
13:30 - 14:30 Ankomst og indkvartering 

14:30 - 15:30 Generalforsamling i SUFO 

Alle er velkomne 

 
                                       ****** ÅRSKONFERENCEN BEGYNDER ****** 

15:30 - 15:45 Kaffe, frugt og kage - indkvartering for de sidst ankomne 

15:50 - 16:00 Velkomst ved Anne Dorthe Prisak, formand for SUFO 

16:00 - 16:45 Dialog med Sundhedsstyrelsen 
Hvad er de vigtigste temaer – på tværs af landet - der kom frem ved efterårets tre regionale temada-
ge for forebyggende medarbejdere?  
 
Temadagene havde især vægt på arbejdet med opsporing og forebyggende hjemmebesøg. 
Hvad er fremkommet ved COWIs evaluering af videreuddannelsen for forebyggende medarbejdere?  
 
Lone Thomsen, sektionsleder, Sundhedsstyrelsen, med fagligt ansvar for forebyggelse hos ældre 
mennesker 

Hvilke dilemmaer og problemstillinger oplever vi som forebyggende medarbejdere—ikke mindst ift. 
de nye målgrupper, de nye arbejdsopgaver og de nye roller? 

Formand og næstformand for SUFO indleder med nogle generelle betragtninger og erfaringer 
og styrer indlæg fra salen. Lone Thomsen lytter. 

16:45 - 16:55 Strække ben pause 

17:00 - 18:00 Kend din egentlige opgave - tænk ind i boksen 
Forandring kræver forankring – og fælles forståelse af, hvad der egentlig er opgaven. Frem for at 
tænke ud af boksen kigger vi her ind i boksen og stiller skarpt på, hvad vi sammen lykkes med. Fore-
draget giver inspiration til, hvordan der på arbejdspladsen kan skabes fokus og dermed fælles moti-
vation og koordination. 

Den egentlige opgave skal ikke alene kendes, den skal også løses - hvilket sjældent er tilfældet. Fo-
redraget giver dig indblik i, hvordan du kan gøre din egentlige opgave til en succes i hverdagens 
praksis. 
 
Anders Seneca, forfatter, foredragsholder, tidligere leder i det offentlige, nu direktør i Dogmekom-
pagniet  

18:00 - 18:30 Fri eller faglig snak og netværk 

18:30 - 20:00 Middag med underholdning og kåring af Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre 

Søndag den 11. marts 

Program 

SUFO ÅRSKONFERENCE 2018 

Kan vi gøre det bedre? 
 



08:50 - 09:00 Godmorgen! 

09:00 - 09:45 Når fortrydelse bliver til fortvivlelse 
Center for Livskvalitet forsker i livskvalitet blandt ældre og benytter den nyeste forskning på området 
i samspil med praksis. Centret har gennem det seneste år tilbudt eksistentielle samtaler til ældre i 
Århus Kommune. Målet er at skabe flere positive tanker og færre depressive symptomer hos ældre, 
der tynges af fortvivlelse. Der arbejdes mod, at den enkelte når til en større mestring af livsfortrydel-
ser og bliver mere afklaret på f.eks. ensomhed og afslutning på livet. 

Lars Larsen, professor MSO og centerchef ved Center for Livskvalitet, Sundhed og Omsorg, Aarhus 
Kommune, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet  

09:45 - 09:55 Strække ben pause med kaffe 

10:00 - 10:45 Grundlag for en vellykket aldring - på trods! 
Sundhedsbegreberne, der står bag det oprindelige KRAM, er efterhånden velkendt af alle. Men der 
har siden vist sig et behov for, at den mentale sundhed skal lægges til. Lis Puggaard har arbejdet 
med Det Dobbelte KRAM og belyst ressourcefaktorer i hverdagslivet, som opbygger robusthed, 
handlekraft og selvstændighed hos ældre mennesker. Hvad er det, der gør, at nogen har evnen til at 
holde sig sunde?  

Lis Puggaard giver sit bud på, hvorfor der er grund til at tage ældres sundhedstilstand alvorligt og på, 
hvordan mental sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse hænger uløseligt sammen. 

Lis Puggaard, cand. scient., ph.d., Syddansk Universitet  

10:45 - 11:05 Kaffepause - frugt og kage 

11:10 - 12:40 Seminarer, 1. runde - se særskilt side 

12:45 - 13:35 Frokost 

13:40 - 15:10 Seminarer, 2. runde - se særskilt side 

15:10 - 15:30 Kaffepause - frugt og kage 

15:35 - 16:15 Hvis vi vil lighed i sundhed/sygedomsforebyggelse, bliver vi nødt til at behandle mennesker 
ulige! 
Isolation skaber utryghed, og isolation gør det sværere at få etableret en nogle gange nødvendig 
kontakt til sundhedsvæsenet for at forebygge sygdom eller sygdomsudvikling. For nogle vil det være 
en overvindelse at etablere en sådan kontakt, enten fordi man ikke ved hvordan eller simpelt hen 
ikke kan det. For mange er teknologien en barriere. Poul Jaszczak advokerer for, at der skal etable-
res særlige foranstaltninger for dem, som enten ikke formår eller har mulighed for at bruge den mo-
derne teknologi.  

Poul Jaszczak, pensioneret overlæge, medlem af Etisk Råd og formand for Lægeforeningens Kvali-
tetsnetværk  

16:15 - 16:20 Tak for i år! 

