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Fremfærd er et partssamarbejde om udvikling af de kommunale kerneopgaver. 

Det fælles mål er at skabe effektive arbejdspladser, hvor opgaverne løses i et tæt 

samspil med borgerne og hvor medarbejdere trives. Fremfærd er organiseret i 

fem områder, der iværksætter udviklingsarbejde inden for alle dele af den 

kommunale velfærd. 
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Har vi glemt den grundlæggende pleje? 
 

 

 
INVITATION: Workshop om grundlæggende pleje 
 

Kom og vær med, når Fremfærd Sundhed og Ældre i samarbejde med kommunale 

medarbejdere og ledere skal komme med ideer og konkrete forslag til indsatser, der kan 

styrke den grundlæggende pleje i hele landet.  

 

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter om at 

udvikle og styrke de kommunale kerneopgaver på sundheds- og ældreområdet. I de 

kommende år vil parterne sætte fokus på den grundlæggende pleje – og hvordan værdien 

af den grundlæggende pleje kan revitaliseres og synliggøres.  

 

Op til 7 medarbejdere og ledere fra din kommune inviteres derfor til at deltage i en 

workshop den 9. december 2019. På workshoppen har vi brug for jeres hjælp til at komme 

med ideer til, hvilke indsatser Fremfærd Sundhed og Ældre kan igangsætte for at styrke 

den grundlæggende pleje i kommunerne. 

 

 

FORMÅL MED DAGEN 

At formulere forslag til indsatser, som Fremfærd Sundhed og Ældre kan igangsætte for at 

revitalisere og styrke den grundlæggende pleje. 

 

I får: 

• Mulighed for at jeres kommune er aktivt med til at definere, hvordan Fremfærd 
Sundhed og Ældre kan være med til at styrke den grundlæggende pleje. 

• Sparring og videndeling på tværs  
• Og ikke mindst mulighed for at få del i de udviklingsmidler, som Fremfærd 

Sundhed og Ældre uddeler til udvalgte projekter, som led i den videre indsats på 
området.  

 

 

HVOR OG HVORNÅR 

Workshoppen finder sted den 9. december kl. 10-15 i Odense. 

Adresse: Vesterbro 120, 5000 Odense C. 
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HVEM 

Alle landets kommuner inviteres til at deltage. Det er et krav, at de deltagende kommuner 

stiller med 5-7 deltagere, som dækker både medarbejdere, der i praksis arbejder med 

pleje, rehabilitering, kvalitet og udvikling, samt ledere indenfor pleje, sundhed og omsorg. 

Vi opfordrer til, at ledelsesrepræsentanter på chef-niveau deltager i workshoppen. 

 

Der er plads til 5-7 kommuner på workshoppen. Hvis flere kommuner ønsker at deltage, 

udvælger Fremfærd Sundhed og Ældre deltagerne ud fra hensyn til bl.a. geografisk 

spredning og repræsentation af medarbejdere og ledere. 

 

 

TILMELDING 

Tilmelding sker på mail til Amalie Lollike, AMLO@kl.dk. Tilmeldingsfristen er mandag den 

25. november 2019. Hvis du har spørgsmål til arrangement kontakt Sophie Leth-Møller på 

SLM@kl.dk. 

 

Det er gratis at deltage i arrangementet. 
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