DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference, torsdag d. 3. november 2011 Vingsted

En sundhedsindsats mellem to stole?
Ældre borgere som brugere af kommunale og regionale sundhedsydelser

Det danske sundhedsvæsen har gennem de sidste 10 år gennemgået mange forandringer
- såvel kommunalt som regionalt. Kommunerne er i dag en integreret del af det samlede
sundhedsvæsen med et øget ansvar for at skabe sammenhæng i behandlingsforløb på
tværs af sektorer.
Væksten i antal ældre borgere stiller store krav til sundhedsvæsnet om at betjene flere
kronisk syge og medicinske patienter. Den ældre medicinske patient er karakteriseret ved
flere forskellige sygdomme. Et velfungerende samarbejde er altafgørende for, at en patient
ikke ender mellem to stole, hvor ingen vil vedkende sig ansvaret for et behandlingsforløb.
Bedre koordination og sammenhæng mellem kommunale og regionale sundhedsydelser
er derfor i fokus i både kommuner og regioner. Det betaler sig – såvel menneskeligt som
økonomisk.
DANSKE ÆLDRERÅD sætter med denne landsdækkende konference spot på ældre
borgere som brugere af sundhedsydelser og spørger bl.a.:
-

-

Hvordan prioriterer politikere på sundhedsområdet?
Hvilke initiativer er på bedding for at sikre mere sammenhængende patientforløb?
Hvordan fungerer samarbejdet om rehabilitering i praksis mellem kommuner og
regioner?
Kan overgange mellem rehabiliteringstilbud og hjem lettes?
Hvordan har kommuner organiseret løsningen af sundhedsopgaver, og hvilke
snitflader og gråzoner eksisterer mellem borgeres forventninger og kommunens
tilbud?
Hvordan kan kommuner opprioritere den palliative indsats for ældre borgere i f.eks.
hjemmeplejen?
Kan brug af velfærdsteknologi medvirke til færre hospitalsindlæggelser?
Er en kommunal sundhedspolitik nødvendig, og hvordan gør kommuner
sundhedspolitik konkret, nærværende og handlingsorienteret?

Tid:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
Tilmeldingsfrist:

Torsdag d. 3. november 2011
Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
850 kr. for ældre-/seniorrådsmedlemmer / 1100 kr. for andre
Via hjemmesiden www.danske-aeldreraad.dk
Mandag d. 24. oktober 2011

Program
9.45 – 10.30

Indregistrering, kaffe og rundstykker

10.30 – 10.35

Velkomst
Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD

10.35 – 11.20

Prioriteringer på sundhedsområdet
Sundhedsområdet skal udvikles i et langsigtet perspektiv og bygge på
evidens. Ikke mindst kommende ældre borgeres forventninger til
sundhedsydelser sætter kommuner under pres. Der er derfor grund til at
stille skarpt på kriterier for prioritering. Kriterierne kan handle om at
bruge ressourcer, hvor det økonomiske udbytte er størst, men kan også
indebære at tilgodese borgere, der har størst behov, eller om at få mest
mulig sundhed for flertallet af borgere.
Lars Iversen, formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune

11.25 – 12.15

Valgfrit seminar

12.20 – 13.15

Frokost

13.20 – 14.10

Valgfrit seminar

14.15 – 14.50

Sundhedsvæsnet mangler sammenhæng og kvalitet
Vi er vant til at tænke sundhedsydelser på sundhedsvæsnets
præmisser – ikke på patienters. Behandlingsforløb splittes op i kasser,
der passer til en gældende struktur. Dét resulterer i en dårligere og
mindre effektiv behandling. Patienter har behov for ydelser, der går på
tværs af sektorer og på tværs af lægefaglige specialer i
sundhedsvæsnet. Et solidt skridt i retning mod et moderne,
sammenhængende sundhedsvæsen er mere fokus på det endelige
resultat frem for på institutionernes isolerede præstationer. Det vil
blandt andet være gavnligt for ældre medicinske patienter.
Lars Engberg, formand for paraplyorganisationen Danske Patienter

14.50 – 15.05

Kaffepause

15.05 – 15.45

Regionernes vision for fremtidens sundhedsvæsen
Kvalitet og forskning går hånd i hånd i et moderne sundhedsvæsen.
Danske Regioner har sammen med de fem regioner fokus på såvel den
faglige kvalitet af de konkrete behandlinger, kvaliteten af de forløb som
patienter kommer igennem, som på den oplevelse patienter har af en
behandling. Danske Regioner ønsker at forbedre indsatsen for ældre
medicinske patienter bl.a. gennem sammenhængende patientforløb,
hvor forebyggelse og genoptræning er vigtige elementer. Hvis opgaven
skal løses, kræver det et tæt samarbejde på tværs af regioner og
kommuner.
Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner

