
 

 
 

 

 

 

  

 

 



 

PROGRAM / KL’s Handicap- og 

Psykiatrikonference 2016  
09.00 Kaffe, te og morgenbrød i udstillerområdet 

09:30 Velkomst  
Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og 
Sundhedsudvalg 
Dagens ordstyrer: Jacob Rosenkrands 

 
09:40 Stammefolk, stenalderhjerner, flokdyr – hvad skal 

der til for at ændre adfærd i praksis? 
Hvad er der på spil, når vi som medarbejdere, borgere 
og organisationer skal udvikle og forandre tilgangene, 
arbejdsmønstrene og indsatserne på socialområdet? 
v/Tinna C. Nielsen, antropolog og stifter af non-profit 
organisationen Move The Elephant For Inclusiveness. 

 
10.10 Livskraft – et projekt om drømme og relationer 

Hvordan kan samarbejdet og relationen mellem 
borgere og kommune nytænkes, så vi skubber til det, 
man kan, og det man kan lære? Oplægget er en 
fortælling om at arbejde med rehabilitering eller 
habilitering på en måde, så både livskvalitet og 
arbejdsglæde stiger.  
v/ Aalborg Kommune, udviklingskoordinator Ann Kinly 
Klinge og socialpædagog Julie Byrdal Nielsen, 
Fagcenter for mennesker med udviklingshæmning og 
døve  

 
10.25 Ligestillet støtte – en vej til recovery 

Brugere med erfaringskompetencer og 
fagprofessionelle undervisere udvikler lige nu 
recovery-kurser og læringsforløb på tre Recovery-
skoler i Midtjylland. I oplægget sættes der fokus på de 
centrale principper og værdier bag - og hvad der sker, 
når brugere, pårørende og medarbejdere skaber 
læring i ligeværdigt samspil,  
v/ Mette Svarre, udviklingschef i Socialforvaltningen, 
Århus Kommune, og styregruppeformand for projekt 
”Ligestillet støtte – en vej til recovery”, et 
partnerskabsprojekt mellem Randers, Aarhus og 
Viborg Kommune samt Region Midtjylland og SIND 
Pårørenderådgivning 

 
10.45 Pause med kaffe og te i udstillerområdet 
 
11.10 Hvem er de unge på kanten og hvordan motiveres 

de?  
Gruppen af udsatte unge vokser, men hvad 
karakteriserer de unge ’på kanten’, i hvilken kontekst 
skal vi forstå deres udsathed og hvordan kan 
praktikere systematisk arbejde med at skabe 
forudsætninger for motivation hos de udsatte unge? 
v/ Noemi Katznelson, Centerleder, forskningsleder og 
professor MSO, Center for Ungdomsforskning, Aalborg 
Universitet 
 

11.35  Forebyggende indsats til unge på tværs af 
kommune og frivillige 
Headspace yder rådgivning til unge mellem 12 og 25 i 
samspil mellem kommuner og frivillige. Med afsæt i 
tilbuddets første tre leveår belyses resultater og 
erfaringer med at skabe nye rum på tværs af 
kommuner og frivillige, hvor de unge kan få nogen at 
tale med og brobygning den rigtige hjælp i andre 
systemer.  
v/ forsknings- og analysechef Agnete Neidel, Det 
Sociale Netværk  

 

 

11.55 Tidligere indsatser i praksis   
Målsætningen om at hjælpe borgerne tidligere har fyldt 
meget de senere år og gør det forsat. Hør hvordan 
Esbjerg Kommune konkret arbejder med at sætte ind, 
før borgerne får brug for de traditionelle ydelser på 
socialområdet, og hvordan de griber den helt tidlig 
indsats gribes an med etableringen af et Kraftcenter.   
v/ Bodil Nissen, Kontorchef, Borger og Arbejdsmarked  
og centerleder Hanne Bøjlund Andersen fra kraftcenter 
Esbjerg Kommune 

 
12.15  Aktiv hele livet – også for voksne med varige 

handicaps  
Forebyggelse og tidlige indsatser er ikke kun relevant for 
unge eller personer med psykiske lidelser. Hør hvordan 
Holbæk Kommune er lykkedes med at aktivere borgere 
med medfødte og varige handicaps og forebygge tab af 
færdigheder, uden at indsatserne er blevet dyrere.  
v/ Karen Schur, chef for ”Aktiv Hele Livet”, Holbæk 
Kommune og Sytter Kristensen, landsformand for LEV.  

