Torsdag den 12. maj 2016
10.00

Velkomst og åbning af konferencen
Thomas Adelskov, formand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg
Konferencens ordstyrer: Lene Johansen, journalist

10.15

Tema: Hvornår virker forebyggende indsatser? Og hvornår skal vi lade være?

10.15

Stammefolk, stenalderhjerner, flokdyr – hvad skal der til, for at folk ændrer adfærd?
Tinna C. Nielsen, Founder & Anthropologist, MoveTheElefant

10.45

Går det offentlige for langt i forebyggelsens hellige navn? Eller er grænsen ikke nået endnu – hvis
bare indsatserne giver god effekt og er i samfundets interesse?
Astrid Læssø Christensen, direktør, Mandag Morgen Velfærd, Tom Jensen, ansv. chefredaktør,
Berlingske Media og Gorm Greisen, overlæge dr. med, formand, Det Etiske Råd

11.10

Pause
Besøg standene

11.40

Tema: Danskernes trivsel og velvære – Er danskerne blevet mindre robuste eller er vores
samfund blevet mindre rummeligt?

11.40:

Sygdomsbyrden i Danmark – hvad fejler vi?
Knud Juel, professor, Statens Institut for Folkesundhed

12.00

Er danskerne blevet mindre robuste eller er vores samfund blevet mindre rummeligt ?
Eva Secher Mathiasen, formand, Dansk Psykolog Forening, Mai-Britt Iversen, medlem, KL’s Social- og
Sundhedsudvalg og Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Dansk Psykiatrisk Selskab

12.30

Tema: Sæt retning for velfærden – set fra ministrenes bord
Karen Ellemann, social- og indenrigsminister og Sophie Løhde, sundheds- og ældreminister

12.50

Frokost
Besøg standene

14.00

Minikonferencer
1. Indsatser over for demente og deres pårørende – hvad skal kommunerne investere i?
2. Mere viden om effekten af indsatserne på socialområdet – hvad er kommunalbestyrelsens rolle?
3. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte – med særligt fokus på sundhed, traumer og sociale behov
4. Inddrag brugerne direkte i politikformuleringen! – Hvorfor? Hvornår? Hvordan?
5. Sammenhængende borgerforløb gennem digitalisering – ud fra brugernes og familiens behov!

15.15

Pause
Besøg standene

15.45

Tema: Plads til alle – stiller det moderne samfund større krav, end mange kan magte?

15.45

Plads til alle?
Bo Lidegaard, ansv. chefredaktør, Politiken

16.10

Plads til alle – indsatsen over for de mest udsatte borgere og familier
Jann Sjursen, formand, Rådet for Socialt Udsatte, Steen Guldager, cand. psych., Socialpsykologisk
Center og H.C. Østerby, medlem, KL’s Social- og Sundhedsudvalg

16.30

Plads til alle – når forandring kræver, at medarbejderne forandrer sig
Henrik Leslye, cand. psych.

17.00

Dagens program er slut!

19.30

Aftenarrangement med spisning
”Djøf med Løg(n) II” v. Per Helge – herefter mulighed for netværk

Fredag den 13. maj 2016
09.00

Morgensang

09.10

Tema: Borgernes egne ønsker og behov – et problem eller en løsning?

09.10

Pårørende – hvad kan de forlange af kommunen, og hvad kan kommunen forlange af dem?
Ninna Thomsen, medlem, KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Kim Høgh, adm. direktør, Hjerteforeningen og
Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen m.fl.

09.30

Frivillige og civilsamfundet – hvor meget skal kommunen være afhængig af dem?
Amalie Utzon, landsformand, Ungdommens Røde Kors, Vibe Klarup Voetmann, formand, Frivilligrådet og
Thomas Adelskov, formand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg m.fl.

09.50

Borgerens egne ønsker og behov – skal kommunen følge disse? Eller skal borgerne ”passe ind”?
Afventer

10.15

Pause
Besøg standene

10.45

Tema: Giv brugerne ordet! – skab motivation!

