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Konferenceprogram for ”27th European Social Service Conference” ved Marriott 
Hotel Milano, Italien

Deltagere: Nellie Bradsted, Nadia Bruun Thurø, Henrik Rutzöu Aakast, Kirsten Jacobsen, Johnny 
Holst, Karina Nørby og Dan Stefan Nielsen

5. juni 2019

9.00-11.30 Nordic Day, lokale: Gazebo

     9.00-9.05 Velkomst 

     v/Eva Franzén, direktør for Nordens Velfærdscenter

     9.05-9.20 Demografisk udvikling 

     v/Bengt Andersson, projektleder ved Nordens Velfærdscenter

”Med en aldrende befolkning samt affolkning, hvilket resulterer i tyndt befolkede 

områder i hele Norden, bliver digitalisering og fjernløsninger en del af den nye 

infrastruktur, der skal opretholde den nordiske velfærdsmodel. Spørgsmålet er 

imidlertid, hvordan landene i Norden kan gøre disse tjenester tilgængelige for alle 

borgere – uanset hvor i landet de bor.”

     9.20-10.00 Aldersvenlige byer

     v/Ann Jönsson, projektleder ved Nordens Velfærdscenter, og gæst præsenterer, hvordan     

     kommuner kan arbejde med konceptet om aldersvenlige byer

”Vi lever længere, og andelen af ældre mennesker i Norden er stigende. Som følge 

heraf står vi over for udfordringer, der også involverer sociale systemer udover 

sundhedsplejen, velfærd, bolig og transport. Svaret er at skabe et samfund, der er 

godt at blive gammel i: et lokalsamfund hvor vi stadig kan opleve livskvalitet sent i 

livet.”

     10.00-10.30 Kaffepause

Center for Familie, Social & Beskæftigelse
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     10.30-11.10 Demens – læring og oplevelse

     v/Lars Rottem Krangnes, projektleder ved Nordens Velfærdscenter, og 

     Frode Kibsgaard Larsen, specialkonsulent ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse

”Omkring en halv million mennesker i de nordiske lande er blevet diagnosticeret med 

demens. Lars Rottem Kangnes har erfaring fra tre års arbejde med demens i en 

nordisk kontekst og vil præsentere viden om, hvordan man opnår bedre kvalitet, 

mere sikkerhed, større innovation, bedre forskning samt viden inden for 

demensområdet. 

Et nordisk netværk for demens og kognitive handicap arbejder for at etablere stabile 

netværk mellem nordiske kompetencecentre, og for at systematisere deling af 

erfaringer fra undersøgelser, diagnoser og levering af medicinsk pleje og social pleje 

til personer med demens og kognitive handicap. Det er nye udfordringer for de lokale 

myndigheder i de nordiske lande. Frode Kibsgaard Larsen vil fortælle os mere om det 

arbejde og præsentere værktøjer for, hvordan man snakker om demens.”

     11.10-11.30 Velfærdsteknologi

     v/Bengt Andersson, projektleder ved Nordens Velfærdscenter

”Snart vil 25 % af befolkningen i landene i Norden være over 65 år gamle. Dette er 

allerede tilfældet i Sverige. Det, at flere mennesker lever længere, er en god ting. 

Nogle vil have brug for en masse pleje, mens mange andre vil forblive sunde og raske 

helt op til en meget høj alder. Uanset sundhedstilstand har ældre mennesker brug for 

forskellige former for støtte. Med projektet ”Pleje og omsorg over afstand” arbejder 

Nordens Velfærdscenter på at finde eksempler på digitale løsninger, der fungerer, er 

implementeret og bruges inden for kommuner og regioner i Norden. Bengt Andersson 

vil præsentere nogle af de succesfulde cases.” 

11.45-12.30 ESN-medlemmernes årlige møde

12.30-13.15 Frokost for alle deltagere. Udstillingsområdet åbner

13.15-13.45 Velkomst i plenum, lokale: Washington
v/Christian Fillet, formand ved European Social Network, 

Katarina Ivankovic – Knezevic, direktør for Sociale Anliggender, Generaldirektoratet for 

Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion, Europa-Kommissionen, 
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Rafaele Tangorra, generaldirektør for Fattigdom og Social Planlægning, Ministeriet for 

Beskæftigelses- og Socialpolitik, Italien, og

Institutionsrepræsentant fra Lombardiet

13.45-15.15 Plenarforsamling 1 – Kvalitet i pleje: Nye koncepter til at forbedre folks liv, 

lokale: Washington
v/Eva Liz Moen, rådgiver ved Uloba Independent Living, Norge, præsenterer funktionel 

mangfoldighed: personlige hjælpemidler til et selvstændigt liv, 

Eloy Van Hal, seniorkonsulent og grundlægger af Be – Hogeweyk Omsorgs Koncept, Holland, 

præsenterer Hogeweyk i Holland, der er et bofællesskab for folk med demens, og

Ernesto Sirolli, grundlægger af Sirolli Instituttet, USA, præsenterer idéen om at fremme self-

empowerment gennem iværksætteri

Moderator: Alfonso Lara Montero, direktør for European Social Network 

”At holde sig ajour med nye udviklinger, tendenser og omsorgskoncepter er 

afgørende for at sikre løbende forbedringer i sociale tjenester, der gør det muligt for 

folk at bidrage i alle aspekter af livet: økonomisk, socialt og medborgerligt. Disse 

tilgange er skræddersyet til at tackle barrierer og opfylde de specifikke behov hos 

mennesker med komplekse behov. Disse sessioner vil indeholde økosystemer til støtte 

for bedre livskvalitet for udsatte mennesker, herunder modeller for selvstændig 

livsførelse, bofællesskaber og self-empowerment.”

