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9.00 – 9.30

Ankomst og registrering med kaffe, te og croissanter

9.30 – 9.40

Velkomst ved arrangørerne og ordstyreren Tove Lindhardt, seniorforsker og sygeplejerske, Herlev Hospital.

9.40 – 9.55
		
		
		
		

Nyt kursus skal gøre det nemmere at være pårørende
ved Sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen.
For første gang henvender en kommune sig til pårørende på tværs af diagnoser. Ideen er at sætte den
pårørende og ikke sygdommen i centrum. Ninna Thomsen fortæller om uddannelsen for pårørende,
som bygger på Lær at Tackle-metoden.

9.55 – 10.25
		
		
		
		

Pårørendevejledere – hvorfor og hvordan?
ved pårørendevejleder og forsker Martina Takter, Stadskontoret Malmö og Malmö Högskola.
Et foredrag om indsatser og støtte til, at pårørende kan træffe frie valg, opretholde egen integritet og
agere selvstændigt, når de støtter familiemedlemmer med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.
Hvordan arbejder de svenske pårørendevejledere med disse mål?

10.25 – 10.45
		
		
		

Pårørende i sundheds- og samfundsøkonomien
ved professor Jakob Kjellberg, KORA.
Pårørende inddrages i stigende omfang i koordinering og pleje, men hvorfor er det således og hvad er
omkostningen for de pårørende? Jakob Kjellberg belyser med udgangspunkt i økonomidata disse spørgsmål.

10.45 – 11.15

Pause med kaffe, te, frugt og croissanter.

11.15 – 12.15
		
		
		
		

PANELDEBAT
Der er brug for de pårørende – men hvad har de pårørende brug for?
Paneldeltagere: Michael Gatten, medlem af Københavns Borgerrepræsentation; Camilla Hersom, formand for
Danske Patienter; Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark; Michael Teit Nielsen, underdirektør i
Ældre Sagen og Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

12.15 – 12.45

Frokostpause, stående buffet med sandwich, frugt og (soda)vand.

12.45 – 13.40
		
		
		

PÅRØRENDECAFÉ
Hvordan kan pårørende passe på sig selv?
Pårørende fortæller om egne erfaringer med god egenomsorg.
Der bliver også mulighed for, at deltagere spontant kan rejse sig og fortælle.

13.40 – 13.45

Tak for i dag og vi ses d. 2.2.2018!