Program 

Mandag den 12. marts 



Seminarer mandag den 12. marts 

Ved tilmelding - vælg to af følgende seks seminarer 

SEMINAR 1 Alle mennesker har en seksualitet og en ret til at opleve nydelse 
Fysisk forfald er et grundvilkår for alt levende, og øget sårbarhed i forhold til sygdom kommer med alderen – 
men det er ikke nok til at stoppe et aktivt sexliv. Ofte sættes først fokus på menneskers seksualitet, når der 
er et problem, og mange har som forebyggende medarbejdere svært ved at åbne op for en snak. Seksualitet 
er et tabubelagt emne at tage op, og det skal gøres varsomt. Men hvis vi er på forkant og tør påtage os det 
faglige ansvar, vi har for at spørge og lytte, kan mange flere mennesker opleve nydelse i deres hverdag  
 
Maj-Britt Joost, Kvalitet og Udvikling, Pleje & Sundhed, Gentofte Kommune 

SEMINAR 2 Visuel formidling - et nyt redskab i samtalen 
Ord kan gøre meget, men af og til siger et billede mere end tusind ord. Flere af SUFOs medlemmer har lært 
at bruge visuel/grafisk formidling i hjemmebesøgene og synes, det er et godt redskab i mødet. Det kan også 
bruges i undervisning, ift. tosprogede, i oplæg for politikere m.v., da den visuelle formidling på en enkel, pæ-
dagogisk og præcis måde præsenterer budskaber. Du behøver ikke at kunne tegne på forhånd - på semina-
ret vil oplægsholder præsentere dig for nogle enkle teknikker, hvormed du kan arbejde mere visuelt i din 
praksis. 

Elisabet Skov Nielsen, chefkonsulent, cand. psych. og grafisk facilitator, Mannaz  

SEMINAR 3 Søvnens vigtighed - også med alderen 
Søvnens betydning med særligt fokus på ældres behov for søvn og naturlige søvnmønstre. Mange ældre 
tager sovemedicin, men hvilke risici er der ved at tage sovemedicin, og hvordan påvirker sovemedicin den 
aldrende krop og døgnrytme. Mange ældre oplever at døje med søvnløshed, men hvilken indflydelse har 
manglende søvn på krop og hjerne. Hvornår er søvnløshed et problem, og hvornår er det en naturlig følge af 
særlige situationer. 

Poul Jennum, professor, overlæge, dr. med.  Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet  

SEMINAR 4 Hvordan opspores de ældre, der er i risiko for at udvikle kompliceret sorg? 
De fleste ældre, der mister, kommer igennem sorgen med hjælp af egne ressourcer og støtte fra netværket, 
men for omkring hver tiende ældre opleves tabet så hårdt, at de ikke er i stand til at genoprette en normal 
hverdag igen – de udvikler en kompliceret sorg.  Derudover er der også en del ældre, der er så skrøbelige, at 
de er i risiko for at udvikle kompliceret sorg. Forskning viser, at der er en række risikofaktorer og symptomer 
på kompliceret sorg, og formodentligt kan tidlig opsporing af disse være med til at reducere risikoen for, at 
ældre efterladtes sorg bliver kompliceret. 

Seminariet består af skiftende oplæg og praksisorienterede øvelser og refleksioner. På seminariet gives der 
desuden input til, hvordan du kan blive (bedre) i stand til at identificere ældre, der er i risiko for at udvikle 
kompliceret sorg, og hvilke forebyggende interventioner du kan/bør iværksætte. 

Biretha Vitalis Joensen, psykolog og videns- og forskningsmedarbejder hos Det Nationale Sorgcenter og 
styrelsesmedlem i Geronto-psykologisk Selskab  

SEMINAR 5 Medicinforståelse og samarbejde med praktiserende læger 
Der er mange udfordringer, hvis vi vil forbedre medicinordination og medicinhåndtering. Det er et stort, van-
skeligt og ofte kaotisk område. Med et stigende medicinforbrug udfordres balancen mellem medikamenter-
nes gavnlige virkninger og deres bivirkninger, og mindre medicin kan i mange situationer være mere hen-
sigtsmæssig.  

Vi vil i en interaktiv casebaseret workshop-form fokusere på at definere begreberne og præcisere, hvad der 
skal prioriteres ved et forebyggende hjemmebesøg. Vi vil gennemgå, hvordan der kan foretages en medicin-
afstemning, hvilke symptomer som kan være tegn på bivirkninger, og hvornår der med udgangspunkt i kon-
krete anerkendte værktøjer kan, og hvornår der skal henvises til en regulær medicingennemgang hos lægen.     

Seminarets deltagere får mulighed for på forhånd at sende spørgsmål til oplægsholderen. 

Carsten Hendriksen, geriater og pioner for de forebyggende hjemmebesøg 
Mikkel Vass, almen mediciner og fadder til de forbyggende hjemmebesøg  

SEMINAR 6 Spørg en ældrerådgiver med socialfaglig viden 
Hvordan kan forebyggende medarbejdere rådgive om de nye fremtidsfuldmagter, og hvad dækker de? Hvil-
ke andre socialfaglige spørgsmål møder du, som du gerne vil drøfte med andre og med en socialrådgiver. 
Bestyrelsen i SUFO har erfaret, at forebyggelsesmedarbejdere får mange spørgsmål, der ikke altid er lige 
lette at besvare. Socialrådgiver Kirsten Dyrborg stiller op til en dialog omkring spørgsmål af socialfaglig ka-
rakter, som I møder hos borgere, I aflægger besøg. 

Seminarets deltagere får mulighed for på forhånd at sende spørgsmål til oplægsholderen. 

Socialrådgiver Kirsten Dyrborg, tidligere rådgiver i Ældre Sagen, nu Alzheimerforeningen  


