TORSDAG DEN 17. MAJ 2018

10.00

Velkomst og åbning af konferencen
Jette Skive, formand, KL's Sundheds- og Ældreudvalg
Konferencens ordstyrer: Lene Johansen, journalist

10.20

Tema: Sæt strategisk retning for udviklingen af social- og sundhedsområdet

10.20

Styrk det strategiske arbejde i kommunerne – Ledelseskommissionens anbefalinger
Allan Søgaard Larsen, formand, Ledelseskommissionen

10.50

Hvordan sætter vi retning for udvikling af social- og sundhedsområdet?
Sisse Marie Welling, medlem, KL's Sundheds- og Ældreudvalg
Ulrik Wilbek, næstformand, KL's Socialudvalg.
Allan Søgaard Larsen, formand, Ledelseskommissionen

11.10

Pause
Besøg standende og guidede ture i udstillingsområdet (for de, der har tilmeldt sig denne mulighed)

11.40

Mål for socialområdet fremadrettet
Mai Mercado, børne- og socialminister

11.55

Tema: Flere børn og unge med psykiske problemstillinger – hvordan vendes udviklingen?

11.55

Hvorfor kommer der flere børn og unge med psykiske problemstillinger?
Carsten Obel, professor, Aarhus Universitet

12.20

Hvad skal der til for at løfte området?
Joy Mogensen, formand, KL's Socialudvalg
Camilla Louise Lydiksen, direktør, ADHD-foreningen
Anne Margrethe Frank Lindhardt, formand, Psykiatrifonden
Mette With Hagensen, landsformand, Skole og forældre

12.45

Frokost

13.45

Løsningsgallerierne – hør om andre kommuners gode erfaringer
Besøg Forums løsningsgalleri fyldt med konkrete idéer og input og hent inspiration fra andre kommuners
gode erfaringer og indsatser. Der er gallerier inden for disse temaer:
– Ældreområdet
– Sundhedsområdet
– Handicapområdet
– Psykiatriområdet og udsatteområdet

14.45

Pause
Besøg standende og guidede ture i udstillingsområdet (for de, der har tilmeldt sig denne mulighed)

15.15

Tema: Perspektiver og mål for sammenhængsreformen

15.15

Hvorfor er det så svært at skabe sammenhæng?
Janne Seemann, professor, Aalborg Universitet

15.40

Sammenhæng i borgerhøjde
Bettina Post, borgerrådgiver, Høje-Taastrup Kommune

15.50

Sammenhæng i indsatsen til debat
Charlotte Broman Mølbæk, medlem, KL's Socialudvalg
Bettina Post, borgerrådgiver, Høje-Taastrup Kommune
Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer
Janne Seemann, professor, Aalborg Universitet

16.10

Tema: Hvad sætter dagsordenen på socialområdet?

16.10

"Udsat for pressen" – hvad sætter dagsordenen på socialområdet?
Ulrik Holmstrup, journalist og forfatter til bogen "Udsat for pressen"

16.40

Hvordan navigerer man på et socialområde med flere dagsordener?
Erik Buhl, medlem, KL's Socialudvalg.
Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening
Jann Sjursen, formand, Rådet for Socialt Udsatte

17.00

Dagens program er slut!

19.30

Aftenarrangement med spisning

FREDAG DEN 18. MAJ 2018

08.45

Morgensang

08.55

Velkommen til dag 2
Joy Mogensen, formand, KL's Socialudvalg

09.10

Tema: Flere krav til kommunernes sundhedsindsatser

09.10

Udvikling af Det nære sundhedsvæsen – hvilke forventninger stiller regeringen til kommunerne?
Ellen Trane Nørby, sundhedsminister

09.20

Politisk debat om udviklingen af det nære sundhedsvæsen
Jette Skive, formand, KL's Sundheds- og Ældreudvalg
Ellen Trane Nørby, sundhedsminister
Ulla Astman, 1. næstformand, Danske Regioner
Christian Freitag, formand, PLO

09.45

Vi tager temperaturen på det nære sundhedsvæsen
Jakob Bigum Lundberg, direktør, Næstved Kommune
Helle Linnet, direktør, Vordingborg Kommune
Gitte Østergaard, adm. direktør, Odense Kommune

10.00

Pause
Besøg standende og guidede ture i udstillingsområdet (for de, der har tilmeldt sig denne mulighed)

10.35

Tema: Teknologi og digitalisering er en integreret del af social- og sundhedsområdet

10.35

Hvilke teknologier er modne til drift – og hvad kræver det?
Christian Graversen, adm. direktør, Welfare Tech

10.55

Hvordan styrker vi den borgernære velfærd med digitalisering og velfærdsteknologi?
Pia Gjellerup, direktør, Center for offentlig innovation

11.15

Hvordan bliver digitalisering og teknologi en del af servicen til borgerne?
Peter Sørensen, næstformand, KL's Sundheds- og Ældreudvalg.
Karen Stæhr, sektorformand, FOA
Pia Gjellerup, direktør. Center for offentlig innovation.
Christian Graversen, adm. direktør, Welfare Tech

11.30

Sådan omsættes konferencens temaer til handlinger, som borgerne kan mærke!
Annemette Digmann, selvstændig ledelsesforsker

