Fremfærd Sundhed & Ældre inviterer til

Vidensdag om faste teams i
ældreplejen
Få inspiration og ny viden fra de kommuner, der har gjort
sig de første erfaringer med faste teams i ældreplejen
23. august 2022 på Hotel Nyborg Strand
Hvad kan du forvente at få hjem? Inspiration til arbejdet med
faste teams i ældreplejen og praksisnær viden om, hvordan I
kan komme godt i gang. Dagen er bygget op omkring erfaringer
og resultater fra de kommuner, som har været i gang et stykke
tid og tager afsæt i temaerne; Tværfaglighed, teamsamarbejde,
den ændrede ledelsesrolle og det gode samarbejde med
visitationen.
Vidensdagen er for dig, der arbejder som leder eller
medarbejder i ældreplejen og som gerne vil have mere viden,
inspiration og konkrete råd til at komme i gang med faste
teams. Dagen er bygget op, så der både er inspiration, viden og
erfaring fra kommuner, som har været i gang i et stykke tid – og
Udviklingsrum, hvor vi arbejder mere praksisnært med konkrete
udfordringer og spørgsmål til temaerne.
Derudover er programmet for alle, der arbejder med udviklingen
af ældreområdet hvad enten det er i en kommune, en styrelse
eller en organisation, og som gerne vil vide mere om faste
teams – og hvad der skal til for at komme godt i gang.
Du kan melde dig til Vidensdagen her og vi har plads til 250
personer. Tilmeldingsfristen er den 10. august, og du vil få
besked den 15. august, om du har fået en plads på Vidensdagen.
Hvis der kommer flere tilmeldinger, end vi har pladser, så
prioriterer vi deltagelse fra så mange kommuner som muligt.

Det er gratis at deltage i Vidensdagen, men vi dækker ikke
udgifter til transport og frikøb af medarbejdere.
Problemer med tilmelding til konferencen? Kontakt Helle
Kragskov i FOA på 46972427.

Arrangørerne af Vidensdagen er Fremfærd Sundhed og
Ældre, der er et samarbejde mellem parterne på det
kommunale arbejdsmarked om at udvikle
velfærdssamfundets kerneopgaver. Læs mere på vpt.dk
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Vidensdagens program
Side 1

9.30 – 09.50

Velkommen til Vidensdagen!

Faste teams i ældreplejen
Med viden og perspektiver fra Martin Sandberg Buch (VIVE), medarbejdere
09.50 – 10.30 og ledere på ældreområdet taler vi om, hvorfor det giver mening at

arbejde med faste teams, og hvad vi allerede nu ved og har oplevet i
forhold til, om det kan øge fagligheden, kvaliteten og arbejdsglæden i
ældreplejen.
10.30 – 10.50

Formiddagspause
Deltag i ét af fire Udviklingsrum

1. Udviklingen af faste teams
Faste teams har en høj grad af selvstændighed og fagligt råderum. Det
trækker på nye kompetencer hos medarbejderne i form af faglig
videndeling, selvstændighed, mødeledelse mm. I Udviklingsrummet dykker
vi ned i, hvad der skal til for at opbygge og udvikle et fast team.

2. Tværfagligheden i faste teams
De faste teams er organiseret forskelligt; I nogen kommuner er terapeuter
og sygeplejersker en del af de faste teams og i andre ikke. I
Udviklingsrummet får du et indblik i, hvordan de forskellige modeller kan
se ud, og hvad der skal til for at sikre et godt tværfagligt samarbejde –
uanset organiseringen.
10.50 – 12.05

3. Ledelse af faste teams
De faste teams, der selv lægger vagtplaner og styrer faglige møder, kalder
på en ny ledelsesstil i ældreplejen. I Udviklingsrummet bliver du klogere
på de krav, det stiller til lederne, hvilken faglig og organisatorisk udvikling
det kræver, og hvordan det opleves af være leder af faste teams.

4. Visitationens rolle i faste teams
Flere af de kommuner, der har gjort sig erfaringer med faste teams har
også kigget på samarbejdet med visitationen, og hvordan det bedst kan
organiseres indenfor rammerne af den nuværende lovgivning. I
Udviklingsrummet bliver du præsenteret for forskellige løsninger, og vi
afsøger de fordele og ulemper, der kan være ved de forskellige modeller.

Når du melder dig til Vidensdagen vælger du hvilke Udviklingsrum, du gerne vil
deltage i.
12.05 – 13.00

Frokost
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Vidensdagens program
Side 2

Faste teams – hvad betyder det for mig?
Vi hører fra en sygeplejerske, en terapeut og en leder hvordan faste
teams påvirker hverdagen for alle medarbejderne i ældreplejen, og vi
13.00 – 13.30
sætter fokus på, hvad der skal til for at sikre et godt tværfagligt
samarbejde.
Vælg mellem ét af fire Udviklingsrum

1. Udviklingen af faste teams
Faste teams har en høj grad af selvstændighed og fagligt råderum. Det
trækker på nye kompetencer hos medarbejderne i form af faglig
videndeling, selvstændighed, mødeledelse mm. I Udviklingsrummet dykker
vi ned i, hvad der skal til for at opbygge og udvikle et fast team.

2. Tværfagligheden i faste teams

13.30 – 14.45

De faste teams er organiseret forskelligt; I nogen kommuner er terapeuter
og sygeplejersker en del af de faste teams og i andre ikke. I
Udviklingsrummet får du et indblik i, hvordan de forskellige modeller kan
se ud, og hvad der skal til for at sikre et godt tværfagligt samarbejde –
uanset organiseringen.

3. Ledelse af faste teams
De faste teams, der selv lægger vagtplaner og styrer faglige møder, kalder
på en ny ledelsesstil i ældreplejen. I Udviklingsrummet bliver du klogere
på de krav, det stiller til lederne, hvilken faglig og organisatorisk udvikling
det kræver, og hvordan det opleves af være leder af faste teams.

4. Visitationens rolle i faste teams
Flere af de kommuner, der har gjort sig erfaringer med faste teams har
også kigget på samarbejdet med visitationen, og hvordan det bedst kan
organiseres indenfor rammerne af den nuværende lovgivning. I
Udviklingsrummet bliver du præsenteret for forskellige løsninger, og vi
afsøger de fordele og ulemper, der kan være ved de forskellige modeller.
14.45 – 15.05

Eftermiddagspause

Do this at home! Fra Vidensdag til hverdag
15.05 – 15.35

Vi får en tour de force gennem de fire Udviklingsrum og sætter spot på
vigtig viden, stærke pointer og gode råd fra hvert.

Næste skridt; Hvad er fremtiden for faste teams i ældreplejen?
15.35 – 15.55

15.55 – 16.00

Vi runder dagen af med en samtale med social- og ældreminister Astrid
Krag (ikke bekræftet) samt repræsentanter fra tre kommuner, der har
deltaget på Vidensdagen og har planer om at gå i gang med at arbejde
med faste teams i ældreplejen.

Tak for i dag!

