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Socialstyrelsen har taget initiativ til kortlægning af eksis-

terende viden og evidens på forebyggelsesområdet for 

ældre, med det formål at skabe et velfunderet grundlag 

for en målrettet og fokuseret forebyggelsesindsats. Ram-

bøll der har foretaget undersøgelsen har identificeret fem 

kerneproblematikker hos ældre, der er i risiko for tab af 

funktionsevne. Problematikkerne og de faglige indsat-

sområder knytter sig til henholdsvis den fysiske, psykiske 

og sociale funktionsevne, men skal ses i et helhedsorien-

teret perspektiv, idet der i praksis ikke er tale om afgræn-

sede og isolerede indsatsområder. 

Denne konference sætter fokus på to af de identificerede 

kerneproblematikkerne med henblik på at kvalificere og 

udvikle de forebyggende hjemmebesøg til identificering 

og opsporing af funktionsniveau samt indsatser, der kan 

understøtte ældre borgere til at kunne bevare deres fy-

siske, psykiske og sociale funktionsevne, og derved be-

grænse eller udskyde behovet for at modtage hjælp fra 

andre.

 

Den fysiske funktionsevne

Fysisk inaktivitet og udfordringer 
ved dagligdags aktiviteter

Kornitiv funktionsnedsættelse

Social isolation og ensomhedFald og relaterede skader og ulykker

Fejlernæring

Identi�cerede kerneproblematikker
Den psykiske funktionsevne

Den sociale funktionsevne
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Program

8.30-9.00 Kaffe og rundstykker

9.00-9.15  Velkomst og åbning 

 v/ Bente Høy, MPH, ph.d., forsknings- og ud-
viklingskonsulent, VIA University College

9.15- 9.45 socialstyrelsens udspil

 v/ Lise Skov Pedersen, fuldmægtig Socialstyrelsen 

9.45 – 10.00 Kort pause

10.00-11.00 Ældres selvmord

 • Hvem skal vi være opmærksomme  
 på og hvordan?

 • Hvilke screeningsredskaber vil være  
 relevant at bruge?

 • Forebyggelse af selvmord hvordan?

 v/ Elene Fleischer, Ph.d, konsulent i selvmords-
forskning, formidling og forebyggelse

 

11.00- 11.30 Kommuners forebyggende indsatser målrettet 
borgerens mentale sundhed og forebyggelse 
af selvmord – opsporings- og forebyggelses-
indsatser

11.30-12.30 Frokost

12.30-13.30  Ældre og fysisk funktionsevnetab 

 • Hvem skal vi være opmærksomme på  
 og hvordan?

 • Hvilke screeningsredskaber vil være  
 relevant at bruge?

 • Forebyggelse af fysisk funktionsevnetab  
 hvordan?

 v/ Kirsten Avlund, Ergoterapeut, dr. med, profes-
sor i gerontologi ved Institut for Folkesundhedsvi-
denskab på Københavns Universitet

13.30-14.00 Kommuners forebyggende indsatser mål-
rettet borgerens fysiske funktionsevne – op-
sporings- og forebyggelsesindsatser

14.00-15.45 Kaffe og workshop  
for henholdsvis medarbejdere og ledere.

• Drøftelse af problematikker og tilgange til tidlig 
opsporing af den forebyggende indsats. 

15.45-16.15 afslutning 

 v/ Bente Høy

 

Målgruppen: Medarbejdere, der foretager de kommunale fore-
byggende hjemmebesøg til ældre over 75 år og deres ledere.

3



Konferencested

VIA University College (Campus Aarhus N)

Hedeager 2

8200 Aarhus N

Tidspunkt

Torsdag den 14. november 2013 Kl. 9.00-16.15

Pris 

800,- kr. ekskl. moms

Tilmelding

Online tilmelding her senest den 25. oktober 2013. 

Tilmelding er bindende efter fristens udløb. Tilmelding-

er registreres i den rækkefølge, de modtages.

Faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. 

Vi forbeholder os ret til at aflyse konferencen ved for få 

tilmeldinger.

Konferencesekretariatet

VIA University College

Videreuddannelse og kompetenceudvikling

Susanne Kaae, tlf. 8755 1874

e-mail: konferencer@viauc.dk

Konferencearrangører

Bente Høy, MPH, ph.d., forsknings- og udvikling-

skonsulent, VIA University College i samarbejde med 

kommunal styregruppe: Aino Skou Jensen, sund-

hedskonsulent i Struer Kommune, Gitte Sand, fore-

byggelseskonsulent i Aarhus Kommune, Karen Grøn, 

sundhedscenterleder i Viborg kommune, Kirsten An-

dersen, teamleder i Aarhus Kommune

Udstilling

Vi vil gerne lave en udstilling på dagen. Derfor op-

fordrer vi deltagerne til at medbringe kommunalt ma-

teriale om forebyggende hjemmebesøg. Det kan være 

undersøgelser, pjecer, redskaber, beskrivelse af aktiv-

iteter, posters mv.

Følgende litteratur er udgangspunktet for dagen

Rambøll (2012) Forebyggelse af funktionsevnetab hos 

ældre – kortlægning af kommunale praksiserfaringer, 

Socialstyrelsen. Se her.

Rambøll (2012a) Forebyggelse af funktionsevnetab 

hos ældre – kortlægning af viden og evidens, Social-

styrelsen. Se her. 

Avlund K, Dyrholm, I-L, Holstein BE, Ingerslev J. (2001) 

Forebyggelse i alderdommen. Dafolo

PraKTisKe oPlysninger

https://tilmelding.viauc.dk/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://tilmelding.viauc.dk/Forebyggelse%20141113/forms/template.xsn&OpenIn=browser&SaveLocation=https://tilmelding.viauc.dk/Forebyggelse%20141113&Source=https://tilmelding.viauc.dk/Forebyggelse%20141113
http://socialstyrelsen.dk/filer/aeldre/Kortlgningafkommunalepraksiserfaringerpldreomrdet20122012.pdf/view
http://www.socialstyrelsen.dk/filer/aeldre/Kortlgningafnationalsamtinternationalvidenogevidens20122012.pdf/view

