
ÆLDRETOPMØDE 2021
PROGRAM
16.september 2021 i Odense Congress Center

Velkomst ved parterne bag Ældretopmøde 2021 
Velkomst ved de fire arrangører: Astrid Krag, social- og ældreminister, Bjarne 
Hastrup, direktør i Ældre Sagen, Torben Hollmann, sektorformand i FOA og 
Jette Skive, formand for Sundheds- og Ældreudvalget i KL.

En ny retning for ældreplejen 
Deltag i ét af seks faglige udviklingsspor (formiddag) 

1. Nærhed i omsorg – små teams i hjemmeplejen 
2. Tilsyn og læring 
3. Veje til inddragelse af pårørende 
4. Rekruttering – hvordan finder vi nye veje sammen? 
5. Kvalitet og kompetenceudvikling i praksis 
6. Faglig ledelse – hvordan lykkes vi sammen 

I sporet kan du lade dig inspirere af de mange forskellige indsatser, der bl.a. 
er sat i gang som opfølgning på Ældretopmødet i 2020, og du får mulighed 
for at give dit bidrag til fremtidens ældrepleje gennem debatter, dialog og 
spændende oplæg. 

Alle topmødedeltagere har på forhånd valgt hvilket spor, de ønsker at 
deltage i hhv. formiddag og eftermiddag. Det spor, du har valgt, fremgår af 
dit navneskilt.

Stemmer fra virkeligheden 
Refleksioner og indspark fra virkeligheden hvor en borger, en pårørende, en 
medarbejder og en leder fra ældreplejen drøfter forventninger og ønsker til 
topmødet og arbejdet med en ny retning for ældreplejen.

Frokost og dialogtelte 
Samtidig med frokosten kan du besøge dialogteltene, hvor praktikere, 
eksperter og videnspersoner fra de seks faglige spor er til stede. Her har 
du mulighed for at stille uddybende spørgsmål, få nogle flere nuancer på 
en bestemt problemstilling eller lade dig inspirere i dit videre arbejde på 
ældreområdet.

09:30 - 10:00

10:50 - 12:20

10:30 - 11:00

12:20 - 13:35

FORMIDDAGSPAUSE



En ny retning for ældreplejen 
Deltag i ét af seks faglige udviklingsspor (eftermiddag) 

1. Nærhed i omsorg – små teams i hjemmeplejen 
2. Tilsyn og læring 
3. Veje til inddragelse af pårørende 
4. Rekruttering – hvordan finder vi nye veje sammen? 
5. Kvalitet og kompetenceudvikling i praksis 
6. Faglig ledelse – hvordan lykkes vi sammen 

I sporet kan du lade dig inspirere af de mange forskellige indsatser, der bl.a. 
er sat i gang som opfølgning på Ældretopmødet i 2020, og du får mulighed 
for at give dit bidrag til fremtidens ældrepleje gennem debatter, dialog og 
spændende oplæg. 

Alle topmødedeltagere har på forhånd valgt hvilket spor, de ønsker at 
deltage i hhv. formiddag og eftermiddag. Det spor, du har valgt, fremgår af 
dit navneskilt..

13:35 - 15:05

EFTERMIDDAGSPAUSE

Ældretopmøde 2021: Hvad tager vi med? 
Et panel bestående af Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, 
Sidsel Vinge, konsulent og foredragsholder og Jakob Bigum Lundberg, 
landsformand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedschefer, giver deres refleksioner ovenpå Ældretopmødet: 
Hvad tager I med hjem? Hvad har I særlig grad inspireret og vist en ny 
retning for ældreplejen? Og hvor skal vi sammen tage næste skridt.

Tak for i dag og næste skridt 
Tak for dette års Ældretopmøde og næste skridt på vej mod en ny fælles 
retning for ældreplejen ved de fire arrangører; Astrid Krag, social- og 
ældreminister, Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, Torben Hollmann, 
sektorformand i FOA og Jette Skive, formand for Sundheds- og 
Ældreudvalget i KL

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

PROGRAM FORTSAT