12.00

Tak for denne gang! – Take-away-frokost ved udgangen

GUIDEDE TURE OG LØSNINGSGALLERI
Guidede ture i udstillingsområdet
Ved tilmelding til konferencen, er det også muligt at til tilmelde sig en guidet tur i konferencens udstillingsområde.
De guidede ture vil foregå i pauserne på konferencen.
På de guidede tur vil man i en mindre gruppe besøge 4-6 udstillere, som vil præsentere forslag til indsatser og løsninger på et af følgende områder:
–
–
–
–

Udvikling på psykiatriområdet
Velfærdsteknologi og implementering
Ældreområdet og det nære sundhedsvæsen
Forebyggelse

Det er muligt at tilmelde sig én guidet tur i udstillerområdet . Ved tilmeldingen angives en første- og anden prioritet for,
hvilken guidet tur, man ønsker at være del af.
De tilmeldte til guidede ture vil på et senere tidspunkt få tilsendt særskilt information om, hvornår den guidede tur er
og om øvrige praktiske forhold.

Løsningsgalleri
På årets Social- og Sundhedspolitiske Forum præsenteres i år et løsningsgalleri. På gallerierne præsenteres indsatser og projekter, der har skabt faglig udvikling og dermed skabt værdi for borgere og medarbejdere. Gallerierne vil
dermed give inspiration til udvikling og nye indsatser, som kan sættes på dagsordenen i egen kommune.
Der vil være fire gallerier på konferencen inden for social- og sundhedsområdet med i alt 40-45 korte præsentationer.
De overordnede emner for inspirationsgallerierne er:
– Ældreområdet
– Sundhedsområdet
– Handicapområdet
– Psykiatriområdet og udsatteområdet
Ved tilmelding til konferencen skal man ikke tilmelde sig et løsningsgalleri. Deltagerne vælger selv, hvilke af de 40 -45
konkrete præsentationer, de ønsker at høre.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid og sted

Torsdag den 17. og fredag den 18. maj 2018
Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Deltagerpris

3.995,- (ex moms) inkl. aftenarrangement
Regning fremsendes efter konferenceafholdelse

Afbud

Skulle du blive forhindret i at deltage, kontakt da chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391.
Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgå ende aftale. Har du bestilt flytransport og/eller hotelværelse, så husk at kontakte henholdsvis FDM Travel, Pernille Mikkel sen, odensebusiness@fdm.dk, 7028 1335 og/eller VisitAalborg, Henriette Mortensen, hbm@aalborg.dk, 9931 7521.

Deltagerliste

Deltagerlisten opdateres løbende på http://tilmeld.kl.dk/Forum2018.

Aftenarrangement

Den 17. maj, kl. 19.30 afholdes aftenarrangement. Tilmelding til aftenarrangementet foretages ifm. tilmelding
til selve konferencen. Aftenarrangementet er inkluderet i prisen. Framelding af aftenarrangement vil ikke
resultere i nedsat deltagergebyr. Bordplanen hænges op på tavlen foran arrangørkontoret den 1 7. maj, kl.
17.00.

Hotelværelser

Reservation af hotelværelser http://tilmeld.kl.dk/Forum2018. Der kan checkes ind på hotellerne fra kl. 14.00
(Hotel CABINN Aalborg dog først fra kl. 15.00).

Flybilletter

Bestilling af flybilletter http://tilmeld.kl.dk/Forum2018.
Følgende flyafgange er forhåndsreserveret indtil den 9. marts 2018. Efter fristens udløb, er flybilletterne ikke
længere forhåndsreserveret til KL. Bestilling af flybilletter efter fristens udløb kan sagtens ske, men så kan
du ikke være sikker på, at der er ledige pladser på de nedenstående afgange.
SAS:

17. maj - København-Aalborg, kl. 07.10, ank. kl. 08.05
18. maj - Aalborg-København, kl. 13.15, ank. kl. 14.05

Norwegian:

17. maj - København-Aalborg, kl. 07.35, ank. kl. 08.20
18. maj - Aalborg-København, kl. 15.30, ank. kl. 16.15

Bustransport

Der er arrangeret bustransport fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center den 1 7. maj 2018 til
de passagerer, som flyver fra København kl. 7.10 og kl. 7.35. Busserne holder udenfor ankomsthallen. Ved
afrejse fra Aalborg Lufthavn til København den 18. maj 2018 er der arrangeret bustransport, som afgår fra
Aalborg Kongres & Kultur Center kl. 12.10.
Busserne er mærket ”Social- og Sundhedspolitisk Forum” og kører af sted efterhånden som de fyldes op.

Parkering

Prisen for parkering er 7,00 kr. pr. time fra kl. 08.00-19.00.

Garderobe

Der er garderobemuligheder, som findes i kongrescenterets garderobegade i kælderen.

Materiale

Navneskilt, program og evt. andet materiale udleveres ved ankomst .

Spørgsmål

Praktisk del: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391
Faglig del: Konsulent Andreas Schløer Madsen, ansm@kl.dk, 3370 3153 og chefkonsulent Jacob Meller
Jacobsen, jjc@kl.dk, 3370 3852
Udstillerområdet: Udstillerkoordinator Sofie Helving, sohe@kl.dk, 3370 3278
Der vil også være mulighed for at få løbende information på http://tilmeld.kl.dk/Forum2018.

KL-sekretariat

KL har et konferencesekretariat (arrangørkontor) i kongrescenterets forhal, Tlf.: 9935 5535