 
12.35 Frokost med efterfølgende kaffe og te i udstiller-

området 
 
13.35 Sessioner  

1. Systematisk forebyggelse af vold på botilbud   
2. Online bostøtte er 20 pct. teknologi og 80 pct. kultur 

og arbejdsgange  
3. Det gode match mellem borger og teknologi 
4. Liv i Ressourceforløb  
5. Måling af livskvalitet for mennesker med nedsat 

funktionsevne  
6. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte – med 

fokus på traumer og sygdom 
7. Når civilsamfundet i almene boligområder bidrager til 

at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder 
8. Medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige 

opgaver på de kommunale botilbud 
 
14.35 Pause med kaffe, te og kage i udstillerområdet 
 
15.00 Hvad overser vi, når virkningen udebliver?  

Hvorfor udebliver virkningen nogle gange i forløb med 
borgere med svære funktionsnedsættelser og hvordan 
kan screening for fx kognitive problemstillinger bidrage til 
mere fokuserede og helhedsorienterede indsatser?  
v/ Steen Guldager, cand. psych., Socialpsykologisk 
Center  

 
15.30 Koordination på tværs af fagområder og sektorer 

Hvordan kan relationel koordinering sikre mere 
sammenhængende i de forskellige indsatser, som 
mange borgere på socialområdet modtager fra en lang 
række aktører i kommunerne og regionerne? Og hvad 
kræver det af ledere og medarbejdere at skabe fælles 
retning og bedre koordination?  
v/ Carsten Hornstrup, Direktør, Joint Action  

 
16.00 Tak for denne gang!  
 
 
 
 
 



 

Sessioner / kl. 13.35 – 14.35 
 
Session 1 Systematisk forebyggelse af vold på botilbud   

Udviklingen på psykiatriområdet skaber behov for, at de 
regionale, kommunale og private botilbud opruster deres 
indsatser til konflikthåndtering og reduktion. En undersøgelse af 
en række tilfælde, hvor der er begået vold på botilbud, tegner et 
billede af en række opmærksomhedspunkter i det 
voldsforebyggende arbejde. På denne session sætter vi fokus 
på, hvad vi kan lære deraf, og hvordan der kan arbejdes 
systematisk med forebyggelse af konflikter og vold på botilbud. 
 
 
 
Session 2 Online bostøtte er 20 pct. teknologi og 80 pct. 
kultur og arbejdsgange 

Socialpsykiatrien har gennem de senere år gennemgået en 
større udvikling med fokus på rehabilitering og recovery. Flere 
borgere tilbydes støtte i eget hjem frem for ophold i botilbud, og 
der er fokus på, hvordan indsatserne i højere grad kan bidrage til 
borgerens egenmestring. I samme periode har flere kommuner 
gjort sig erfaringer med en bredere vifte af velfærdsteknologiske 
tiltag som f.eks. online bostøtte og brug af app’s, hvor det bl.a. 
opleves at den nye redskabsvifte giver større fleksibilitet og 
selvhjulpenhed for borgeren – men også at det kan støde på 
modstand hos både borgere og medarbejdere. At arbejde med 
den nye redskabsvifte handler forenklet sagt 20 pct. om teknologi 
og 80 pct. om kultur og arbejdsgange. Spørgsmål der rejser sig 
er derfor:  Hvordan bidrager den nye teknologi generelt til at 
udvikle den socialpædagogiske støtte? Og hvordan sikrer vi os, 
at løsningerne er bæredygtige for borgerne? 
v. Afdelingsleder Gitte Ranneberg Skaarup, Viborg 
Kommune og Projektleder Heidi Lynge Løvschall, Hjørring 
Kommune 
 
 
 
