Invitation Netværksdag 2020
Torsdag den 23. januar 2020. Sted: Brogården, Strib, Middelfart www.brogaarden.dk

Fokus på familiesamarbejde – ønsker om viden og ligeværd som
adgange til et godt samarbejde
I mange sammenhænge er der med god grund fokus på FN´s 17 verdensmål
om bæredygtighed. Og med det pres der forudsiges på omsorgsområdet, er
der rigtig god grund til at fokusere på et ligeværdigt samarbejde mellem alle
involverede i hverdagen i plejeboliger og bofællesskaber. Et samarbejde
kendetegnet af både velkendthed, tryghed og lyst til at være deltagende i
hverdagen.
Vi har i år valgt at invitere demenskoordinator Charlotte Rugh, som vil folde ud
for os, hvordan møderne mellem mennesker skal have det rigtige forkus for at
føre til de forventede positive effekter, samt Ina Kjøgx Pedersen, som blev
enig med sin mor om at skrive en bog om forløbet af moderens
demenssygdom.
Der vil være være tid til at diskutere efter begge oplæg.
Oplægsholderne på dagen:
Charlotte Rugh, ergoterapeut og Master PO, demenskoordinator i Gladsaxe
Kommune og forfatter til kapitel 10 i bogen: ”Bedre møder på tværs Facilitering, processer og beslutninger”, giver oplæg om eftermiddagen.
Charlottes kapitel i bogen handler blandt andet om beboer- og
familieinddragelse specielt i forbindelse med mennesker, der lever med en
demenslidelse.
Under sit oplæg taler Charlotte Rugh blandt andet om etiske dilemmaer på
grænsen af vores sociale konventioner.
Ina Kjøgx Pedersen, journalist, antropolog og forfatter til bogen: ”Drengen
der blev væk. Mor, mig og demensen”, giver sit oplæg om formiddagen. Der vil
blandt andet blive fokuseret på plejehjemsopholdet.
Ina Kjøgx Pedersen efterlyser blandt andet i sit oplæg mere samarbejde
mellem personen, der lever med demens, familien og ”systemet”.

Foreløbigt program for dagen:
09.30 – 10.00: Ankomst og kaffe/the med morgenbrød
10.00 – 10.15: Velkomst og morgensang
10.15 – 11.15: Oplæg og debat ved Charlotte Rugh med udgangspunkt i
kapitel 10 i bogen: ”Bedre møder på tværs. Facilitering,
processer og beslutninger”.
11.15 – 11.30: Pause
11.30 – 12.15: Spørgsmål og debat.
12.15 – 13.15: Frokost med 1 genstand
13.15 – 14.15: Oplæg ved Ina Kjøgx Pedersen med udgangspunkt i bogen:
”Drengen der blev væk. Mor, mig og demensen”.
14.15 – 14.45: Kaffe og kage
14.45 – 15.45: Oplæg og debat fortsat
15.45 – 16.00: Afslutning
Praktiske oplysninger:
Målgruppe: Eden-uddannede ledere og medarbejdere fra registrerede Edenhjem og hjem på vej til registrering.
Sted: Brogården i Strib ved Middelfart
Pris: 650 kr. + moms.
Hele dagen vil der, som vanligt, være kaffe/the/frugt ad libitum i forhallen.
Har du behov for specialdiæt, bedes du selv kontakte Brogården senest 1 uge
før.
Se www.brogaarden.dk.
Dagen gennemføres – seneste tilmelding 9. januar 2020 kl. 12.00
Du tilmelder dig/jer til netværksdagen her.
Tilmeldingen er bindende.
Dagen gennemføres ved minimum 20 deltagere.
Vi glæder os til at være sammen med jer
Karin Dahl og Aase Porsmose
Landskoordinatorer
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