i rehabilitering – hvordan når vi alle?
Københavns Kommune har i 2015 igangsat et projekt ”Lighed i rehabiliteringen”, der skal
arbejde med at skabe større lighed i kræftrehabiliteringen. Det sker bl.a. ved at se på adgangen til kræftrehabiliteringen og indretningen af tilbuddene.
Carina Wedell Andersen, projektleder, Center for kræft og sundhed, Københavns Kom mune
Er ”broen til bedre sundhed” den rette vej?
Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, de praktiserende læger,
Nykøbing Falster Sygehus, psykiatrien og regionen har i et partnerskab igangsat et
arbejde for at reducere ulighed i sundhed for borgerne. Der arbejdes bl.a. med at sikre
lige adgang til sundhedstilbud. Hvad er udfordringerne og hvor er broen til en bedre
sundhed?
Annette Palle Andersen, programchef, Region Sjælland
Hvordan skaber vi lige adgang for børn og unge til sundhed?
Bjørn Holstein har bl.a. stået for et stort forskningsprogram, som Nordea-fonden har støttet om børn og unges sundhed. Resultaterne afdækker faktorer i lokalsamfund, skole og
hjem, som har særlig indflydelse på børn og unges sundhed og sundhedsvaner. Resulta terne har stor praktisk værdi, fordi de kan hjælpe os til at finde nye veje i det sundhedsfremmende arbejde for alle børn og for børn med særlige behov.
Bjørn Holstein, professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

10.45

Faglig debat:
Ø Bruger vi ”de rette håndtag” til at nå dem, der har mest behov?
Ø Møder vi borgerne om det, de selv oplever som deres behov?
Ø Er vores tilbud til alle?
Ø Er vores måde at organisere vores indsats på med til at skabe mere ulighed i
sundhed?
Ø Er arbejdsdelingen og samarbejdet om de komplekse borgere mellem sygehus, kommune og almen praksis med til at skabe mere ulighed i sundhed?

11.00

Pause og mulighed for at besøge udstillerområdet

11.30

Sessioner
1. Akutindsatser – hvordan går vi til opgaven?
2. Hvordan får ledere samarbejdet til at ske på tværs af kommune og sygehus?
3. Klare rammer for sygeplejefaglige opgaver i kommunerne – Hvad er ønskescenariet?
4. Gensidig kærlighed og ledelse mellem civilsamfund og kommune – en vej til lighed i sundhed
5. Hvordan forbedrer kommunerne sundheden for de mest udsatte borgere?
6. De ikke synlige mænd – hvordan når vi dem?
7. Social ulighed i sundhed starter allerede i barndommen – sundhedsplejens og tandplejens rolle
8. Hvordan skaber vi lige adgang til sundhed – er der én opskrift?

12.30

Frokost og mulighed for at besøge udstillerområdet

13.30

Multisygdom og ulighed i sundhed – hvad bør kursen være fremadrettet?
Hvordan håndterer vi bedst de udfordringer, som vi står over for med en stor ulige adgang til sundhed og flere og flere ældre, komplekse og multisyge borgere? Hvad betyder
det for det nære sundhedsvæsen og samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og
kommunerne?
Frede Olesen, professor, dr.med., lektor, Institut for Folkesundhed, Forskningsenheden for
Almen praksis, Aarhus Universitet

13.55

Integreret sundhedsindsats for ældre og borgere på kanten af arbejdsmarkedet –
hvad kan vi lære?
Odense Kommune, Region Syddanmark og de praktiserende læger i Odense har de sidste tre år udviklet en ny samarbejdsmodel rettet mod ældre medicinske borgere og
borgere med stress, angst og depression. Projektet har arbejdet med, hvordan en tidlig
indsats og inddragelse af patienten kan skabe reelle sammenhængende forløb. Hvordan
er det så gået og hvad kan vi tage ved lære ift. den videre udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?
Jakob Kjellberg, professor, programleder for Sundhed, KORA