Session 3 Det gode match mellem borger og teknologi 

Der er stor fokus på, hvordan kommunerne bliver bedre til at 
høste gevinster og realisere potentialer forbundet med 
velfærdsteknologi på det brede social og sundhedsområde. Et af 
de centrale spørgsmål i dette arbejde kredser om, hvordan vi får 
skabt det rigtige match mellem borger og teknologi. Det er de 
gået i dybden med i Middelfart Kommune, hvor 25 testfamilier i 
projekt Teknologi i Øjenhøjde har afprøvet forskellige vel-
færdsteknologiske løsninger. Sessionen tager afsæt i borgernes 
og Middelfart kommunes erfaringer fra projektet og lægger op til 
fælles drøftelse om arbejdet med indkøb og implementering af 
velfærdsteknologi.  
v/Teamleder Christiane Pape Lehrmann og udviklingskonsulent 
Ole Qvortrup Larsen, Middelfart Kommune 
 
 
 
Session 4 Liv i Ressourceforløb 

- Hvordan sikrer vi, at tværfaglighed er i spil i ressourceforløbene, 
og hvordan bevarer vi fokus på job? 
Arbejdet med ressourceforløb er en vanskelig opgave. Borgerne 
har en række af komplekse problemer og har ofte miste troen på, 
at de har en plads på arbejdsmarkedet. Derfor kræver det en 
håndholdt og helhedsorienteret indsats, hvor både social-, 
sundhed- og beskæftigelsesområdet spiller sammen. På denne 
session vil vi drøfte, hvordan social- og sundhedsområdet kan 
være med til at opkvalificere kvaliteten i ressourceforløbene og 
diskutere, hvordan man taler om job – også i denne sektor.  
 

 

 
Session 5 Måling af livskvalitet for mennesker med nedsat 
funktionsevne  

De fleste kommuner har sat øget fokus på, hvordan mennesker 
med funktionsnedsættelser kan støttes til at opnå et mere aktivt 
og selvstændigt liv. I den forbindelse kan det være relevant at 
måle på, hvordan borgernes livskvalitet er, som et supplement 
eller alternativ til en måling, der alene fokuserer på borgerens 
funktionsevne. Ph.d. studerende Louise N. Jespersen fra 
Statens Institut for Folkesundhed er i gang med et 
forskningsprojekt, som handler om at udvikle et spørgeskema, 
der skal måle livskvalitet og deltagelse hos børn, unge og 
voksne i aldersgruppen 10-40 år med og uden 
funktionsnedsættelse. I sessionen præsenteres de foreløbige 
resultater fra projektet, som forventes afsluttet i 2017. 
v/ Louise N. Jespersen, Statens Institut for Folkesundhed, 
Syddansk Universitet 
 
 
 
Session 6 Nyankomne flygtninge og familiesammenførte – 
med fokus på traumer og sygdom 

Mellem 30 og 50 procent af nyankomne flygtninge og 
familiesammenførte er i risiko for at udvikle traumer eller PTSD. 
Samtidig har flygtninge brug for sociale tilbud, netværk og 
kendskab til sundhedsvæsenet. Hvad skal kommunerne være 
særligt opmærksomme på ift. nyankomne flygtninge og 
familiesammenførte og deres behov i relation til traumer og 
sygdom? 
v/ Mette Blauenfeldt, sektionschef, Dansk Flygtningehjælp m.fl. 
 
 
 
Session 7 Når civilsamfundet i almene boligområder 
bidrager til at hjælpe mennesker med psykiske 
vanskeligheder 

En analyse fra KL viser, at beboerne i de udsatte almene 
boligområder bruger de psykiatriske tilbud langt mere end resten 
af befolkningen. I sessionen vil resultaterne af analysen blive 
fremlagt, og vi vil diskutere, hvordan civilsamfundet i de almene 
boligområder kan bidrage til at støtte de beboere, som er mindre 
prægede af deres psykiske lidelser, så kommune og region kan 
bruge ressourcerne på dem, der er hårdest ramt. Sessionen 
tager udgangspunkt i erfaringer fra et projekt der bl.a foregår i 
boligafdelingen Abildgården på Amager. Projektet er lavet i et 
samarbejde mellem boligorganisationen KAB, Psykiatrifonden og 
Socialt Udviklingscenter.  
v/Analysekonsulent i KL Bodil Helbech Hansen samt 
oplægsholdere fra KAB og Københavns Kommune 
 