10.45

Borgeren skal opleve reel involvering! Borgeren skal opleve at blive mødt, hørt og lyttet til!
Camilla Krogh, blogger og konsulent, Region Nordjylland

11.00

Ung, udsat og ungdomsuddannelse – motivationen til at færdiggøre sin uddannelse skal stikke dybt
Afventer

11.30

Motivation er nøglen til ændret adfærd – men ikke nok i sig selv …
Rigtige mænd, fra DR-serien “Rigtige Mænd” og Jacob Søndergaard, coach

12.00

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

Minikonferencer torsdag den 12. maj 2016, kl. 14.00-15.15
1. Indsatser over for demente og deres pårørende – hvad skal kommunerne investere i?
Størstedelen af beboerne på kommunernes plejecentre har en mild til moderat form for demens. Samtidig ved vi, at
antallet af ældre med demens er stærkt stigende de kommende år. Blandt andet derfor varsler regeringen i 2016
med en ny national handlingsplan for demens. Hvad er den nyeste viden på demensområdet? Hvad skal
kommunerne prioritere og satse på i tilbuddene til demente og ikke mindst deres pårørende?
Øyvind Kirkevold, ass. forskningschef, Nasjonal kompetansesetjeneste for aldring og helse, Norge, Gunhild
Waldemar, overlæge, dr. med., centerleder, Nationalt Videnscenter for Demens, Karen Stæhr, sektorformand, FOA
og repræsentant for Demensalliancen, Ivar Sørensen, pianist, Ivars Herreværelse, Århus og Anne Møllegaard
Mortensen, næstformand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg m.fl.

2. Mere viden om effekten af indsatserne på socialområdet – hvad er kommunalbestyrelsens rolle?
Kommunerne skal fortsat sikre mere viden om, hvordan ressourcerne bruges til størst mulig gavn for den enkelte
borger. Hvordan kan kommunerne skabe en mere videnbaseret praksis? Og hvad er kommunalbestyrelsens rolle?
Deltag i debatten og hør også om KL’s og SFI’s fælles anbefalinger til, hvordan kommunerne kan få mere viden om
effekten af indsatserne på socialområdet.
Agi Csonka, direktør, SFI og Henrik Appel Esbensen, medlem, KL’s Social- og Sundhedsudvalg m.fl.

3. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte – med særligt fokus på sundhed, traumer og sociale behov
Mellem 30 og 50 procent af nyankomne flygtninge og familiesammenførte har eller vil udvikle traumer eller PTSD.
Samtidig har flygtningene en række somatiske sygdomme og har brug for en sociale tilbud. Hvad skal
kommunerne være særligt opmærksomme på ift. nyankomne flygtninge og familiesammenførte og deres behov for
ydelser på social- og sundhedsområdet?
Morten Sodemann, overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og Mette Blauenfeldt,
centerleder, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp m.fl.

4. Inddrag brugerne direkte i politikformuleringen! – Hvorfor? Hvornår? Hvordan?
Samskabelse er på dagsordenen i kommunerne. Flere kommuner giver brugerne reel indflydelse på formulering af
politikken til gavn for brugere og politikere. Hvordan inddrages brugerne bedst mulig? Og hvornår? Og hvilke
dilemmaer kan der opstå ved direkte brugerinddragelse? I minikonferencen debatteres samskabelse i kommunerne
og blandt andet eksempler og erfaringer på brugerinddragelse i politikformuleringen på handicap-, ældre- og
sundhedsområdet.
Astrid Læssø Christensen, direktør, Mandag Morgen Velfærd, Børge Koch, medlem, Udvalget for Sundhed og
Forebyggelse, Haderslev Kommune, brugere fra Haderslev Kommune og Ole Glahn, medlem, KL’s Social- og
Sundhedsudvalg m.fl.

