
09.30 – 10.00 Morgenkaffe og registrering 

10.00 – 10.15 Velkomst 
Formand for Ældre Sagen, Søren Rand præsenterer Ældre Sagens indsats på pårørendeområdet. 
Hvilke initiativer tager Ældre Sagen, og hvorfor interesserer foreningen sig for pårørende?

10.15 – 10.30 Ældre Sagens pårørendepolitiske indsats
Direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup fremlægger ny dokumentation om pårørendes indsats 
og præsenterer Ældre Sagens bud på en ny pårørendepolitik. 

10.30 – 10.40 Hvilke konsekvenser har det for arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien,  
når pårørende løfter flere opgaver? 
Videoindslag med professor på RUC, Bent Greve. I hvilken grad kan frivillige og pårørende løse 
de udfordringer, velfærdssamfundet står over for? 

10.40 – 11.05 Hvilken rolle skal og kan familien spille i fremtidens velfærdssamfund?
Tove Lindhardt, Ph.D. og seniorforsker ved medicinsk afdeling på Herlev Hospital.  
Hvilke omkostninger har det, hvis pårørende og frivillige skal overtage opgaver, som hidtil har 
været velfærdsydelser, som samfundet leverede?  
Pårørende er meget engagerede, men hvordan står det til med at inddrage pårørende?
 

11.05 – 11.45 Mødet mellem pårørende og velfærdssamfundet
To pårørende, Camilla Tved, jordemoder og politisk rådgiver, og Eva Hultengren, praktiserende 
psykolog, taler med Trine Sick om deres meget personlige erfaringer som pårørende. Hvad var 
de største bekymringer? Hvilken hjælp og vejledning var der? Hvordan var samarbejdet med de 
professionelle? Hvilke udfordringer var de største, og hvilke gode råd kan de to erfarne pårøren-
de give videre til salen? 

11.45 – 12.45 Frokost 

12.45 – 14.25 5 parallelle workshops med kaffe og kage 

WORKSHOP 1 
Lokale salon 

26 + 27

Inddragelse og samarbejde 
Fagpersonernes syn på pårørende har betydning for udviklingen af et effektivt og konstruktivt 
samarbejde mellem pårørende og medarbejdere. I workshoppen skal vi udvikle inspiration 
til kommunernes og regionernes samarbejde med pårørende. Marie Lenstrup, formand for 
Pårørende i Danmark, kridter banen op: Hvordan kan vi forstå begreberne ”inddragelse” og 
”pårørende”? Birthe Søndergård, leder af Gladsaxe Træningscenter, har stået i spidsen for en 
kulturændring i personalets samarbejde med pårørende. Det har løftet kvaliteten af plejen, bor-
gernes tilfredshed, og personalets trivsel. Med disse to oplæg som afsæt vil workshopdeltagernes 
egne ideer og erfaringer blive bragt i spil. Facilitator: Katrine Kirk  

WORKSHOP 2 
Lokale Plenum

Inddragelse og samarbejde 
Fagpersonernes syn på pårørende har betydning for udviklingen af et effektivt og konstruktivt 
samarbejde. I workshoppen skal vi udvikle inspiration til samarbejde mellem pårørende og fag-
folk. Der vil være oplæg fra Ove Gaardboe, overlæge og seniorkonsulent i Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed, der taler om, hvad vi ved om personalets indstilling til at inddrage pårørende 
og om arbejdet med at få dem til at invitere noget mere til partnerskabet mellem patient, per-
sonale og pårørende. Hanne Gullestrup, seniorkonsulent og pårørende, der deler pointer fra 
sin bog ”Pårørende på tværs – om pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbej-
de”, der er udkommet 11. maj. Lene Dernert, Psykolog i Folkesundhed Aarhus taler om sine 
erfaringer, muligheder og udfordringer med, at tilbyde pårørende til mennesker med kroniske 
sygdomme gruppeforløb og individuelle samtaler.  Facilitator: Mirjana Saabye.  
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WORKSHOP 3 
Lokale salon  

