
I de senere år er interessen for at samarbejde med 
og støtte pårørende vokset støt.

I 2018 er der afsat midler til på rørende på både 
finansloven og på satspuljen. Det er positivt og på 
høje tid, for der er i den grad behov for indsatser og 
metoder, der kan gøre det nemmere at være pårøren-
de, som kan forhindre nedslidning blandt pårørende, 

og som kan fremme et godt samarbejde mellem 
pårørende og medarbejdere. Men hvordan gør vi det 
bedst muligt? 

Kom og vær med til en inspirerende eftermiddag,  
hvor vi sammen bliver klogere og deler vores viden og 
erfaring om samarbejde med og støtte til pårørende.

SYMPOSIUM OM PÅRØRENDE 31. MAJ 2018 KL. 12-16

SAMARBEJDE MED OG  
STØTTE TIL PÅRØRENDE

Tilmelding senest 14. maj til samfundsanalyse@aeldresagen.dk

Praktisk info: 

31. maj 2018
Kl. 12.00 - 16.00 

Kosmopol 
Fiolstræde 44 
1171  København K

Gratis

Efterfølgende 
udsendes opsamling 
på workshops 

Spørgsmål rettes til  
Marie Lilja Jensen  
mj@aeldresagen.dk
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12.00 Ankomst og sandwich

12.15 Velkomst. Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup

 Hvorfor er det vigtigt at støtte pårørende? Ældreminister Thyra Frank

 Videnscenter for værdig ældreplejes perspektiver på støtte til pårørende. 
Specialkonsulent Kari Rose Holm, Sundhedsstyrelsen

13.00 Pause

13.15   Hvad siger forskningen?  Oplæg og spørgsmål

 Borgernes møde med velfærdssystemet. Vilkårene for at bedrive godt 
velfærds arbejde involverer mange dilemmaer og modsatrettede forventninger. 
Professor mso på Copenhagen Business School, Nanna Mick Meyer.

 Familiesygepleje. Forskning peger på, at familien er den vigtigste ressource 
for syge og svækkede, men der anvendes ikke systematiske metoder for at 
samarbejde med pårørende. Ph.d. sygeplejerske, Lektor og Viceinstitutleder 
OUH, Karin Dieperink.

14.30 Pause

14.45 Workshop. Vi arbejder med løsninger på forskellige pårørendeproblematikker 
med udgangspunkt i Charter for pårørende, der er udviklet af Pårørende i 
Danmark og Ældre Sagen. Se mere på www.aeldresagen.dk/charter

15.45 Opsamling

16.00 Tak for i dag

PROGRAM
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