TORSDAG DEN 9. MAJ 2019

10.00

Velkomst og åbning af konferencen
Jette Skive, formand, KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
Joy Mogensen, formand, KL's Socialudvalg
Konferencens ordstyrer: Lene Johansen, journalist

10.20

Tema: Hvordan løser vi de komplekse problemer på social- og sundhedsområdet?

11.10

Præsentation fra den første nominerede kommune til KL's nye forebyggelsespris

11.20

Pause
Besøg standene

11.50

11.50

Tema: Kvalitet og samarbejde i det nære sund-

11.50 – 12.45

hedsvæsen – forventninger og eksempler fra

KL's Socialudvalgs politiske møde

praksis

for kommunalpolitikere

Forventninger til kommunerne på sundheds-

KL's Socialudvalg afholder politisk

området nu og i de kommende år

møde på konferencen, hvor én politisk

Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

repræsentant fra hver kommune inviteres til at deltage.

12.10

Sådan griber vi det an – eksempler for samarbejder på sundhedsområdet

På mødet vil Socialudvalget præsentere de mål, udvalget arbejder efter,

1. Alliance om den nære psykiatri mellem de 19

samt lægge op til debat af de aktuelle

midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-

dagsordener på socialområdet.

Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer
Anders Kjærulff, direktør, Silkeborg Kommune

Der udsendes en særskilt invitation til
alle kommuner omkring mødet, hvor

2. Broen til bedre sundhed – et udviklingssam-

information om tilmelding fremgår.

arbejde mellem Guldborgsund Kommune, Lolland
Kommune og Region Sjælland
12.45

Frokost

13.45

Temamøder (se uddybende beskrivelse på de følgende sider)
1. Lyt til fremtiden – et inspirationsoplæg om sundhedsområdet i 2050
2. KL's Sundheds- og Ældreudvalgs politiske møde for kommunalpolitikere
3. Barnets første 1.000 dage – forebyggelse med langtrækkende effekter
4. Hvordan sættes velfærdsteknologi på dagsordenen i kommunerne?
5. Sådan hjælper vi mennesker med psykiske vanskeligheder i arbejde – erfaringer med IPS
6. Hvordan kan man styrke borgere med handicaps deltagelse i civilsamfundet?
7. Guidede ture i udstillerområdet og værktøjer til offentlig-privat innovation

14.45

Pause
Besøg standene

15.15

Præsentation fra den anden nominerede kommune til KL's nye forebyggelsespris

15.25

Tema: Ulighed i sundhed – hvordan laver vi sundhedstilbud, der ikke ekskluderer de mest
udsatte borgere?

15.30

Oplevelser af socialt udsatte borgeres møde med sundhedssystemet
Nina Brünes, faglig konsulent, Region Hovedstaden
René Pedersen, støttekontaktperson, Sociolancen, Københavns Kommune

15.45

Løsningen skal findes på tværs af socialområdet og sundhedsområdet
Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE

16.00

Sådan sikrer vi sundhedstilbud, der kan favne de mest udsatte borgere
Repræsentanter fra bruger- og civilsamfundsorganisationer
Niels Viggo Lynghøj, medlem, KL's Socialudvalg
Medlem af KL's Sundheds- og Ældreudvalg

16.20

Præsentation fra den tredje nominerede kommune til KL's nye forebyggelsespris

16.30

En personlig stand up-fortælling ved Christian Fuhlendorff
Christian Fuhlendorff, komiker

17.00

Dagens program er slut

19.30

Aftenarrangement – middag og underholdning

FREDAG DEN 10. MAJ 2019

08.45

Morgensang

09.00

Tema: Forebyggelse sammen med børn og unge

09.00

Tidlig indsats i et livsperspektiv
Rasmus Landersøe, seniorforsker, Rockwoolfonden

09.20

De unge – en generation i dårlig trivsel
Vibeke Koushede, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed

