SUFO Årskursus den 13.—14. marts 2011

Skærpet fokus - Forebyggelse på nye måder
(U)lighed i sundhed, etik, nytænkning og forebyggelse på tværs
I disse sparetider sættes der mere og mere fokus på, hvilken effekt forebyggelsen har og hvor det er vigtigst
at sætte ind. Kommunerne efterspørger i høj grad, hvordan forebyggelsesindsatser kan målrettes de svage
grupper, og hvordan det sikres at forebyggelsen har en effekt.
Derfor sætter årskurset i 2011 fokus på nytænkning af forebyggelse og sundhedsfremme.
·

Hvordan kan der arbejdes på tværs af faggrupper og kulturer

·

Hvad med etikken og dokumentationen?

·

Hvem bestemmer hvem der er sårbare og svage?

Hvordan kan forebyggerne arbejde med ulighed i sundhed og gøre en forskel, så det både er til gavn for den
enkelte borger og for samfundet?
Etik og videndeling
Søndag eftermiddag lægger biskop Kjeld Holm ud med et foredrag om etik mellem solidaritet og næstekærlighed. Efterfølgende vil der være vidensdeling med forebyggere fra forskellige kommuner der har arbejdet
med spændende temaer. Hvis I, i Jeres kommune har et spændende projekt som I gerne vil fortælle de andre forebyggere om, må I meget gerne henvende Jer til sekretariatet, så det kan komme på programmet.
Søndagen afsluttes med SUFO´s generalforsamling og middag.
Politik, strategier og effektmåling
Mandag morgen begynder med et oplæg om KLs ældrepolitiske udspil for fremtidens ældrepolitik. Her fortæller Tina Jørgensen fra KL hvad udspillet betyder for de forebyggende medarbejdere. Samuel Nielsen og
Kirsten Surlykke Nielsen, fra Ankestyrelsen sætter spot på det skærpede fokus i de forebyggende hjemmebesøg og Charlotte Bech Lau, fra RUC, kommer og fortæller om nye strategier til at nå udsatte borgere. Formiddagens oplæg sluttes af Ulf Hjelmar, fra AKF, der skal berette om effektmåling af forebyggelse.
Sammenhæng mellem oplæg og workshops
Alle fem oplægsholder deltager om eftermiddagen i fire workshop, hvor udgangspunktet er formiddagens
oplæg og hvor der vil blive arbejdet med at komme dybere ned i stoffet.
Efter to sessioner med workshops afsluttes dagen med en paneldebat, hvor oplægsholderene deltager og
hvor der vil være tid til spørgsmål og diskussioner.

Praktisk information
Årskurset holdes på Scandic Bygholm Park i Horsens. Yderligere information og kørselsvejledning findes sidst
i programmet.
Priserne findes på den sidste side.
Tilmeldingsfrist d. 4. februar 2011, der er onlinetilmelding via www.osi.dk
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Søndag den 13. marts 2011
Kl. 15.00

Velkommen
Vibeke Reiter, forkvinde i SUFO
Etik mellem solidaritet og næstekærlighed
Biskop Kjeld Holm, Århus

Kl. 16.00

Pause

Kl. 16.15

Videndeling i grupper
Der vil være mulighed for at høre forebyggere fra forskellige kommuner fortælle om aktuelle temaer, der arbejdes med rundt omkring i landet. Forebyggerne fra Vejle beretter om deres arbejde med Senior-kontakt Vejle, Joanna Christiansen fra Brønderslev fortæller om, hvordan der kan
arbejdes med Livshistorien i det forebyggende hjemmebesøg, Lone Jessen fra Hjørring beretter
om deres organisering i et sundhedscenter og Kirsten Foss Andersen fra København fortæller om
Empowerment i forebyggende hjemmebesøg - erfaring fra praksis og diplomuddannelse.
Efterfølgende er der tid til spørgsmål og erfaringsudveksling i grupperne.

Kl. 17.00

SUFO´s generalforsamling
inklusiv præsentation af SUFO´s anbefalinger til KL
Dagsorden for generalforsamlingen udsendes senere.

Kl. 19.00

Middag

Mandag den 14. marts 2011
Kl. 09.30

Velkommen

Kl. 09.35

Hvad betyder KL´s ældrepolitiske udspil for de forebyggende medarbejdere?
KL udsendte i september 2010 et nyt ældrepolitisk udspil, med mange nye takter.
Tina Jørgensen, der er specialkonsulent på ældreområdet i KL vil fortælle, hvad udspillet betyder
for de forebyggende medarbejdere.
Udspillet kan hentes her.

