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Spor 1: Nærhed i omsorg –små teams i hjemmeplejen 
I sporet kan du høre om og komme med input til arbejdet med at skabe mere nærhed i 
omsorgen. Hør bl.a. Jos de Blok, grundlægger og direktør i Buurtzorg, den hollandske 
plejeorganisation, der har som mål at skabe små, fleksible teams i ældreplejen, 
som hurtigere kan imødekomme de ældres behov – og give selvbestemmelse og 
arbejdsglæde til medarbejderne.

Mød to kommuner: Haderslev og Rudersdal der bl.a. med inspiration fra Holland 
arbejder med nærvisitation og små teams i hjemmeplejen – og få Martin Sandberg 
Buch fra VIVEs perspektiv på, hvordan Buurtzorg fungerer i en dansk ældrepleje.

Hør mere i dialogteltene
Har du flere spørgsmål til Haderslev og Rudersdal, Martin Sandberg Buch fra VIVE eller 
Jos de Blok fra Buurtzorg? Så kan du møde dem i dialogteltene om Nærhed i omsorg i 
tidsrummet fra kl. 12.20 – 13.35.

Spor 2: Tilsyn og læring 
Hvordan fungerer tilsynet i ældreplejen egentligt? Og hvordan er der kommet større 
fokus på læring og faglig udvikling? Lyt med når fagpersoner fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed fortæller om tilsynet på ældreområdet – og når en kommune deler 
deres erfaringer med, hvordan tilsynet fungerer hos dem.

Hør også om det nye tiltag, hvor påbud skal følges op af et obligatorisk opfølgnings- 
og læringsforløb ved Sundhedsstyrelsens rejsehold. Hvad er formålet med 
forløbene? Og hvad kan vi gøre for, at det får det ønskede resultat med mere kvalitet, 
pårørendeinddragelse – og læring på baggrund af tilsyn.

Hør mere i dialogteltene
Har du flere spørgsmål til kommunerne, Styrelsen for Patientsikkerhed eller 
Sundhedsstyrelsens rejsehold? Så kan du møde dem i dialogteltene om tilsyn og læring 
i tidsrummet fra kl. 12.20 – 13.35.

De seks faglige spor: bliv klogere på arbejdet med ny retning i ældreplejen

I tidsrummet fra kl. 10.50 – 12.20 og igen fra kl. 13.35 – 15.05 skal du vælge ét af seks faglige 
spor, som du ønsker at deltage i. De seks spor har hver deres faglige indhold, som afspejler det 
udviklingsarbejde, som parterne har arbejdet med siden Ældretopmødet 2020. I alle seks spor vil du 
opleve inddragelse, dialog og oplæg – så du både bliver klogere på, hvad der er sket det seneste år, 
får inspiration til dit eget arbejde på ældreområdet, og får mulighed for at bidrage med ny viden og 
perspektiver.

Herunder kan du læse en beskrivelse af hvert af de seks spor:
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Spor 3: Veje til inddragelse af pårørende 
Det gode pårørendesamarbejde skaber værdi både for den pårørende, for ledere og 
medarbejdere i plejen og for den ældre selv. Men det kan være svært at finde tid, 
ressourcer og værktøjer til i en travl dagligdag.

Få inspiration og klare svar fra en leder og en medarbejder fra et plejecenter i Thisted, 
der har ændret kulturen, styrket tilfredsheden og sænket sygefraværet – gennem 
arbejdet med at styrke pårørendesamarbejde, og diskuter anbefalingerne til styrket 
pårørendeinddragelse med den arbejdsgruppe, der har arbejdet med temaet siden 
Ældretopmøde 2020.

Hør mere i dialogteltene
Har du flere spørgsmål til deltagerne fra Thisted eller til arbejdsgruppen bag 
anbefalingerne til styrket pårørendeinddragelse? Så kan du møde dem i dialogteltene 
om Pårørendeinddragelse i tidsrummet fra kl. 12.20 – 13.35.

Spor 4: Rekruttering – hvordan finder vi nye veje sammen? 
Mange kommuner arbejder målrettet med at rekruttere medarbejdere til ældreområdet, 
og der er mange gode initiativer i gang. Men der er samtidig behov for, at alle aktører 
sammen finder nye veje til at løse rekrutteringsudfordringerne. I Horsens Kommune 
har man rigtig gode erfaringer med at uddanne hverdagsguider, så de ansatte selv kan 
fortælle om faget, udfordringerne og de gode oplevelser – og derigennem trække andre 
til.

Lyt med og stil spørgsmål når en medarbejder og en repræsentant fra Horsens 
Kommune fortæller om deres erfaringer. Få også et overblik over de igangsatte 
rekrutteringsinitiativer og deltag i et image-laboratorium. Hér får du, med afsæt i et 
fagligt indspark fra Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i VIVE, mulighed for at være med 
til at udvikle greb, der kan styrke fagets image.

Hør mere i dialogteltene
Har du flere spørgsmål til Horsens Kommune eller KL? Så kan du møde parterne  
i dialogteltene om rekruttering i tidsrummet fra kl. 12.20 – 13.35.

Spor 5: Kvalitet og kompetenceudvikling i praksis 
Udviklingen af kvaliteten i ældreplejen er mange steder rigtig godt i gang. Hør to 
ældrechefer; Carsten Møller Beck, Aalborg kommune, og Kirsten Vie Madsen, Svendborg 
kommune fortælle om, hvordan de øger kvaliteten ved at styrke mødet mellem borger 
og personale og ved at tage udgangspunkt i borgeren fremfor systemet.

På sporet får du også del i erfaringerne fra Lolland kommune, hvor social- og 
sundhedsassistent Henriette Tine Hansen med indsatsen ”I sikre hænder” hver dag 
skaber målbare kvalitetsforbedringer for borgerne gennem bedre medicinhåndtering. 
Ligesom vi præsenterer Sundhedsstyrelsens arbejde med kvalitet og kompetencer  
i ældreplejen.

Hør mere i dialogteltene
Har du flere spørgsmål til Lolland, Aalborg, Svendborg eller Sundhedsstyrelsen? Så 
kan du møde dem i dialogteltene om kvalitet og kompetenceudvikling i tidsrummet fra  
kl. 12.20 – 13.35.
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Spor 6: Faglig ledelse – hvordan lykkes vi sammen 
Den kommunale ældrepleje står over for et voksende antal ældre, og langt 
flere borgere med kroniske og komplekse sygdomme, der har brug for pleje 
og omsorg. Det kræver ledere, som både har en indgående forståelse for 
udfordringerne i ældreplejen, og som kan sætte en retning for udviklingen af 
den faglige kvalitet på området.

I sporet kan du bl.a. høre om de nye pejlemærker for faglig ledelse, der er udviklet 
som et partssamarbejde i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre, og få inspiration 
fra to kommuner, der dagligt arbejder med at styrke den faglige ledelse. Vær også 
med til at drøfte, hvordan de nye pejlemærker kan omsættes til god faglig ledelse  
i hverdagen i ældreplejen

Hør mere i dialogteltene
Har du flere spørgsmål til arbejdet med pejlemærker for faglig ledelse eller gode 
input til, hvordan vi skal omsætte pejlemærkerne? Så har du muligheden for at 
møde os i dialogteltene om faglig ledelse i tidsrummet fra kl. 12.20 – 13.35.