09.40

Ungepanel – #ungeliv

10.00

Uddeling af KL's nye forebyggelsespris

10.15

Pause
Besøg standene

10.45

Tema: En ny verden af muligheder

10.45

Vores genetiske fremtid
Lone Frank, neurobiolog og journalist

11.25

Etik, valg og prioriteringer – dilemmaer i brugen af nye muligheder for behandling og diagnostik
Anne Marie Gjerdes, formand, Etisk Råd
Medlem af KL's Socialudvalg
Kristian Hegaard, medlem, KL's Sundheds- og Ældreudvalg

11.45

Tak for denne gang
Jette Skive, formand, KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
Joy Mogensen, formand, KL's Socialudvalg

12.00

Konferencen slutter – Take-away-frokost ved udgangen

Temamøder torsdag den 9. maj 2019, kl. 13.45-14.45
1. Lyt til fremtiden – et inspirationsoplæg om sundhedsområdet i 2050
Hvordan skal vi forme fremtidens sundhedsvæsen? Den demografiske udvikling, nye teknologiers hastige frem march og strukturelle forandringer betyder, at vi allerede nu bør tage stilling til fremtidens muligheder, dilemmaer
og perspektiver for vores velfærdssamfund: Hvordan vi skal organisere os og arbejde sammen, hvilke services vi
skal tilbyde og hvilke kompetencer vi skal have? Med afsæt i fire fremtidsscenarier for sundhe d i 2050, skal vi
lytte til og opdage alternative fremtider og diskutere og tage stilling til de udfordringer og potentialer , der kan opstå – og hvilken fremtid vi drømmer om at skabe allerede i dag.
Oplægget gennemføres af Dansk Design Center, der sammen med over 100 eksperter på sundhedsområdet har
udviklet de fire fremtidsscenarier
2. KL's Sundheds-og Ældreudvalgs politiske møde for kommunalpolitikere (kun for kommunalpolitikere)
KL's Sundheds- og Ældreudvalg inviterer de politiske deltagere fra kommunerne til politisk workshop. Udvalget
ønsker at drøfte udvalgets fokusområder, og hvordan KL og kommuner sammen kan sætte dagsordenen på
sundheds- og ældreområdet.
Der udsendes senere en konkret invitation og dagsorden direkte til de polit ikere, der tilmelder sig mødet. Blandt
emnerne vil være udviklingen af Det nære sundhedsvæsen samt det debatoplæg på ældreområdet, som udvalget
har fremlagt og inviteret til debatmøder om i marts og april måned.
Denne session er kun for de deltagende kommunalpolitikere
3. Barnets første 1.000 dage – forebyggelse med langtrækkende effekter
De første 1.000 dage af et barns liv har en afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og mulighed er videre i
livet. Kommuner og civilsamfund har mulighed for at sætte tidligt og forebyggende ind. Regeringen har af samme
årsag lanceret et "1.000-dages program" med fokus på den tidlige indsats. Konkret udmøntes der med programmet en mia. kr. over fire år.
I sessionen vil der være oplæg om betydningen af barnets første 1.000 dage samt hvad kommunerne kan gøre
for at styrke indsatsen. Desuden vil Børne- og Socialministeriet præsentere mål og planer for regeringens 1.000dages program, ligesom der vil være eksempel fra en kommune, hvor et fokus på tidlig indsats har ledt til dokumenterbare effekter.
I sessionen deltager bl.a. Mette Skovgaard Væver, leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF)
4. Hvordan sættes Velfærdsteknologi på dagsordenen i kommunerne?
Velfærdsteknologier er en stadig mere integreret del af kommunernes indsatser på social - og sundhedsområdet.
Med nye teknologiske løsninger følger nye muligheder for at udvikle indsatserne. De nye muligheder rejser
spørgsmål om, hvad teknologien skal kunne, hvad den skal bruges til og hvad vi egentlig ønsker at opnå med
den. Alt dette rummer også dilemmaer i forhold til eksempelvis overvågning, mindste indgriben, tryghed, privatliv
og brug af borgernes data. Kommunerne og ikke mindst politikkerne i kommunalbestyrelserne står derfor over for
at håndtere nye etiske dilemmaer i forbindelse med anvendelsen af ny teknologi.
Sessionen fokuserer på, hvordan bevidstheden om og behandlingen af disse dilemmaer kan løftes i såvel kommunalbestyrelser og fagudvalg som i diskussioner, der også involverer medarbejdere og borgere. I sessionen
introduceres også konkrete værktøjer til at understøtte drøftelsen af dilemmaerne.
I sessionen deltager Ulrik Kjær, professor, Syddansk Universitet. Sessionen er primært tiltænkt embedsmænd,
men er åben for alle interesserede. Der kan max deltage 100 i sessionen.