28 + 29 

Hvordan skaber vi pårørendevenlige kommuner? 
Hvordan ser en pårørendevenlig kommune ud? Hvilken forskel gør det, at kommuner ansætter 
pårørendekonsulenter? Og hvordan kan kommunerne i det hele taget styrke indsatsen omkring 
pårørende? Vi skal ”op i helikopteren” og udveksle idéer og give inspiration til, hvordan kommu-
nerne bliver mere anerkendende og støtter pårørende i den store indsats, de gør? Det gør vi med 
oplæg fra sundhedschef i Århus Kommune, Annemarie Zacho-Bro, pårørendekonsulent i 
Hillerød Kommune, Inger Schrøder, og socialrådgiver i Ældre Sagen, Kirsten Dyrborg. De 
sætter spot på kommunernes samarbejde med pårørende og kommer med idéer til, hvordan det 
kan styrkes. Facilitator: Lene Pedersen.

WORKSHOP 4 
Lokale sal C

Hvordan kan frivillige støtte pårørende, og skal de det?
Hvordan kan frivillige støtte pårørende uden at overtage professionelles opgaver, og hvor går 
grænsen egentlig? Hvilke behov har pårørende, og hvor kan frivillige gøre en forskel? Workshop-
pen lægger ud med en minipaneldebat med chefkonsulent i Danske Patienter, Annette Wan-
del, chefpsykolog i Psykiatrifonden, Michael R Danielsen og Janni Poort, Familierådgiv-
ning og Integration i Århus, tidligere fra FriSe. Deltagerne i workshoppen skal udvikle ideer 
og inspiration til, hvordan frivillige kan gøre en forskel for pårørende. De bedste ideer bliver 
kåret efter helt særlige kriterier. Facilitator: Trine Sick.

WORKSHOP 5 
Lokale sal D + E

Hvordan kan frivillige støtte pårørende, og skal de det?
Hvordan kan frivillige støtte pårørende uden at overtage professionelles opgaver, og hvor går 
grænsen egentlig? Hvilke behov har pårørende og hvor kan frivillige gøre en forskel?  Workshop-
pen lægger ud med debat med rådgiver i Hjernesagen, Maja Klamer Løhr, seniorforsker og 
PhD. Tove Lindhardt, samt tidligere sundhedskonsulent i Københavns Kommune, tilknyt-
tet Aalborg Universitet, Dr. PH. Marianne Mahler. Deltagerne i workshoppen skal udvikle 
ideer og inspiration til, hvordan frivillige kan gøre en forskel for pårørende.  
Facilitator: Lars Linderholm, afdelingschef i Ældre Sagen

14.30 – 15.00 Indlæg fra statsminister Lars Løkke Rasmussen inkl. spørgsmål fra salen  

15.00 – 15.45 Paneldebat: Hvordan anerkender, støtter og inddrager vi pårørende? 
Hvilke politiske tiltag kan gøre det nemmere at være pårørende? Hvordan undgår vi, at pårøren-
de bliver nedslidte? Hvilke rammer skal der til, hvis pårørendes erfaringer og viden skal bruges 
på en god måde? Hvordan klæder vi medarbejderne på til at samarbejde med pårørende? Hvilke 
politiske rammer skal der til?
Paneldebat med:
• Annemarie Zacho-Bro, sundhedschef i Århus kommune 
• Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen
• Finn Sørensen, ældreordfører fra Enhedslisten 
• Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark
• Ninna Thomsen, omsorgs- og sundhedsborgmester og formand for Sundheds-  

og Omsorgsudvalget i Københavns kommune 

15.45 – 16.00 Per Vers rapper dagen op

PRAKTISK INFO 26. maj 2016 

Nyborg Strand 

Pris: 500,- kr. pr. person 

Varighed: 9.30 til 16.00

SE MERE PÅ  www.aeldresagen.dk/paaroerende16
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