
 

 

 

Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens boligformer 
for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem 

Hvilke sundhedsfaglige indsatser skal kommunerne sikre borgerne, hvad ved vi om be-
hovet for boliger til ældre i fremtiden, og hvordan går det med kvaliteten på plejehjem-
mene i Danmark? 

Danske Ældreråd byder velkommen til en temadag, der handler om den sundhedsfaglige indsats i kommunerne. 
Kommunerne tilføres flere sundhedsopgaver, bl.a. fordi vi bliver flere ældre, flere kronisk syge og fordi patientfor-
løb bliver både mere specialiserede og hurtigere overgår til kommunerne. Mange nye komplekse og specialisere-
de opgaver skal fremadrettet løses i kommunalt regi.  

På temadagen dykker vi ned i kommunernes sundhedsfaglige opgaver nu og i de kommende år. En sundheds-
chef fortæller om kommunernes sundhedsfaglige opgaver og forpligtigelser og giver sit bud på, hvordan kommu-
nerne fremadrettet løser de nye opgaver.   

Med en stigning på 300.000 67+-årige i 2060 er behovet for seniorboliger og plejehjemspladser også stigende. 
På temadagen gives et bud på fremtidens behov for seniorboliger og plejehjemspladser. Vi ser på, hvorfor flere 
seniorbofællesskaber kan være en del af løsningen og et muligt alternativ til plejehjem.  

På temadagen fortæller en plejehjemsleder om at lede et plejehjem både visionært og værdigt og samtidig øko-
nomisk ansvarligt. Plejehjemslederen giver sit bud på, hvordan borgernes livskvalitet og medbestemmelse sikres 
og fortæller om, hvilke konkrete erfaringer der er med eksempelvis klippekortsordningen og køkkener på pleje-
hjem.    

Styrelsen for Patientsikkerhed fører i dag både et social- og plejefagligt tilsyn og et sundhedsfagligt tilsyn med 
kommunernes indsats i hjemmeplejen og på plejehjem. På temadagen orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed 
om de to typer af tilsynsbesøg, om målepunkterne, og om resultaterne efter de første år med de nye tilsyn.  

På temadagen får ældrerådene nyttige informationer om den kommunale sundhedsfaglige indsats, om et værdigt 
liv på plejehjem, om behovet for flere seniorbofællesskaber og om de nye tilsyn udført af Styrelsen for Patientsik-
kerhed. Alle oplægsholdere giver deres bud på, hvordan ældrerådene kan bidrage til og samarbejde om fremti-
dens velfærd i kommunerne.  

Praktiske oplysninger: 
Deltagere:   Medlemmer af ældre-/seniorråd, rådenes sekretær og samarbejdspartnere i kommunerne 
 
Pris:    Kr. 900. Prisen inkluderer morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 
   
Tid og sted:   FARUM - Mandag d. 30.09.2019 - Hotel FC Nordsjælland, Farum Park 2, 3520 Farum 

 KØGE - Onsdag d. 02.10.2019 - Theilgaard, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge 
 MIDDELFART - Tirsdag d. 08.10.2019 - Park Milling Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 
 VIBORG - Onsdag d. 09.10.2019 - Tinghallen, Tingvej 7, 8800 Viborg 
 AALBORG - Torsdag d. 10.10.2019 - Hotel Phønix, Vesterbro 77, 9000 Aalborg  

Temadage efteråret 2019  



 

 

 

 

 

08:30 - 09:00 MORGENKAFFE 

09:00 - 09:10 Velkomst og sang 

09:10 - 09:45 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
Flere nye opgaver i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  
Lisbeth Grøndahl, Sundhedsfaglig konsulent i Danske Ældreråd  

09:45 - 10:55 Kommunens sundhedsfaglige opgaver og økonomi  
En kommunal sundhedschef fortæller om organisering og arbejdsopgaver for hjemmesygepleje, 
akutsygepleje, demenssygepleje, forebyggende medarbejdere, visitationssygeplejersker m.fl. i 
kommunen. Sundhedschefen svarer også på, hvordan kommunen løser de mange nye sund-
hedsfaglige opgaver og på, hvordan ældrerådet kan samarbejde om at styrke og kvalificere den 
sundhedsfaglige indsats i kommunen.  
Temadag Farum: Gitte Bylov Larsen, Områdechef Social og Sundhed i Rudersdal Kommune  
Temadag Køge: Lene Miller, Centerchef for Velfærd og Omsorg i Lejre Kommune 
Temadag Middelfart: Kirsten Vie Madsen Ældrechef i Svendborg Kommune  
Temadag Viborg: Anders Kjærulff, Direktør for Sundhedsområdet i Silkeborg Kommune 
Temadag Aalborg: Henrik Aarup-Kristensen, Direktør for Sundhed/Velfærd i Brønderslev Kom-
mune 

10:55 - 11:15 Spørgsmål og dialog med salen om formiddagens oplæg 

11:15 -  12:15 FROKOST 

12:15 - 12:55 Fremtidens boligformer for ældre 
Behovet for nye seniorboliger og plejehjemspladser til de svageste ældre er stigende. Vi 
dykker ned i hvor mange og hvilke, i ord og tal. Hør bl.a. om visitationsregler til plejehjem,  
om Plejehjemsoversigten, og om hvorfor og hvordan seniorboligfælleskaber kan være en  
mulig løsning på fremtidens boligmangel til ældre og et alternativ til plejehjem.  
Lisbeth Grøndahl, Sundhedsfaglig konsulent i Danske Ældreråd 

12:55 - 13:45 Et godt og værdigt sted at bo - når man bliver ældre og svækket 
En plejehjemsleder fortæller om, hvordan et plejehjem ledes visionært og økonomisk ansvarligt. 
Plejehjemslederen giver sit bud på, hvordan borgernes livskvalitet, medbestemmelse og et vær-
digt liv på plejehjem sikres. Lederen fortæller også om konkrete erfaringer med klippekortsord-
ningen, om køkkener på plejehjem, og om hvordan det gode samarbejde med pårørende og 
lokalsamfund sikres. 
Temadag Farum: Charlotte Harbou, Centerleder, Lundehaven i Skovlunde, Ballerup Kommune 
Temadag Køge: Birgitte Ettrup, Distriktsleder, Munkebocentret, Næstved Kommune 
Temadag Middelfart: Lisbeth Thingholm, Forstander på Kristiansgården, Århus Kommune 
Temadag Viborg: Lisbeth Thingholm, Forstander på Kristiansgården i Beder, Århus Kommune 
Temadag Aalborg: Finn Bernhard, Plejecenterleder, Lundgården, Vrå, Hjørring Kommune 

13:45 -14:00  HENTE KAFFE OG KAGE - PAUSE 

14:00 - 15:10 Det sundhedsfaglige og det social- og plejefaglige tilsyn  
Styrelsen for Patientsikkerhed fører i dag både et socialt– og plejefagligt tilsyn og et sundheds-
fagligt tilsyn. Styrelsen fortæller om målepunkterne for de to tilsyn og om resultaterne efter de 
første år med de nye tilsyn. Hør bl.a. om styrelsens praksis med læringsbasserede tilsyn, der 
bidrager til en bedre og mere værdig pleje og omsorg på landets plejehjem.  
Tilsynskonsulenter fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

15:10 - 15:25 Spørgsmål og dialog med salen om eftermiddagens oplæg 

15:25-15:30 Afrunding og afslutning  

Program 