5. Sådan hjælper vi mennesker med psykiske vanskeligheder i arbejde – erfaringer med IPS
Mennesker med svære psykiske vanskeligheder som fx skizofreni står ofte uden for arbejdsmarkedet, selvom
mange ønsker at arbejde, og det at opretholde tilknytning til arbejdsmarkedet for langt de fleste bidrager positivt
til den enkeltes recovery og livskvalitet.
Et netop afsluttet forskningsforsøg har påvist, at indsatser efter den såkaldte IPS -metode (Individual Placement
and Support) er effektive til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder til at opnå eller fastholde tilknyt ning til arbejdsmarkedet. IPS-metodens primære fokus er at finde det rigtige jobmatch og yde tilrettelagt, indivi duel støtte fremfor at skabe beskyttede arbejdsmiljøer på særlige præmisser.
I sessionen præsenterer forskere erfaringer og konkrete resultater fra et forsøg med IPS-metoden i en dansk
sammenhæng. Vi skal også høre fra borgere og medarbejdere i en række kommuner , der fortæller om, hvordan
de ved brug af IPS-metoden, er lykkedes med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet blandt men nesker med svære psykiske vanskeligheder.
6. Hvordan kan man styrke borgere med handicaps deltagelse i civilsamfundet?
At være en aktiv del af fællesskaber har stor betydning for alle. Muligheden for at deltage i civilsamfundets
mange aktiviteter har derfor også stor betydning for mennesker med handicap. Herunder ikke mindst, at det er
muligt på lige fod med resten af befolkningen.
Der er stor fokus på, hvordan den offentlige og frivillige sektor kan spille sammen på nye måd er. Mange kommuner laver strategier for, hvordan der i endnu højere grad kan samarbejdes med de frivillige om tilbud til forskellige
grupper af borgere. Erfaringerne viser, at netop denne type samarbejder kan skabe værdi for alle involverede.
Men også at samarbejdet mellem offentlige institutioner og den frivillige sektor byder på en række udfordringer .
I sessionen sættes der fokus på muligheder og udfordringer for kommunen i at indgå i et samarbejde med frivil lige organisationer. Der vil dels være oplæg om, hvordan der strategisk kan sættes retning for samarbejde med
civilsamfundet, dels konkrete eksempler på aktiviteter i civilsamfundet, der involverer borgere med handicap.
7. Guidet tur i udstillerområdet og værktøjer til offentlig-privat innovation
Igen i år er det muligt at få en guidet tur blandt udstillerne på konferencen og høre om deres bidrag og løsninger
på social- og sundhedsområdet. Det er muligt at tilmelde sig en guidet ture indenfor:
7.1 Sundhedsområdet
7.2 Socialområdet
7.3 Ældre og omsorg
De komplekse udfordringer på social- og sundhedsområdet kræver nytænkning og samarbejde på tværs af sek torer. De guidede ture vil derfor blive indledt med et oplæg om mulighederne for at bygge bro mellem det offent lige marked, virksomheder og vidensinstitutioner. Bliv inspireret af nye metoder til at koble behov hos borgere og
personale med teknologier og services. Hør også om, hvordan praksisnær forskning i forbindelse med offentlig privat samarbejde kan forbedre praksis i det offentlige.
Det indledende oplæg laves af Pia Gjellerup, leder, Center for Offentlig Innovation (COI) og Christian Graversen,
adm. direktør, Welfare Tech.

