Program
09.00 - 10.00

Kaffe, te, morgenbrød og netværk i udstillerområdet samt afhentning af navneskilt

10.00 - 10.10

Velkomst
v/ Thomas Adelskov, formand for KL's Socialudvalg
Dagens ordstyrer: Ida Thuesen, KL

10.10 – 10:40

Udviklingstendenser og mulige løsninger på socialområdet
Vi ved, at stadig flere borgere med psykiske og kognitive vanskeligheder har brug for støtte efter lov
om social service, og at flere med nedsat funktionsevne lever længere. Men hvad siger prognoserne
ellers om det specialiserede socialområde? Hvilke krav stiller udviklingen til sagsbehandling og
løsninger på det specialiserede socialområde? Og hvilke konkrete greb kan kommunerne gøre brug
af? v/ Mette Lindgaard, partner, PwC

10:40-11:15

Borgerinddragelse i praksis kræver opgør med vanetænkning
Udviklingen på socialområdet kalder på nye løsninger. Men ofte styrer vanetænkningen, når
udfordringer skal løses i den offentlige sektor. Annemette Digmann er aktionsforsker og giver med
afsæt i sin forskning på sundheds- og socialområdet inspiration til, hvordan borgeren kan inddrages,
når løsninger skal nytænkes. v/ Annemette Digmann, ph.d. i offentlig ledelse, uafhængig forsker og
aktivist.

11.15 – 11.45

Pause med kaffe og te i udstillerområdet

11:45 – 12:30

Løsningsgalleri: Kommuner viser vejen (se næste side)

12.30 – 13:30

Frokost samt kaffe og te i udstillerområdet

13.30 - 14:00

Viden er en forudsætning
Viden om hvilke metoder og indsatser, der virker og for hvem, er et must, hvis opgaveløsningen på
det specialiserede socialområde fremadrettet skal forbedres og udvikles. Under Udviklings- og
investeringsprogrammet har Socialstyrelsen igangsat en række initiativer, hvor kommunerne kan
ansøge om at afdække, udvikle, afprøve eller udbrede nye indsatser på det sociale område. Hør
Socialstyrelsen og én af de deltagende kommuner fortælle om baggrund, foreløbige erfaringer og
potentialet ved Udviklings- og investeringsprogrammet. v/ Niels Arendt Nielsen, vicedirektør,
Socialstyrelsen & x-Kommune (opdateres)

14:00 – 14:20

Den kompetente medarbejder
Øget organisatorisk og faglig kompleksitet stiller stadig større krav til kompetencer og
tværprofessionalitet på det specialiserede socialområde. Professionshøjskolerne har en nøglerolle i
både efteruddannelsen af nutidens medarbejdere og i uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.
Oplægsholderen giver bud på, hvad der skal til og hvordan kommuner og uddannelsesinstitutioner
sammen kan udvikle kompetencer, der matcher fremtidens behov. v/ Daniel Schwartz Bojsen, direktør
for Sundhed, Social og Engineering, Professionshøjskolen Absalon

14.20 – 14.40

Faglig ledelse baner vejen for styrket dialog og dokumentation
Hvis vi skal vide, om de indsatser vi sætter i værk, har en positiv effekt for borgerne, har vi brug for
bedre data. Og vi har brug for et tættere samarbejde mellem kommunale myndighedsfunktioner og
leverandører af sociale tilbud. Det er afsættet for KL's projekt "Fælles Faglige Begreber". To centrale
aktører bag den banebrydende initiativ 'Fælles Faglige Begreber' giver her deres bud på, hvad 'Fælles
Faglige Begreber' kommer til at forandre, og hvordan forandringsprocessen kan ledes. v/ Steinar
Eggen Kristensen, direktør, Randers Kommune, & Britta Martinsen, studieleder for
socialrådgiveruddannelsen, UC Syd

14:40 - 15.00

Pause med kaffe, te og kage i udstillerområdet

15.00 – 15.20

Regeringens visioner for det specialiserede socialområde
v/ Astrid Krag, Social- og Indenrigsminister

15.20 – 15.40

Virtual Reality som en del af løsningen
Virtual Reality er, og bliver i stadig højere grad, et aktivt redskab i løsningen af den kommunale
kerneopgave. Det gælder såvel i den borgerrettede indsats og som værktøj for medarbejderne.
Vejledning, social angst, eksponeringsterapi, depression og træning er nogle af de områder,
hvor Virtual Reality kan give en hjælpende hånd. Hør, hvordan en first-mover-kommune arbejder
med Virtual Reality, og få deres bud på, hvad vi har i vente inden for Virtual Reality. v/ Arman
Asović og Jesper Ingberg Laursen, IKT Konsulenter, Horsens Kommune

15.40-15.45

Tak for i dag
v/ Janet Samuel, kontorchef, Socialpolitisk kontor, KL

Løsningsgalleri: Kommuner viser vejen – kl. 11:45-12:30
Kommunerne arbejder uafbrudt på at møde borgernes behov på nye og innovative måder. På årets Handicap- og
Psykiatrikonference præsenteres kommunernes initiativer i et løsningsgalleri. I galleriet præsenterer op til 20
kommuner særlige indsatser eller projekter, der har skabt faglig udvikling og dermed værdi for borgere og
medarbejdere. Galleriet vil give dig og din kommune inspiration til udvikling og nye indsatser.
I galleriet kan du høre en række korte præsentationer af forskellige initiativer, tilbud og projekter inden for både
socialpsykiatrien og handicapområdet. Du vælger selv, hvilke præsentationer, du vil høre, men kan som minimum
forvente at nå at høre fire forskellige præsentationer.