 
 
Session 8 Medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige 
opgaver på de kommunale botilbud 

- Hvad siger lovgivningen? Og hvilke krav stiller det til ledelse og 
for medarbejdere på de kommunale botilbud? 
Der gælder et helt særligt sæt af regler, når kommunale 
medarbejdere på botilbud løser sundhedsfaglige opgaver. 
Mange botilbud er imidlertid ikke opmærksom på de krav, der 
stilles til fx kompetencer og journalføring, når medarbejdere 
løser sundhedsfaglige opgaver. Sessionen vil derfor sætte fokus 
på dette særlige sæt af regler og på, hvordan reglerne i praksis 
kan håndteres på de kommunale botilbud. 
v/ Jacob Meller Jacobsen, Chefkonsulent og Karen Marie Karen 
Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL, Center for social og 
sundhed 

 



 

Praktiske oplysninger 
 
Tid og sted: 
Tirsdag den 29. november 2016 kl. 9.30 
(morgenkaffe og brød fra kl. 9.00-09.30) 
 
Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 
 
Overnatning: 
Kontakt Hotel Comwell Kolding direkte på hotel.kolding@comwell.dk. Særpris kr. 702 kr. ex moms: Kode ”KL”. Vær dog opmærksom på,  
at der ofte kan findes endnu bedre priser via hotellets online-booking – tjek derfor dagens tilbudspris på: www.comwellkolding.dk. 
 
Deltagergebyr: 
Kr. 1.995,- ex moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen. 
 
Afbud: 
Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte sekretær Laila Jensen, lcj@kl.dk, 
3370 3292. Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale. 

 
Parkering/Transport: 
Ved Hotel Comwell Kolding findes et antal parkeringspladser, som stilles gratis til rådighed. Der findes imidlertid også 
betalingsparkeringspladser, som kun må benyttes af personer med ærinde på Kolding Sygehus. Alle opfordres derfor til at holde godt øje 
med skiltningen.  
 
Det er vores erfaring, at der ved konferencer med mange deltagere som denne kan være problemer med at få en gratis P -plads. Samtidig 
kan det være vanskeligt at komme fra konferencestedet pga. kø, myldretid osv.  
 
Deltagerne tilrådes derfor til at benytte tog. Hotel Comwell i Kolding er i gåafstand fra Kolding Station (ca. 1 km’s gang).  
 
Plancher: 

Efter konferencen vil du kunne se div. plancher fra dagen på www.kl.dk/hpkonference2016    

 
Målgruppe: 
Konferencen retter sig mod både myndigheds- og driftspersoner: Chefer og medarbejdere, som beskæftiger sig med handicap- og 
socialpsykiatriområdet, ledere og medarbejdere i sociale tilbud, herunder selvejende/private tilbud, politikere, medlemmer af de kommunale 
handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer samt andre aktører på området. 

 
Yderligere information  
Faglig del: Konsulent Peter Petersen, pep@kl.dk, 3370 3288. 
Praktisk del: Sekretær Laila Jensen, lcj@kl.dk, 3370 3292. 
Stande: Udstillerkoordinator Fie Brinkmann fibr@kl.dk 3370 3049.   

 
KL’s konferencekalender på Social- og Sundhedsområdet: 

Dato Konference Sted 

18. januar 2017 KL’s Sundhedskonference Hotel Comwell Kolding 

22. marts 2017 KL’s Udsatte børn og unge Konference Hotel Nyborg Strand 

10.-11. maj 2017 KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum Aalborg Kongres & Kultur Center 

25. september 2017 KL’s Ældrekonference Hotel Comwell Kolding 

9. oktober 2017 KL’s Rusmiddelkonference Hotel Comwell Kolding 

20. november 2017 KL’s Handicap- og Psykiatrikonference Hotel Comwell Kolding 

16. januar 2018 KL’s Sundhedskonference Hotel Comwell Kolding 

 
Hvis du ønsker nyheder og information om kommende konferencer på social- og sundhedsområdet, kan du tegne abonnement på 
siderne: www.kl.dk/socialservice og www.kl.dk/sundhed - så vil du løbende modtage mails, når vi informerer om både nyheder og 
konferencer på området. 
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