14.15

Pause med kaffe/the og kage og mulighed for at besøge udstillerområdet

14.45

Debat: Den fremtidige udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Ø Christian Freitag, formand, PLO
Ø Ulla Astman, formand, Danske Regioners Sundhedsudvalg
Ø Jakob Kjellberg, professor, programleder for sundhed, DSI
Ø Thomas Adelskov, formand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg

15.30

Ulighed i sundhed i lyset af konkurrencestaten
Oplægget tager hul på den etiske fordring til den enkelte medarbejder, lederen og kommunen som væsen, når vi taler om bedre og lige adgang for alle og ulighed i sundhed
Ove Kaj Pedersen, professor, dr.phil, Department of Business and Politics, CBS –
Copenhagen Business School

16.00

Afslutning og tak for denne gang!

Sessioner
1. Akutindsatser – hvordan går vi til opgaven?
Kommunale akutfunktioner er inden for en kort årrække blevet en integreret del af hjemmesyge plejen. Godt 9 ud af 10 kommuner råder i dag over akutfunktioner (pladser og/eller teams). Som
en konsekvens af denne udvikling, er der i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske
patient afsat knap ½ mia. kr. over de kommende år til at styrke indsatsen i akutfunktionerne. Det
betyder, at kommunernes indsats fra 2018 skal ske med udgangspunkt i de standarder om kvali tet i de kommunale akutfunktioner, som Sundhedsstyrelsen i øjeblikket er ved at udarbejde og
som offentliggøres primo 2017. I sessionen kan du høre nærmere om, hvordan kommunerne
arbejder med at udvikle akutfunktionerne og høre Sundhedsstyrelsen løfte sløret for de kommende standarder på området.
Kirsten Hansen, sektionsleder, Sundhedsstyrelsen, Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent, KL og
Anja Thoft Bach, chef for akuttilbud og rehabilitering, Aarhus Kommune
2. Hvordan får ledere samarbejdet til at ske på tværs af kommune og sygehus?
Der er en stigende erkendelse af, at ildsjæle ikke er nok, hvis der skal udvikles en mere sammen hængende indsats på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner til gavn for borgerne.
Ledere og ledelse spiller her en vigtig rolle. Sessionen sætter fokus på, hvorfor ledelse og ledere
er et vigtigt element og kommer med eksempler fra praksis. Sessionen ser bl.a. på, hvordan
Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital aktivt bruger sundhedsaftalen til at udvikle
samarbejdet om shared care på ældre- og sundhedsområdet og hvilken rolle, ledelsen har.
Christina Holm-Petersen, projektchef, cand.scient.adm., ph.d., KORA, Kirsten Marie Buus,
afdelingssygeplejerske, Aarhus Universitetshospital og Helle Haunstrup Krog, leder af akut team,
Aarhus Kommune
3. Klare rammer for sygeplejefaglige opgaver i kommunerne – Hvad er ønskescenariet?
Hør 3 korte oplæg fra hhv. formanden for PLO, en sygeplejefaglig chef i en kommune og en
konsulent og samfundsmediciner, som har stået for KL’s analyse af sygeplejefaglige opgaver i
kommunerne fortælle om deres ønskescenarie. Hvad mener de, at der skal til for at vi får en mere
smidig og klar ramme for vores opgavevaretagelse nu og på sigt, som styrker patientsikkerheden? Hvilke forandringer skal der til for at nå ønskescenariet? Deltagerne vil få mulighed for at
drøfte og bidrage med deres ønskescenarie, ligesom analysens resultater og forslag vil blive
præsenteret og drøftet.
Christian Freitag, formand, PLO, Merete Kjærsgaard Kristensen, sygeplejechef, Holstebro Kommune og Anne Mette Dons, samfundsmediciner og ejer af Patientsikkerhed, sundhedsvæsenet og
regler

