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Beboere på plejehjem er fysisk og psykisk 
svækkede og afhængige af andres hjælp 
til at leve et godt og værdigt liv. Derfor 

er det afgørende, og burde være en selvfølge, at 
livet på plejehjem præges af værdighed, trivsel 
og tryghed. Plejehjemmet er beboernes hjem 
og skal derfor emme af hjemlighed. Det skal 
være et sted, hvor man har lyst til at komme 
– både som beboer, medarbejder, pårørende, 
nabo og frivillig. Men hvordan gør vi lige det?

Med konferencen ønsker Ældre Sagen at for-
midle inspiration om det gode liv på plejehjem. 
Med oplæg, diskussioner, workshops og panel-
debat vil vi invitere kommuner, plejehjemsle-
dere, politikere, frivillige og andre med interes-
se for plejehjem til at diskutere, videndele og 
inspirere hinanden med gode ideer, praksis og 
initiativ.

FRA NØDBOLIG TIL LYSTHUS
Konference om det gode liv på plejehjem

11. OKTOBER 2016 KL. 9.30-16.00, H.C. ANDERSEN HOTEL, ODENSE

SÆT KRYDS I KALENDEREN NU - TILMELDINGEN STARTER  15. AUGUST



Dagens program

• Velkomst og præsentation af Ældre Sagens vision om  
det gode liv på plejehjem 
Søren Rand, landsformand, Ældre Sagen og  
Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen

• Et værdigt liv på plejehjem 
Sophie Løhde, sundheds- og ældreminister 

• Det skal være en fest at bo på plejehjem 
May Bjerre Eiby, stifter af demensplejehjemmet Dagmarsminde 

• Fra plejehjem til levehjem 
Lars Bo Sørensen, forstander, Bomi-Parken 

• Kan man certificere livsglæde på plejehjem?  
Arnt H. Jerpstad, generalsekretær, den norske stiftelse Livsglede for eldre

• Beboere fortæller om deres liv på plejehjemmet 

• 6 workshops med temaerne:
 » Fra eget hjem til plejehjem 
 » Åbn plejehjemmet op: Brobygning mellem plejehjem og  
lokalsamfund 

 » Etik og værdighed i pleje og omsorg
 » Tænk demens ind i plejeboligen 
 » Måltider der giver smag på livet 
 » En værdig sidste tid 

Paneldebat
 » Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen
 » Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune
 » Ninna Thomsen, medlem af KL’s Social- og Sundhedsudvalg,  
sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune

 » Tine Rostgaard, professor, KORA
 » Henrik Brogaard, psykolog og konsulent indenfor ældreomsorg 

Lene Johansen er moderator og fører os sikkert igennem dagen 
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