15.15-15.45 Pause og netværk

15.45-16.45 Workshop Session A
Workshop nr. 2: Tid til tage vare på – et løfte og virkeligheden om kunstig intelligens, IBM Watson 

Health, international. Sprog: engelsk.

16.45-17.15 Pause og netværk

17.15-18.15 Workshop Session B
Workshop nr. 13: Integreret sagsbehandling – forbedring af resultaterne for sociale ydelser og 

brugere, Lombardiet, Italien. Sprog: italiensk – oversættelse: engelsk. 

20.00 Officiel reception ved vært, Lombardiet
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6. juni 2019

9.00-10.00 Projektforum, lokale: Washington
Nr. 1: Fremme af social inklusion, Kaikukortti-kortet – Kultur for alle, Finland

Nr. 2: Forbedring af ældres livskvalitet, Amadoras Byråd, Portugal

Nr. 3: ”De Katrol”-projektet – forebyggende foranstaltninger for dårligt stillede familier, Aalter 

Kommune, Belgien

Nr. 4: Social inklusion af unge med komplekse og flere behov, Haute-Garonne landstinget, Frankrig

10.00-11.45 Plenarforsamling 2 – Tendenser inden for kvalitet på socialområdet, lokale: 

Washington
v/John Bolton, gæsteprofessor ved Institut for Offentlig Pleje, United Kingdom, præsenterer en ny 

model for pleje: fremme af folks uafhængighed for at forbedre resultaterne af og reducere trykket 

på tjenesteydelser,

Henrik Eriksson, lektor ved Chalmers Teknologiske Universitet, Göteborg, Sverige, præsenterer 

spørgsmålet: Hvad er det, der gør organisationer fremragende? Kvalitetsstyring i den offentlige 

sektor, 

June Thoburn, lektor emeritus inden for socialt arbejde, University of East Anglia, Norwich, United 

Kingdom, præsenterer et interagency-samarbejde for kvalitetsforbedring af børnebeskyttelse, og

Ugo de Ambrogio, direktør for Socialpolitik og det Integrerede Sundheds- og Socialområde, Institut 

for Socialforskning, Italien, præsenterer evaluering af kvaliteten af sociale ydelser i Italien

Moderator: David Brindle, journalist ved The Guardian

”Sociale ydelser er under et stigende pres for at kunne forbedre den generelle 

kvalitet. Kvalitetsplanlægning, forsikring og forbedring er afgørende for at drive 

kvaliteten fremad. 

Der er udført et omfattende arbejde med kvalitetsstyring, forbedring og ekspertise på 

tværs af sektorer. Udformningen af metoder til forbedret samarbejde mellem fagfolk 

og institutioner er vigtigt for, at omsorgen bliver effektiv, mens effektiviteten ofte er 

blevet peget på som et tegn på kvalitet. Denne session vil undersøge nøgleelementer 

i kvalitetsstyringen af sociale ydelser, herunder erfaringer fra andre sektorer, udvikling 

af partnerskaber samt økonomi og effektivitet inden for socialområdet.”

11.45-12.15 Pause og netværk
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12.15-13.15 Workshop Session C
Workshop nr. 21: Integrerede børneydelser – bedre samarbejde mellem tjenester for bedre 

resultater, ”Comuni Insieme” konsortiet, Italien. Sprog: italiensk – oversættelse: engelsk. 

13.15-14.15 Frokost

14.30-15.30 Workshop Session D
Workshop nr. 27: Integration på de unges arbejdsmarked: forebyggelse og best practice, 

Lombardiet, Italien. Sprog: italiensk – oversættelse: engelsk. 

15.30-16.15 Pause og netværk

16.15-17.30 Plenarforsamling 3 – Det sociale tilsyns rolle ved fremtidens kvalitet inden for 

socialområdet, lokale: Washington
v/Stelia Vasung, seniorinspektør ved Ministeriet for Demografi, Familie, Ungdom og Socialpolitik, 

Kroatien,

Nathalie Destais, administrerende direktør for Generel Inspektion af Sociale Anliggender, Frankrig,

Phelim Quinn, administrerende direktør for Sundhedsinformations- og Kvalitetsmyndigheden, Irland, 

Dagmar Vogt-Janssen, afdelingsleder for Seniorer, Hannover, Tyskland, og

Anette Nilsson, leder af Institut for Sociale Ydelser, Sundheds- og Socialtilsyn, Sverige

Moderator: David Brindle, journalist ved The Guardian

”Regeringer har i stigende grad gennemført foranstaltninger for at etablere 

kvalitetsstandarder. Disse skal imidlertid udvikle sig løbende for at forblive relevante. 

Samtidig skal de også sikre, at fagfolk har den fornødne fleksibilitet til at give det 

enkelte menneske pleje efter individuelle behov. Det kræver særligt input fra de 

praktiserende foranstaltninger, der er ansvarlige for implementering, for at det bliver 

en succes. Denne session vil undersøge rollen som tilsynsførende af kvalitetsstandarder 

i samarbejde med lokale myndigheder, brugerne og praktikerne.” 

19.30 Gallamiddag 