Har din kommune en indsats eller et nyt initiativ, som I er stolte af og gerne vil præsentere, så send en mail til Mie
Sofie Nielsen på MISN@kl.dk og vi vil se nærmere på, om I kan indgå i galleriet. I mailen skal I besvare følgende
punkter om jeres bidrag:
-

Forslag til titel
Kort beskrivelse
1-3 hovedbudskaber
Kontaktpersonens navn, stilling og mail
Eventuelle links til materiale på jeres hjemmeside

Gallerister (opdateres)
–
–
–
–

Aalborg Kommune: Samskabelse om digitale initiativer på handicapområdet
Odder Kommune: Samskabt Styring og hjælp efter servicelovens § 82 a og b
Københavns Kommune: Pårørendeuddannelse i Borgercenter Handicap
Frederikshavn Kommune: Frisk i naturen, naturprojekt i social- og behandlingspsykiatri

Praktiske oplysninger
Tid og sted
Onsdag den 20. november 2019 kl. 10:00-15:40 (kaffe og morgenbrød fra kl. 09.00-10:00).
Adresse: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus.
Afhentning af navneskilt og program kan ske fra kl. 09.00.
Målgruppe
Konferencen henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere på handicap- og psykiatriområdet i både myndighed og
drift såvel som politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer samt øvrige
aktører på området.
Tilmelding og afbud
Tilmelding foregår via siden https://tilmeld.kl.dk/hpkonference2019 Tilmelding er bindende, men kan overdrages til en
kollega, hvis du bliver forhindret. Ønsker du at overdrage din plads til en anden, kan du selv redigere i systemet indtil
medio november uden først at meddele dette til arrangøren. Når systemet ikke længere tillader redigering , kan du
kontakte KL, sekretær Laila Christine Jensen på lcj@kl.dk.
Deltagergebyr
Kr. 2.095,- ex moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen.
Overnatning eller lokale på Radisson Blu Aarhus Hotel
Hotel Radisson Blu Aarhus har stillet et antal værelser til rådig hed til en garanteret pris for konferencens deltagere.
Du finder booking-link under "info" på tilmeldingssiden. Prisen for et enkeltværelse er 1.395 og for et
dobbeltværelse på kr.1.495,- inkl. moms og morgenmad. Prisen vil ligge fast indtil 1 måned før afholdelse af
konferencen. Værelserne kan bookes både af konferencens deltagere samt andre gæster og er derfor oprettet efter
"først-til-mølle" princippet.
Transport og Parkering
Radisson Blu Scandinavia Hotel er placeret i gåafstand (ca. 500 m) fra Aarhus Banegård. Der er 1100
parkeringspladser til rådighed. Både foroven og i parkeringskælder. Parkering koster DKK 100 pr. udkørselsbillet, som
gælder hele dagen, eller 20 kr. i timen, hvis der betales i automaterne. Parkeringsbilletter sælges af Radissons
personale i kongressalen samt hotellers reception.
Wifi
Det er gratis trådløst wifi til rådighed under hele konferencen. Netværk navn: radisson_guest
Efter tilslutning til netværket åbnes internetbrowseren og her accepteres Radisson Blu's betingelser, hvorefter
netværket vil være aktivt.
App
Søg efter "KL-konferencer" i App Store og Google Play. Vi anbefaler, at du downloader app'en på forhånd. Diverse
info uploades på app'en i perioden op til konferencen.
Facebook: facebook.com/kommunerne Twitter: @kommunerne - brug gerne #KLsocial
Plancher
Efter konferencen finder du dagens oplæg på tilmeldingssiden under fanen "Program og plancher"
Yderligere information
Fagligt indhold: specialkonsulent Anna Gillett angi@kl.dk tlf. 3370 3242
Praktiske spørgsmål: sekretær Laila Jensen, lcj@kl.dk tlf. 3370 3292
Stande og udstillere: student Cecilie Tobias-Renstrøm, cetr@kl.dk tlf. 3370 3278
KL’s konferencekalender på Social- og Sundhedsområdet
Konference
Sundhedskonference
Konference om
Udsatte Børn & Unge
Social- og Sundhedspolitisk Forum
Ældrekonference
Rusmiddelkonference
Handicap- og Psykiatrikonference

2020

2021

21. januar
Comwell Kolding
17. marts
Nyborg Strand
14. – 15. maj
Aalborg Kongres & Kulturcenter
29. september
Comwell Kolding
6. oktober
Nyborg Strand
18. november
Radisson Blu Århus

19. januar
Comwell Kolding
24. marts
Nyborg Strand

-

Ønsker du nyheder og information om kommende KL-konferencer på social- og sundhedsområde? Så kan du tegne
abonnement på KL's nyhedsbrev via linket her til KL's hjemmeside.