4. Gensidig kærlighed og ledelse mellem civilsamfund og kommune – en vej til lighed i
sundhed
I Aarhus har vi udfordret de vante måder og aktører i samarbejdet for at skabe lighed i sundhed.
Kirkens Korshær, byens sundhedsfaglige studerende og kommunen er lykkes med at bygge bro
mellem byens sårbare borgere og sundhedsvæsenet. Samskabelse vinder frem i flere og flere
kommuner landet over i mange forskellige former. Når der eksperimenteres, er faldgruberne
mange, men hvad sker der, når samskabelsen lykkes og samarbejdet mellem erhvervsliv, organisationer, civilsamfund og kommuner pludselig muliggør den nødvendige forandring? Vi har gjort
os mange lærerige erfaringer i at dele magt og menneskesyn imellem os for at nå frem til et bedre
fælles bedste. Kom og del jeres erfaringer og diskuter potentialet og udfordringerne i, når frivillige
blander sig i kernevelfærden, om hvad årsagen og mulighederne er, når kommunens frontmed arbejdere føler sig udfordret, og hvad vi mener om risikoen for at kommunali sere civilsamfundet.
Annemarie Zacho-Broe, sundhedschef, Aarhus Kommune og medlem af Det nationale Frivilligråd,
Morten Aagaard, korhærspræst i Aarhus og Kristina Louise Bliksted, Leder af Social Sundhed Brobyggere i sundhedsvæsenet
5. Hvordan forbedrer kommunerne sundheden for de mest udsatte borgere?
Seks af landets kommuner har i de seneste to år arbejdet med, hvordan de kan hjælpe udsatte
borgere og skabe mere lighed i sundhed i det nære sundhedsvæsen med LAKS-projektet (Lige
adgang til kommunale Sundhedstilbud), et partnerskabsprojekt under Sund By Netværket i samarbejde med COWI, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. LAKS handler om at
finde konkrete måder at reducere ulighed i sundhed på og teste dem med kommunerne og
borgerne. Projektet har taget afsæt i en ambition om at skabe forandring gennem små skridt i de
deltagende kommuner. Og det er lykkes – via inddragelse af medarbejdere og borgere. Hør om,
hvordan Sund By Netværkets arbejde er med til at reducere uligheden i sundhed. Få helt konkrete
praksiseksempler og bliv klogere på koblingen mellem forskning og praksis, når Anna Paldam
Folker fortæller om metodetilgangen i LAKS.
Otto Ohrt, formand, Sund By Netværket, Anna Paldam Folker, seniorrådgiver, Statens Institut for
Folkesundhed, Sigurd Lauridsen, project manager, COWI, Charlotte Petersen, fysioterapeut,
Genoptræningscentret, Holbæk Kommune og Henrik Vincentz Kristensen, gruppeleder,
Botilbuddet Sletten, Aarhus Kommune

6. De ikke synlige mænd – hvordan når vi dem?
Hvad er der med de mænd? Deres sundhedstilstand er så meget dårligere end kvindernes.
Alligevel siger de, at de har det godt, og de søger ofte ikke hjælp før meget sent. Hvordan skal vi
forstå dem? Hvordan får vi fat i dem, får dem til at tage deres helbred alvorligt og motiverer dem
til at ændre livsstil? Hør Annette Pedersen fortælle om midaldrende mænds syn på deres sund hed, deres sundhedsadfærd og kontakt til social- og sundhedsvæsenet i Aalborg Kommune. Hør
om Svendborg Kommunes erfaring med ”TurboTjek”, et tilbud til lokale arbejdspladser for mænd
med kort eller ingen uddannelse og om deres træningstilbud ”Vildmænd”, og hør om Stevns
Kommunes tilbud til mænd ”Mænds mødesteder”, som handler om alt andet end sundhed , og så
måske alligevel ikke, og som lige har vundet Sundhedsprisen 2016.
Annette Pedersen, ph.d-studerende, Aalborg Universitet og UCN, Peter Nørskov Junge,
projektleder, Svendborg Kommune, Per Jensen, formand for Mænds Mødested og Gitte Westi,
sundhedskonsulent, Stevns Kommune

