Konference - ZBC Slagelse 15. marts 2022
Fremtidens ældrepleje - udfordringer og løsninger
Ældreområdet er udfordret på en række områder

Dato og tid

•

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 08.30 til 15.00 (indtjekning og morgenmad fra kl.
08.00).

Behovene for pleje og omsorg blandt ældre på plejecentre og modtagere af
hjemmepleje og hjemmesygepleje er mere komplekse end tidligere. En stor del af
målgruppen er i dag ældre med Alzheimers og andre former for demens og
psykiatriske diagnoser. Samtidigt udskrives indlagte patienter tidligere fra
sygehusene.

•

Der er generelt inden for ældreplejen et øget fokus på rehabilitering og tværfagligt
samarbejde og koordinering. Der er også mange steder behov for en mere
anerkendende tilgang til både egen og andre faggrupper, der synliggør den store
indsats, som alle faggrupper yder.

•

Medarbejderne oplever, at dokumentationskrav mv. fjerner fokus fra kerneopgaven
og dermed borgeren. Tilsvarende er rammer og vilkår for ledelse af drift og udvikling
mange steder udfordret.

•

Området er i stigende grad ramt af problemer med at rekruttere og fastholde
medarbejdere.

Tilmeld dig en faglig konference, hvor dygtige og inspirerende eksperter giver deres
forskellige bud på, hvordan de beskrevne udfordringer bedst imødegås. Du vil også få
mulighed for at drøfte og reflektere over udfordringer og løsninger med udgangspunkt i
(din egen) praksis.
Målgruppe
Alle med interesse i ældreområdet, herunder demensområdet; Ledere, medarbejdere,
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, politikere, undervisere, studerende m.fl.
Sted
ZBC Slagelse, Foodhall, Bredahlsgade 1B, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist
Tirsdag d. 8. marts 2022

Tilmeld dig ved at klikke her

Pris
1.395 kr. ekskl. moms (elever og studerende 695 kr. ekskl. moms)
Arrangør
Praksisakademiet
Tlf.: 29 25 36 66 / 60 16 60 28
praksisakademiet.dk

Program
08.30 - 09.00 Indtjekning og morgenmad
09.00 - 09.15 Velkomst og rammesætning af dagens program
09.15 - 10.15 Oplæg ved Inge Kristensen, direktør i dansk selskab for Patientsikkerhed
10.15 - 10.30 Kaffe/te og frugt
10.30 - 11.00 Oplæg ved Jeanette Elmegaard Bue Jensen, underviser på ZBC
11.00 - 12.00 Oplæg ved Annette Søby, koordinator, Svendborg Demensby
12.00 - 12.45 Frokost
12.45 - 13.30 Refleksion og drøftelse, hvor oplæg relateres til (egen) praksis og erfaringer
13.30 - 13.45 Kaffe/te og kage
13.45 - 14.45 Oplæg ved Jesper Buhl, operasanger og pårørende til en dement hustru
14.45 - 15.00 Afrunding af dagen
•
•

Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Medforfatter til udspillet om ældreområdet Hvordan skaber vi faglig ledelse og en
lærende kultur i praksis?
Medredaktør af bogen Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19: Håb er ikke en
strategi - Nogle er ikke et antal - Snart er ikke et tidspunkt.
Jeanette Elmegaard Bue Jensen, underviser på ZBC
Underviser på SOSU-uddannelserne, bl.a. i værdien af tværfagligt samarbejde som
udgangspunkt for løsningen af kerneopgaven.
Har 18 års praksiserfaring inden for psykiatrien.

Annette Søby, koordinator, Svendborg Demensby
”Bryghuset – Svendborg Demensby” er et plejecenter centralt beliggende i Svendborg
by med 125 boliger, og inspireret af demenslandsbyen De Hogeweyk i Holland.
Der var officiel indvielse af Demensbyen den 21. november 2016.

Jesper Buhl, operasanger
Tidligere chef for Den Fynske Opera og nu freelance sanger.
Oplægsholder om at være pårørende til en dement hustru

Praksisakademiets DNA er, at udvikling og uddannelse SKAL give konkrete ændringer i den daglige praksis. Derfor indeholder vores konferencer oplæg kombineret med refleksion i forhold til (egen) praksis.