Kl. 10.15

Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre
Ankestyrelsen kom i oktober 2010 med den nyeste undersøgelse af de forebyggende hjemmebesøg i kommunerne. Samuel Nielsen og Kirsten Surlykke Nielsen fra Ankestyrelsen kommer i dette
oplæg blandt andet ind på forebyggende tiltag over for risikogrupper og erfaringer med screening, måling og dokumentation, samt samarbejdsformer med den frivillige verden.

Kl. 10.55

Pause
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Kl. 11.10

Nye sundhedsfremmeinitiativer i nærmiljøet – hvordan nås de udsatte borgere?
Hvorfor gør de ikke som vi siger? Og hvordan får vi borgerne til at deltage?
Charlotte Bech Lau, fra Center for Sundhedsfremmeforskning (CSUF) på Roskilde Universitet. Centeret har social ulighed i sundhed, som et centralt forskningsområde. Aktuelt arbejdes der med at
indhente viden om nye tilgange, metoder og tiltag i de lokale kommunale initiativer for at nå og
komme i dialog med de udsatte borgere. Vidensopsamlingen er desuden et led i CSUF samarbejdsforum med flere kommuner i Region Sjælland, hvor erfaringer fra praksis og viden fra forskningen gensidigt bidrager til vidensoparbejdningen om social ulighed i sundhed i kommunerne.

Kl. 11.50

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse – og hvilke krav stiller det til sundhedsmedarbejderne?
Ulf Hjelmar, seniorforsker ved Anvendt Kommunal Forskning (AKF) har gennem en årrække beskæftiget sig med evalueringsmetoder og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor samt effektevalueringer af indsatser på blandt andet ældre- og sundhedsområdet.

Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.15

Workshops 1. runde
1. Hvad betyder KL´s ældrepolitiske udspil for de forebyggende medarbejdere?
Tina Jørgensen
2. Diskussion af gode idéer og inspiration til forbedring af de forebyggende hjemmebesøg
Samuel Nielsen og Kirsten Surlykke Nielsen
3. Nye sundhedsfremmeinitiativer i nærmiljøet – hvordan nås de udsatte borgere?
Charlotte Bech Lau
4. Effektmåling
Ulf Hjelmar

Kl. 14.15

Workshops 2. runde (workshops gentages)

Kl. 15.15 Eftermiddagskaffe og te med frugt
Kl. 15.45

Paneldebat med dagens oplægsholdere

Kl. 16.30

Tak for i dag. Der er take-away-sandwich og vand i foyeren.
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Praktisk information
Årskurset med oplæg og generalforsamling indledes søndag den 13. marts 2011 kl. 15.00 og slutter mandag
den 14. marts 2011 kl. 16.30.
Pris for den 13. marts og 14. marts 2011:
for medlemmer 3.495,- kr.
for andre

3.795,- kr.

Pris for den 14. marts 2011:
for medlemmer 2.695,- kr.
for andre

2.995,- kr.

Prisen reduceres med 500 kr. uden overnatning og 250 kr. ved overnatning i dobbeltværelse.
Årskurset bliver afholdt på:
Scandic Bygholmpark
Schüttesvej 6
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 23 23
Se mere på Hotellets hjemmeside
Kørselsvejledning:
Sydfra: Tag frakørsel 56-Horsens V mod 52 og Silkeborg, drej til højre ved Rute 52/Silkeborgvej(Skilte til 52),
hold til venstre og bliv på Rute 52/Silkeborgvej, tag 1. vej til højre, og kør ad Rute 52/Schüttesvej, drej til
venstre ved Schüttesvej, Hotellet ligger på højre side.
Nordfra: Tag frakørsel 56-Horsens V mod 52 og Juelsminde, Fortsæt lige ud (skilte til 52/Horsens/
Juelsminde), drej til venstre ved Rute 52/Silkeborgvej, hold til venstre og bliv på Rute 52/Silkeborgvej, tag 1.
vej til højre, og kør ad Rute 52/Schüttesvej, drej til venstre ved Schüttesvej, Hotellet ligger på højre side.
Ankomst med tog:
Hotellet ligger 10 min. gang fra Horsens Station gennem Bygholm Park. En taxa koster omkring 50 – 60 kr.
For spørgsmål vedrørende tilmeldingen eller andet kan sekretariatet kontaktes på tlf.: 38 77 07 20 eller
zenia@osi.dk
Tilmeldingen, der er bindende, sendes elektronisk via OSI’s hjemmeside www.osi.dk inden den 4. februar
2011.

www.sufo.dk

www.osi.dk