7. Social ulighed i sundhed starter allerede i barndommen – sundhedsplejens og tandplejens
rolle
Den sociale ulighed slår igennem allerede i barndommen. Både den kommunale sundhedspleje
og tandpleje har én-til-én kontakt med alle kommunens børn og unge, hvilket giver disse to
faggrupper en unik mulighed for at spotte børn i særlige risikogrupper og yd e en ekstra indsats.
Sessionen sætter fokus på, hvordan sundhedsplejen og tandplejen – både hver for sig og i et
samarbejde – kan bidrage til at forebygge social ulighed i sundhed allerede i barndommen.
Sessionen vil forsøge at udfolde de to faggruppers potentialer og muligheder og Gladsaxe Kommune vil fortælle om deres strategiske arbejde inden for forebyggelse af social ulighed i sundhed
allerede i barndommen.
Elisabeth Gregersen, formand, Dansk Tandplejerforening, Ulla Dupont, ledende sundhedsplejerske, Vejle Kommune og formand for Forening for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i
Danmark og Mette Elsig, afdelingsleder for Børnesundhed, Gladsaxe Kommune
8. Hvordan skaber vi lige adgang til sundhed – er der én opskrift?
Hvordan sikrer kommunerne en god organisering af de kommunale forebyggelsesindsatser? I juni
2016 kom de nye nationale anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
Hør Sundhedsstyrelsen fortælle, hvordan anbefalingerne kan understøtte en effektiv indsats med
gode resultater for borgerne. Og hvordan kommunerne kan arbejde målrettet med lige adgang til
sundhed. Hør hvordan Kerteminde og Københavns kommune arbejder med forskellige strategier
for rekruttering og indsats til borgere med kronisk sygdom og med at fremme lige adgang til
sundhed. Hvilke perspektiver har det fx for borgeren, at den afklarende samtale i Kerteminde
Kommune foregår i borgernes hjem i tæt samarbejde med de pårørende? Hvad betyder det for
den lige adgang til sundhed, at Københavns Kommune har centraliseret forebyggelsesindsatsen
for type 2 diabetes i ét fagligt center? Vær med til at debatter, om der er én vej, eller flere?
Mads Lind, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen, Bente Fournaise, rehabiliterings- og sundhedschef, Kerteminde Kommune og Charlotte Glümer, centerchef, Københavns Kommune

Praktiske oplysninger
Tid og sted:
Onsdag den 18. januar 2017, kl. 9.45-16.00 (morgenkaffe og brød fra kl. 9.00-9.45)
Hotel Comwell i Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Målgruppe:
Konferencen er primært rettet mod ledere, fagfolk og øvrige interessenter på sundhedsområdet. Politikere er også
velkomne.
Deltagergebyr:
Kr. 1.995,- ex. moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen.
Tilmelding:
Tilmelding er bindende og foretages via KL’s hjemmeside www.kl.dk/sundhedskonference2017.
Afbud:
Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte chef sekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391.
Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale.
Deltagerliste:
Deltagerlisten offentliggøres på www.kl.dk/sundhedskonference2017 og vil løbende blive ajourført med nye tilmeldinger.
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 Pplads. Samtidig kan det være vanskeligt at komme fra konferenc estedet pga. kø, myldretid osv.
Deltagerne tilrådes derfor at benytte tog. Hotel Comwell i Kolding er i gåafstand fra Kolding Station (ca. 1 km’s gang ).
Plancher:
Efter konferencen vil du kunne se oplægsholdernes plancher på www.kl.dk/sundhedskonference2017.
Yderligere information:
Konferencens faglige del: Konsulent Lise Holten, lht@kl.dk, 3370 3558
Konferencens praktiske del: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391
Standområdet: Udstillerkoordinator Sofie Mondrup Nielsen, smn@kl.dk. 3370 3832
Kommende KL-konferencer på social- og sundhedsområdet:
Hvis du ønsker mere information om kommende konferencer på social- og sundhedsområdet, kan du holde øje med
arrangementer på KL’s hjemmeside: www.kl.dk/sundhed og www.kl.dk/socialservice. Her informeres løbende om både
nyheder og konferencer på området.
Dato

Konference

Sted

22. marts 2017

KL’s Udsatte børn og unge Konference

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

9. oktober 2017

KL’s Rusmiddelkonference

Hotel Comwell Kolding

28. november 2017

KL’s Handicap- og Psykiatrikonference

Hotel Comwell Kolding

16. januar 2018

KL’s Sundhedskonference

Hotel Comwell Kolding

