
LIVSSITUATIONER OG OVERGANGE I ALDERDOMMEN 
 

ET LIVESTREAM-EVENT I FEM DELE 

De enkelte events streames direkte fra KL-huset. 

1. STARTEN PÅ SENIORLIVET 

Hvad er afgørende for, om man får en sund og meningsfuld alderdom? Og 
hvordan kan vi i kommunerne understøtte borgere i kritiske livsovergange – 
heriblandt overgangen fra arbejdsliv til seniorliv? Det er nogle af de spørgsmål, vi 
rejser på det første liveevent. 

Gæster: Karsten Vrangbæk, professor v. Københavns Universitet, Betina 
Engelhardt Rasmussen, leder af aktivitetscenteret, og sundhedskonsulent Jette 
Spelling Clausen, Hvidovre Kommune, samt Signe Juler Bøgesvang, projektleder, 
Aabenraa Kommune.                  
Tidspunkt: Onsdag den 28. oktober fra 10.00-11.00 
 

2. NYE VANER SENT I LIVET 

Hvorfor er det så svært at ændre vaner sent i livet? Hvad kræver en 
livsstilsændring egentlig? Og hvordan kan kommunerne være med til at skabe 
rammerne for et godt og aktivt ældreliv? Det kan du høre mere om på vores 
andet livestream-event, hvor vi bl.a. får besøg af to kommuner, der hver især 
arbejder med at forebygge fornyet behov for hjælp og sikre en god overgang, når 
et rehabiliteringsforløb afsluttes, og hverdagen begynder igen. 

Gæster: Astrid Pernille Jespersen, professor v. Københavns Universitet, Morten 
Borregaard Poulsen, projektleder i Brønderslev Kommune, Lone Starbæk Schmidt 
og Malene Pekruhn, visitationschef og teamkoordinator i Aalborg Kommune.                                   
Tidspunkt: Onsdag den 4. november 2020 fra kl. 10.00-11.00 

 
3. TAB AF ÆGTEFÆLLE – OM SORG OG ENSOMHED BLANDT ÆLDRE 

Hvert år mister godt 15.000 personer over 65 år deres ægtefælle, hvilket kan føre 
både sorg og ensomhed med sig. Men hvad er sorgen egentligt for en størrelse? 
Og hvordan kan kommunerne være med til at afhjælpe ensomhed og depression 
blandt ældre, der har mistet? Det kan du høre mere om på dette livestream-
event, hvor vi både får besøg af en hospitalspræst og to kommuner, der har 
igangsat hver deres indsatser for at komme ensomheden til livs. 

Gæster: Christian Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet, Lluis Armangue, 
specialkonsulent i Københavns Kommune, samt Anne Sloth-Egholm, 
Sundhedscenterleder i Horsens Kommune. 
Tidspunkt: Torsdag den 12. november 2020 fra kl. 10.00-11.00 

 
4. FRA EGET HJEM TIL PLEJEHJEM 

Mange af de borgere, der i dag kommer på plejehjem, har en demenssygdom. 
Men hvad er det egentlig der sker, når borgere rammes af demens – set fra et 
sundhedsfagligt perspektiv? Og kan fleksible ordninger være med til at sikre en 
bedre overgang fra eget hjem til plejehjem? Det kan du høre mere om på vores 
fjerde livestream-event. 

Gæster: Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videncenter for Demens, samt 
Kirsten Gosvig og Susie Dybing, plejehjemsleder og demenskonsulent i Hillerød 
Kommune.  
Tidspunkt: Onsdag den 18. november 2020 fra kl. 10.00-11.00 

 
5. DEN SIDSTE TID 

Det nære sundhedsvæsen har stor indflydelse på, hvordan borgere – og deres 
pårørende – oplever den sidste del af livet. I kommunerne skal vi være klar til at 
tage samtalen med de ældste og de mest syge, så vi sikrer, at der er 
overensstemmelse mellem borgernes ønskerne og den behandling og pleje, der 
faktisk gives. Men hvordan tager man den svære samtale om døden? Og 
hvordan kan vi sikre et godt samarbejde på tværs af sektorerne, så vi undgår 
unødige genindlæggelser? Det er nogle at de spørgsmål, vi kommer omkring på 
det femte – og sidste – liveevent.  

Gæster: Ove Gaardboe, overlæge v. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og Mejse 
Holstein, projektleder i Svendborg Kommune. 
Tidspunkt: Onsdag den 25. november 2020 fra 10.00-11.00 

 
PRAKTISK INFORMATION 
De fem events sendes live, men det vil være muligt at tilgå optagelser af de 
enkelte live-events i tre måneder efter afholdelse.  

Læs mere om serien og de enkelte live-events på: 
 
https://tilmeld.kl.dk/aeldrelivestream/conference 

 
Pris: 250 kr. eksl. moms for ét live event og 750 kr. eksl. moms for hele pakken 
med alle fem events.  

Du kan desuden læse KL’s inspirationskatalog ’Veje til et selvstændigt ældreliv’ her. 

 

https://tilmeld.kl.dk/aeldrelivestream/conference
https://www.kl.dk/nyheder/sundhed-og-aeldre/2020/juni/inspiration-til-gode-indsatser-i-aeldreplejen/

