DANSKE ÆLDRERÅD indbyder medlemmer af ældre- og seniorråd til temadage om nye
regler for:

Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik
i ældreplejen
I 2015 er der udarbejdet nye vejledninger om rehabiliteringsforløb og om forebyggende hjemmebesøg.
Serviceloven og nogle af dens bekendtgørelser er ændret til at borgerne får mere ensartede vilkår. De nye
regler præsenteres på temadagen.
Vejledningernes syn på pårørendes opgaver gennemgås, og kommunale repræsentanter fra ældreområdet
præsenterer deres kommunes praksis indenfor området rehabilitering og forebyggende hjemmebesøg.
Et væsentligt emne er værdighedspolitik, som ældre-/seniorråd mindst to gange skal behandle inden
politikken vedtages i kommunen. Rådene skal inddrages i arbejdet med at udarbejde indholdet af en
værdighedspolitik, og skal høres før kommunalbestyrelsen godkender politikken. Endelig skal ældre/seniorråd rådgive om, hvordan værdigheds-midler fordeles, så de anvendes, hvor behovet i kommunen er
størst.
Et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs Formandskab præsenterer bestyrelsens forslag til overordnede
værdier, der kan indgå i en kommunes værdighedspolitik. Forslagene drøftes og suppleres af forslag fra de
deltagende ældre-/seniorråd. Når en politik skal omsættes til kommunal praksis, skal konkrete forslag på
bordet. Det sættes der også fokus på.
Temadagenes værdipolitiske forslag samles til et idékatalog, som sammenskrives og udsendes til DANSKE
ÆLDRERÅDs medlemmer i løbet af marts måned 2016.
Som afsæt for behandling af værdighedspolitikken tages der udgangspunkt i teksten fra Aftalen om
Finanslov for 2016:
 Værdighedspolitikken skal forholde sig til konkrete områder i relation til en værdig ældrepleje, og
skal understøtte arbejdet ift. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed,
mad og ernæring samt en værdig død.
 Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for de ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og
kan forventes i den pågældende kommune.
 I udarbejdelsen af værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen sikre, at eksempelvis de lokale
ældreråd, eventuelt øvrige relevante parter, pårørende samt medarbejdere inddrages.
 Den første værdighedspolitik godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens
hjemmeside i første halvår af 2016.
 Det skal endvidere fremgå, at midlerne ligger udover de vedtagne budgetter for 2016.
Temadagene afholdes:
22. februar
23. februar
25. februar
29. februar
2. marts

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, tlf. 6341 8100
Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg, tlf. 8667 3222
Skydepavillonen Ålborg, Sdr. Skovvej 30, 9000 Aalborg, tlf. 9812 0102
Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, tlf. 4813 0240
Næstved Vandrehjem, Præstøvej 65, 4700 Næstved, tlf. 5572 2091

Tilmelding senest søndag d. 14. februar.
Ældre- og seniorråd tilmelder sig samlet.
Elektronisk tilmelding via hjemmesiden
www.danske-aeldreraad.dk

Program
8.30 – 9.00

Morgenmad

9.00 – 9.10

Velkomst og introduktion til dagens tema.
Et medlem af Formandskabet i DANSKE ÆLDRERÅDs
bestyrelse.

9.10 – 10.15

Faglig opdatering
Præsentation af nye regler for rehabilitering, herunder omtale
af vejledning og håndbog om emnet.
Præsentation af nye regler for forebyggende hjemmebesøg,
herunder omtale af vejledning og krav til kvalitetsstandarder.
Hvilke pårørendeopgaver omtales i den nye vejledning til de to
emner?
Hvad skal ældre-/seniorrådet holde øje med?
Oplæg: Dorthe Neergaard, Ældrepolitisk konsulent, cand. jur.,
DANSKE ÆLDRERÅD

10.30 – 11.15

Ældrechefens syn på de aktuelle opgaver
Hvordan omsættes de nye bestemmelser om rehabilitering og
forebyggende hjemmebesøg til kommunal praksis?
Hvilke resultater giver rehabiliteringsindsatsen?
Opleves der dilemmaer og problemer med at nå målene?
Hvordan samarbejder kommunen og ældre-/seniorrådet om
ældrepolitiske emner?
Oplæg: En ældrechef fra en nærliggende kommune

11.15 – 12.00

Den forebyggende medarbejders opgaver
Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?
Hvordan får man en aftale i stand?
Hvad synes du er et godt besøg?
Hvor ser du mulighederne for samarbejdet med ældre/seniorråd?
Oplæg: En forebyggende medarbejder fra en nærliggende
kommune

12.00 – 13.00

Frokost med 1 øl/vand

13.00 – 13.20

Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og
prioriteringer, der kan indgå i formulering af
værdighedspolitikken
Oplæg: Formandskabet i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse.

13.20 – 13.40

Hvert ældre-/seniorråd drøfter: Hvilke andre elementer vil rådet
pege på som hensigtsmæssige?

13.40 – 15.00

Fælles drøftelse og opsamling af forslag til skriftligt idékatalog.

14.00 – 14.20

Eksempler på omsorgs- og plejeopgaver, der kan
understøtte en værdighedspolitik i kommunen
Oplæg: Formandskabet i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse.

14.30 – 15.15

Grupper på 3-5 nabo- og genboråd præsenterer mindst tre
forslag, der styrker værdig omsorg og pleje i egen kommune.

15.15– 15.30

Fælles opsamling og afslutning
Opsamling af forslag til skriftligt idékatalog.

Yderligere oplysninger:
Pris: Medlemmer af ældre- og seniorråd samt rådenes sekretærer: kr. 850,Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt
deltagermappe.
Bekræftelse: Efter tilmeldingsfristens udløb sendes bekræftelse til deltagerens oplyste mailadresse.
Betaling: Faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb.
Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt. Afmelding er vederlagsfri indtil 14 dage før temadagens start. Ved
afmelding senere end 14 dage før temadagen refunderes 75 % af deltagerprisen. Hvis afmelding sker
senere end syv dage inden temadagen afholdes, betales hele deltagerprisen. Ældre-/seniorrådet kan dog
altid sende en anden deltager end den tilmeldte.
Oplægsholdere:
Et medlem af Formandskabet i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse.
En ældre-/omsorgschef fra en kommune i regionen.
En forebyggende medarbejder fra en kommune i regionen.
Ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅD, Dorthe Neergaard.