5. Sammenhængende borgerforløb gennem digitalisering – ud fra brugernes og familiens behov!
Sammenhængende og koordinerede borgerforløb er omdrejningspunktet for fremtidens velfærdsydelser.
Investeringer i digitale løsninger er en forudsætning for sammenhængende borgerforløb – og der er lærerige
erfaringer at hente fra det telemedicinske område. Hvad kan og skal den enkelte kommune selv gøre for sikre
digitale løsninger, der understøtter mere sammenhængende og koordinerede borgerforløb ? Og hvilken rolle har
kommunalbestyrelsen?
Tina Archard Heide, projektchef, TeleCare Nord, Regional Nordjylland, Louise Vang Jensen, seniorkonsulent, Is It A
Bird, Kaare Pedersen, projektchef, Arbejdsgange og IT-arkitektur, KL, m.fl.

Praktiske oplysninger
Tid og sted

Torsdag den 12. og fredag den 13. maj 2016
Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Deltagerpris

Deltagergebyr inkl. aftenarrangement med spisning: 3.995,- (ex moms)
Regning fremsendes efter konferenceafholdelse

Afbud

Skulle du blive forhindret i at deltage, kontakt da chefsekretær Line Schubert, lisc@kl.dk, 3370 3626. Du er
velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående 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 Convention, Henriette Mortensen, hbm@aalborg.dk,
9931 7521.

Deltagerliste

Deltagerlisten opdateres løbende på www.kl.dk/forum2016.

Festmiddag

Den 12. maj, kl. 19.30 afholdes festmiddag. Tilmelding til festmiddagen foretages ifm. tilmelding til selve
konferencen. Festmiddagen er inkluderet i prisen. Framelding af festmiddag vil ikke resultere i nedsat
deltagergebyr. Bordplanen hænges op på tavlen foran arrangørkontoret den 12. maj, kl. 17.00.

Hotelværelser

Reservation af hotelværelser www.kl.dk/forum2016. Der kan checkes ind på hotellerne fra kl. 14.00 (Hotel
CABINN Aalborg og Hotel Jomfru Ane dog først fra kl. 15.00).

Flybilletter

Bestilling af flybilletter www.kl.dk/forum2016.
Følgende flyafgange er forhåndsreserveret indtil den 10. marts 2016. 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:
12. maj - København-Aalborg, kl. 07.15, ank. kl. 08.05
13. maj - Aalborg-København, kl. 15.00, ank. kl. 15.40
Norwegian:
12. maj - København-Aalborg, kl. 07.35, ank. kl. 08.20
13. maj - Aalborg-København, kl. 15.30, ank. kl. 16.15

Bustransport

Der er arrangeret bustransport fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center den 12. maj 2016 til
de passagerer, som flyver fra København kl. 7.15 og kl. 7.35. Busserne holder udenfor ankomsthallen. Ved
afrejse fra Aalborg Lufthavn til København den 13. maj 2016 er der arrangeret bustransport, som afgår fra
Aalborg Kongres & Kultur Center kl. 13.00.
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. 08.00-18.00.

Garderobe

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

Mødemateriale

Ca. 14 dage før konferenceafholdelse, udsendes mødemateriale til alle deltagere.

Spørgsmål

Praktisk del: Chefsekretær Line Schubert, lisc@kl.dk, 3370 3626
Faglig del: Chefkonsulent Mads Jensbo, mds@kl.dk, 3370 3419 og chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen,
jjc@kl.dk, 3370 3852
Udstillerområdet: Udstillerkoordinator Sofie Mondrup Nielsen, smn@kl.dk, 3370 3832
Der vil også være mulighed for at få løbende information på www.kl.dk/forum2016.

KL-sekretariat

KL har et konferencesekretariat (arrangørkontor) i kongrescenterets forhal, Tlf.: 9935 5535 – Fax: 9935
5544