15.45 – 15.50

Afsluttende kommentar
Kirsten Feld, formand for DANSKE ÆLDRERÅD

16.00

Busafgang mod Vejle

Seminarer
1. Organisering af den palliative indsats
Palliativ indsats retter sig mod de fysiske, psykiske og sociale lidelser, der for syge borgere
kan være forbundet med livstruende sygdom og død. Indsatsen er tværfaglig og varetages i et
samarbejde mellem fagpersoner, syge og pårørende. Seminaret giver et overblik over den
kommunale og regionale organisering på området, og oplægsholder giver bud på, hvordan
den palliative indsats kan udvikles.
Jorit Tellervo, projektleder, Palliativt Videncenter
2. Hvordan lettes overgange mellem rehabiliteringstilbud og hjem?
Sammenhængende patientforløb står højt på den sundhedspolitiske dagsorden. Politisk,
organisatorisk og fagligt tages mange initiativer i bestræbelser på at opnå bedre
sammenhæng i patientforløb. Seminaret har fokus på, hvordan overgangen mellem
rehabilitering og hjem kan lettes for ældre borgere.
Inge Storgaard Bonfils, forsknings- og udviklingskonsulent, Center for Sammenhængende
Forløb, Professionshøjskolen Metropol
3. Følge-hjem ordning – et konkret eksempel
Bispebjerg Hospitals følge-hjem ordning giver patienter bedre kvalitet og tryghed i overgangen
fra hospital til eget hjem og reducerer risiko for genindlæggelse. En følge-hjem ordning
bidrager til at styrke det sammenhængende patientforløb for svækkede medicinske patienter.
I denne ordning er der særligt fokus på at tjekke og følge op den enkelte patients
medicinering. Seminaret omhandler erfaringer fra ordningen og giver bud på, hvilke initiativer
der kan lette overgang fra hospital til eget hjem – ikke mindst for ældre medicinske patienter.
Inge-Lise Mahler, Følge-hjem sygeplejerske, Bispebjerg Hospital
4. Velfærdsteknologi i hjemmet
Et projekt i Langeland Kommune afprøver velfærdsteknologi og service i hjemmet hos ældre
borgere, der lider af diabetes, KOL eller hjerteinsufficiens. Velfærdsteknologien skal sikre, at
de ældre opnår en højere livskvalitet og sikkerhed. Den skal ligeledes holde øje med kroniske
sygdomme, således at den enkelte ældre kan undgå indlæggelser på hospitalet og forværring
af en kronisk lidelse. Teknologierne er meget nemme at bruge. Seminaret stiller skarpt på
såvel fordele som ulemper ved velfærdsteknologi.
Helle Holm, projektsygeplejerske, Langeland Kommune
Casper Marcussen, projektleder, MedCom
5. Sundhedspolitik
Der er ikke krav om, at kommuner skal udforme en sundhedspolitik, men Sundhedsstyrelsen
anbefaler kommuner at udarbejde en sådan, da den er et godt redskab til at sikre koordination,
synlighed og fælles fokus. Et seminar om, hvad en kommunal sundhedspolitik kan indeholde,
og hvad ældre-/seniorråd skal være opmærksom på i den forbindelse.
Charlotte Juhl Andersen, formand, udvalget for sundhed og social service, Horsens Kommune
6. Rehabilitering – et samarbejde mellem region og kommune
Rehabiliteringsindsats i regioner og kommuner sker med afsæt i den vedtagne
sundhedsaftale. Målet er, at patienter oplever genoptræning som en del af en
sammenhængende rehabiliteringsproces. Det kræver en indsats med fokus på
kommunikation, kontinuitet og koordination, som baserer sig på den til dato bedste viden.
Seminaret stiller skarpt på udfordringer i samarbejdet mellem region og kommune om at skabe
en sammenhængende indsats.
Asger Kudahl, leder, Genoptræning, Odense Kommune

Praktiske oplysninger
Tid

Konferencen afholdes torsdag d. 3. november. Indregistrering fra kl. 9.45.
Programmet begynder kl.10.30 og slutter kl. 16.00.

Pris

Konferenceafgift for ældrerådsmedlemmer kr. 850. Andre kr. 1.100.
Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand,
eftermiddagskaffe med brød, bustransport mellem Vingstedcentret og Vejle
station samt deltagermappe.

Tilmelding

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk
Tilmeldingsfrist er mandag d. 24. oktober 2011.
Der er plads til 200 deltagere.
Deltagerne registreres efter ”først-til-mølle” princippet.
Hvis der skal tages særlige hensyn (kørestolebruger, diabetiker m.m.), bedes
dette anført i tilmeldingen.

Bekræftelse Efter tilmeldingsfristens udløb modtager den kontaktperson, der er oplyst på
tilmeldingsblanketten, en bekræftelse. Kontaktpersonen giver besked til
deltagerne.
Betaling

Faktura med indbetalingskort sendes pr. mail. Hvis der er oplyst EAN nr.
fremsendes faktura til dette. Der skal ske elektronisk fakturering af de
fakturaer, der betales af kommunen. Derfor er det vigtigt, at der oplyses
EAN-nummer, hvis kommunen skal betale.

Afmelding Afmelding skal ske skriftligt. Afmelding er vederlagsfri indtil 24. oktober.
Ved afmelding mellem 24. oktober og 28. oktober refunderes 75 % af
deltagerprisen.
Efter 28. oktober refunderes deltagerprisen ikke.
Tilmeldte kan i stedet vælge at sende en anden deltager.
Adresse

Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf.: 7586 5533

Målgruppe Ældre-/seniorrådsmedlemmer og deres samarbejdspartnere, medlemmer af
frivillige organisationer, embedsmænd og kommunalpolitikere.
Bus

Der er gratis bustransport fra Vejle station til Vingstedcentret. Bus er afpasset
tog ankomst kl. 9.25 fra København og 9.12 fra Frederikshavn.
Der er ligeledes gratis bustransport til Vejle station kl. 16.05 fra
Vingstedcentret.
Buskørsel fra Vingstedcentret til Vejle station tager ca. 35 min.
Tog mod København afgår 16.48 og 17.13.
Tog mod Frederikshavn afgår 16.54.

For yderligere information kontakt:
Konsulent Lise Sørensen på tlf. 3877 0164 / mail: ls@danske-aeldreraad.dk

