
 

 

Temadage om samarbejdsrelationer og forebyggelse 

 

Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i kommunerne, og hvordan 
arbejder kommunerne med forebyggelse på ældreområdet. Det er de to spørgsmål, som 
forårets fem temadage sætter fokus på. 

På temadagene får du både ældrerådenes og kommunernes syn på, hvad der kendetegner det gode samarbejde.  

Ældrerådsformænd fra fem kommuner fortæller om deres samarbejdsrelationer og giver deres syn på hvorfor det 
gode samarbejde er vigtigt, hvordan de får det til at lykkes og hvilke resultater det i sidste ende medfører for kommu-
nens ældre. 
 
Herudover fortæller fem kommunale udvalgsformænds om deres oplevelser og overvejelser om det gode samarbej-
de mellem ældreråd og kommune.     
  
Anden halvdel af dagen, handler om tidlig opsporing og forebyggelse i forhold til sårbare ældre. Du hører om de initi-
ativer kommunerne er forpligtigede til at løse på området, og du hører om de gode eksempler og initiativer, som me-
get gerne må sprede sig fra kommune til kommune.  
 
Et godt eksempel herpå er projektet ”I Sikre Hænder”. Projektet har vist fremragende resultater i arbejdet med tidlig 
opsporing, forebyggelse og patientsikkerhed bl.a. ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald, infektioner og vægttab.  
 
På temadagen lægges der vægt på god mulighed for dialog og erfaringsudveksling med andre ældreråd.  
 

  

Deltagere:   Medlemmer af ældre-/seniorråd, rådenes sekretær og samarbejdspartnere i kommunerne 
 
Pris:    Kr. 950. Prisen inkluderer morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 
   
Tid og sted:  HILLERØD - Mandag d. 24.02.2020 - Frederiksborgcenteret, Milnersvej 39, Hillerød 

   KØGE - Onsdag d. 26.02.2020- Theilgaard, Theilgaards Torv 6, Køge 

 FREDERICIA - Mandag d. 02.03.2020 - Fuglsangcenteret, Søndermarksvej 150, Fredericia 

 VIBORG - Tirsdag d. 03.03.2020 - Tinghallen, Tingvej 7, 8800 Viborg 

NY LOKATION AALBORG - Onsdag d. 04.03.2020 - Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg 
  

Tilmelding:   https://www.tilmeld.dk/temadageforaar2020   
 
Tilmeldingsfrist: Hillerød og Køge: Mandag d. 10. 02. 2020 
  Fredericia, Viborg og Aalborg: Mandag d. 17. 02. 2020 

Temadage foråret 2020  

  

Praktiske oplysninger  

https://www.tilmeld.dk/temadageforaar2020/programtemadag.html


 

 

 

09:00 - 09:30 MORGENKAFFE 

09:30 - 09:35 Velkomst og sang 

09:35 - 10:00 Indledning til ældrerådets samarbejdsrelationer 
Danske Ældreråd har i efteråret 2019 udført en undersøgelse blandt landets 98 ældreråd, bl.a. for at 
belyste hvordan det går med ældrerådenes samarbejdsmulighed og –relationer   
Lisbeth Grøndahl, Sundhedsfaglig konsulent i Danske Ældreråd  

10:00 - 10:30 Ældrerådets samarbejde med kommune, andre organisationer og borgere 
Fem ældrerådsformænd fortæller på hver temadag om deres opfattelse af det gode samarbejde, og 
giver hver deres indblik i hvorfor det gode samarbejde er væsentligt, hvordan de får det til at lykkedes 
og hvilke resultater de ser, det i sidste ende medfører for kommunens ældre borgere.  
Hillerød: Kjel Bording Johansen, Formand i Allerød Seniorråd  
Køge: Steen-Kristian Eriksen, Formand i Holbæk Ældreråd  
Fredericia: Bent Aa Rasmussen, Formand i Svendborg Ældreråd  
Viborg: Erik H. Bertelsen, Formand i Favrskov Ældreråd  
Aalborg: Mejner Aggerholm N., Formand i Morsø Seniorråd og Ann Lisbeth Martinussen, Centerchef  

10:30 - 10:45 Strække ben-PAUSE 

10:45 - 11:25 ”Der skal to til en tango”  
Vi kender alle ordsproget ”der skal to til en tango”, som i sin enkelthed illustrere, at ethvert godt samar-
bejde kræver tillid, gensidig respekt og forståelse samt evnen til at lytte til hinanden. Ældrerådet skal 
bringe sig selv på banen, kaste sig ud i tingene, men kommunen skal også tage imod og invitere inden-
for til dialog. Udvalgsformænd fra fem kommuner fortæller om de opgaver, de gerne samarbejder med 
ældrerådet om. Hør om deres oplevelser og overvejelser om det gode samarbejde mellem ældreråd og 
kommune.  
Hillerød: Vicky Holst Rasmussen, Formand for Social- og Sundhedsudvalg, Egedal Kommune  
Køge: Morten Gjerskov, Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalg, Roskilde Kommune 
Fredericia: Kenneth Fredslund Petersen, Formand for Seniorudvalg, Vejle Kommune 
Viborg: Fatma Cetinkaya, Formand for Omsorgsudvalget, Randers Kommune 
Aalborg: Per Møller, Formand for Sundhed-, og Ældreudvalget, Hjørring Kommune 

11:25 - 12:00 Gruppedrøftelse – Hvordan ser ”samarbejdsrelationerne” ud i dit ældreråd?  

12:00 - 13:00 FROKOST 

13:00 - 13:50  Tidlig opsporing og forebyggelse i kommunen 
Kommunerne er forpligtigede til at løse opgaver i forhold til tidlig opsporing og forebyggelse. Fem an-
svarlige for den kommunale forebyggende indsats orienterer om de kommunale løsninger, visioner og 
resultater i deres kommune.  
Hillerød: Frederikke Storm, Udviklingskonsulent i Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune  
Køge: Susanne April Hansen, Projektleder af rehabilitering, Guldborgsund Kommune  
Fredericia: Kirsten Stabel, Leder af Senior og Sundhedsrådgivning, Kolding Kommune 
Viborg: Ulla Svendsen, Leder af Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Aalborg: Mads Borgstrøm-Hansen, Leder af Sundhedsfremme, Aalborg Kommune  

13:50 - 14:20 Gruppedrøftelse – Hvordan går det med initiativer til tidlig opsporing og forebyggelse i din kommune? 

14:20 - 14:35 Hente kaffe og kage – PAUSE (tag gerne med til næste oplæg)  

14:35 - 15:25 I Sikre Hænder – Tidlig opsporing og forebyggelse der virker? 
I Sikre Hænder giver borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved bl.a. at reducere tryksår, 
medicinfejl, fald, infektioner, vægttab og som det seneste nye depression. Det sker ved, at medarbej-
derne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange. Projektansvarlige fra I Sikre Hænder sætter 
på temadagen mange flere ord på projektet, initiativer og resultater. 
Vibeke Rischel, Sundhedsfaglig chef og Bodil Andersen, Chefkonsulent, I Sikre Hænder  

15:25 - 15:30 Afrunding 

Program  


