Vega Netværket inviterer til
ÅBENT SEMINAR
Hvor: Social & SundhedsSkolen i Herning
Hvornår: Torsdag d. 24. september 2020 kl. 9-15
Det koster: 750 kr. for en hel dag – og dejlig mad!
Alle er velkomne!
3 gratis pladser til arbejdspladser, der er medlemmer af Vega

Årets tema
Flere hænder, men hvilke?

Tiden er knap, når man bor i en plejebolig – eller har brug for hjælp i eget hjem. Hver dag tæller, og den
skal helst være god. At føje liv til årene for svækkede, gamle mennesker kræver ikke bare hænder. Det
skal også være de rigtige hænder til den opgave, der skal løses. Det sidste halve års udfordringer med
besparelser, efterfulgt af social isolation, efterfulgt af en mediestorm med massiv kritik, har vist, at det
ikke kun handler om rekruttering til sosufaget. Det handler også om at sikre høj faglighed, om ledelse og
prioriteringer, om hvilke historier der fortælles, om det gode arbejdsmiljø – og om vores alle sammens
engagement i det gode liv i alderdommen. Det er komplekst!
Årets Vega seminar indeholder tre spændende og tankevækkende oplæg med hvert deres
helikopterperspektiv på de aktuelle udfordringer. Herefter inviteres til deltagelse i en samtalesalon om
konkrete indsatser med medlemmer af Vega Netværket som oplægsholdere.
Vi håber både praktikere, ledere og uddannelsesfolk vil møde op og være med til at finde veje til,
hvordan vi sikrer kvalitet i hverdagen for svækkede ældre i Danmark. Send gerne invitationen videre!

Direkte link til tilmelding: https://danskgerontologi.dk/vega-hilsen/tilmelding-til-aabent-seminar-i-vega-24-september-20/

DAGENS PROGRAM
9.00: Morgenkaffe
9.15: Velkomst og introduktion til dagen
9.30: Det handler om kernefaglighed: Social- og Sundhedsuddannelsernes perspektiver på faglighed
Oplæg ved Inge Dolmer, uddannelseschef på Social & Sundhedsskolen, Herning
10.15: Kvalitet i ældreplejen – hvad skal der til?
Oplæg ved Tine Rostgaard, professor ved Roskilde Universitetscenter og Stockholms Universitet:
Hvad er kvalitet, set med brugerens blik – og med systemets? Hvordan taler vi om og måler kvalitet, og
hvad kan forskningen sige om kvaliteten i ældreplejen i Danmark – i forhold til i andre lande? Er der
højere kvalitet på friplejehjem end i de kommunale plejecentre?
11.10: Er skjult kamera vejen til bedre kvalitet?
Oplæg ved Eva Algreen-Petersen,
leder af plejehjemmet Aftensol på Nørrebro, phd og næstformand i Dansk Gerontologisk Selskab.
11.50: Præsentation af eftermiddagens program
12.15: Frokost, herunder vælges en samtalesalon
13.00 - 14.30: Samtalesaloner med medlemmer af Vega Netværket, kaffe undervejs
1. Kirsten Kiel Nielsen, underviser på Social & Sundhedsskolen
Flere ufaglærte skal uddannes: Nye veje via samarbejde med de private udbydere om mesterlære.
2. Marie Holst Henriksen, aktivitetsmedarbejder i Horsens Kommune:
Det gode liv i alderdommen som en fælles opgave i lokalsamfundet
3. Louise Rønne Bengtson, pædagog i Oplevelsesklyngen i Aarhus:
Efteruddannelse på arbejdspladsen. Oplevelsesmedarbejdere underviser plejepersonale.
4. Susanne Kongerslev Andersen, leder af Demensenheden Viborg:
Flere hænder på arbejde. Erfaringer fra et 2-årigt projekt, som har nedbragt sygefraværet i Viborg.
5. Karen Pilegaard, dokumentationsansvarlig i Norddjurs Kommune:
Tilsyn med et læringsperspektiv: hør hvordan der arbejdes med det i Norddjurs.
6. Krista Sørensen, teamleder på ældrecentret Kastaniehaven i Give:
Hvad er forråelse, hvordan ser vi det – og hvad gør vi ved det?
14.30-15.00: Opsamling og et kig fremad: Fokus på handlingsforslag, der kan arbejdes videre med
Tilmelding sker via Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside SENEST 15. september

Vi glæder os til at se dig!

Direkte link til tilmelding: https://danskgerontologi.dk/vega-hilsen/tilmelding-til-aabent-seminar-i-vega-24-september-20/