Praktiske oplysninger
Tid og sted

Torsdag den 9. og fredag den 10. maj 2019
Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Deltagergebyr

4.095,- (ex moms) inkl. aftenarrangement
Regning fremsendes efter konferenceafholdelse

Afbud

Skulle du blive forhindret i at deltage, kontakt da chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391.
Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgå ende aftale. Har du bestilt
flybillet og/eller hotelværelse, så husk at kontakte henholdsvis FDM Travel, Pernille Mikkel sen, odensebusiness@fdm.dk, 7028 1335 og/eller VisitAalborg, Henriette Mortensen, hbm@aalborg.dk, 9931 7521.

Deltagerliste

Deltagerlisten opdateres løbende på http://tilmeld.kl.dk/Forum2019.

Aftenarrangement

Den 9. maj, kl. 19.30 afholdes aftenarrangement. Tilmelding til aftenarrangementet foretages ifm. tilmelding
til selve konferencen. Aftenarrangementet er inkluderet i prisen. Framelding af aftenarrangement vil ikke
resultere i nedsat deltagergebyr. Bordplanen hænges op på tavlen foran arrangørkontoret den 9. maj, kl.
17.00.

Hotelværelser

Reservation af hotelværelser http://tilmeld.kl.dk/Forum2019. Der kan checkes ind på hotellerne fra kl. 14.00
(Hotel Cabinn og Hotel Jomfru Ane dog først fra kl. 15.00).

Flybilletter

Bestilling af flybilletter http://tilmeld.kl.dk/Forum2019.
Følgende flyafgange er forhåndsreserveret indtil den 8. marts 2019. Efter fristens udløb, er flybilletterne ikke
længere forhåndsreserveret til KL. Bestilling af flybilletter efter fristens udløb kan sagtens ske, men så kan
du ikke være sikker på, at der er ledige pladser på de nedenstående afgange.

Bustransport

SAS:

9. maj - København-Aalborg, kl. 07.10, ank. kl. 07.55
10. maj - Aalborg-København, kl. 13.15, ank. kl. 14.05

SAS:

8. maj - København-Aalborg, kl. 17.30, ank. kl. 18.15
10. maj - Aalborg-København, kl. 16.00, ank. kl. 16.40

Norwegian:

9. maj - København-Aalborg, kl. 07.35, ank. kl. 08.20
10. maj - Aalborg-København, kl. 15.30, ank. kl. 16.15

Der er arrangeret bustransport fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center den 9. maj 2019 til
de passagerer, som flyver fra København kl. 7.10 og kl. 7.35. Busserne holder udenfor ankomsthallen. Ved
afrejse fra Aalborg Lufthavn til København den 10. maj 2019 er der arrangeret bustransport, som afgår fra
Aalborg Kongres & Kultur Center kl. 12.10.
Busserne er mærket ”Social- og Sundhedspolitisk Forum” og kører af sted efterhånden som de fyldes op.

Parkering

Prisen for parkering er 7,00 kr. pr. time fra kl. 08.00-19.00.

Garderobe

Der er garderobemuligheder, som findes i kongrescenterets garderobegade i kælderen.

Materiale

Navneskilt, program og evt. andet materiale udleveres ved ankomst .

Spørgsmål

Praktisk del: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391
Faglig del: Konsulent Andreas Schløer Madsen, ansm@kl.dk, 3370 3153 og chefkonsulent Jacob Meller
Jacobsen, jjc@kl.dk, 3370 3852
Udstillerområdet: Udstillerkoordinator Mie Sofie Nielsen, misn@kl.dk, 3370 3435
Der vil også være mulighed for at få løbende information på http://tilmeld.kl.dk/Forum2019.

KL-sekretariat

KL har et konferencesekretariat (arrangørkontor) i kongrescenterets forhal, Tlf.: 9935 5535

