VÄLKOMMEN TILL
KONFERENSEN

Man vill ju kunna
klara sig själv
Alla medborgare i kommunen ska ha så bra funktionsförmåga som möjligt och kunna leva
ett självständigt liv. Detta når man i Odense i Danmark genom att satsa på den enskildes
självbestämmande och integritet. Låt medborgaren bestämma. Helene Baekmark,
Socialdirektör i Odense Kommun gästar SKL och berättar om arbetet i Odense. Vi får
också några svenska exempel på hur man kan jobba med rehabilitering till sjuka äldre.

Datum

2 september 2015 kl 09.30 – 16.00. Registring och kaffe från kl 08.30

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Lokal Torget, Hornsgatan 20, Stockholm.
Möjlighet finns också att delta på distans via länk.

Målgrupp

Ledande politiker och tjänstemän samt utvecklingsledare i kommuner och landsting

Kostnad

1 800 kr för deltagande på plats och 900 kr för deltagande via web. (Priser exkl. moms)

Anmälan

Anmälan kan göras direkt via denna länk eller via www.skl.se/kalender. Antalet platser i
lokalen är begränsade, så först till kvarn gäller. Anmälan är bindande men kan
överlåtas till annan person.

Information

För frågor om konferensens innehåll kontakta:
Maj Rom, tfn 08-452 76 02, mail maj.rom@skl.se
För frågor kring anmälan kontakta:
Konstella, tfn 08-452 72 86, mail konferens@konstella.se

PROGRAM
0830-09.30

Kaffe och registrering

09.30-09.50

Välkommen
Anette Nilsson, Region Jönköpings län

09.50-12.00

Rehabilitering som kommunal strategi
Helene Baekmark, Odense

12.00–13.00

Lunch

13.00–13.30

Att få leva sin dröm.
Film. Brukaren har ordet

13.30–14.15

Vad är det nya? Samtal med svenska kommunföreträdare som besökt Odense.
Diskussion

14.15–14.30

Trygg hemgång i Ronneby
Tori Skaar Magnusson

14.30–14.50

Kaffe

14.50–15.10

COPM i Senior alert
Susanne Lundblad, Senior alert

15.10-15.30

Gruppdiskussioner
Gå från ord till handling. Vad kan jag göra direkt och vad tar lite längre tid?

15.30-16.00

Samtal mellan fack och seniorföreträdare. Hur kan vi bidra?

16.00

Tack för idag

Dagen är ett samarrangemang mellan SKL, pensionärsorganisationerna PRO och SPF samt fackförbunden
Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA),
SSR och Föreningen Sveriges Socialchefer

