
Hvad vil det sige at have en omsorgsrolle som pårørende? Hvilke behov for støtte 
kan man have som omsorgsgivende pårørende? Hvordan kan vi hver især være 
med til at skabe fælles løsninger?

Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på, når Ballerup Kommune sammen 
med lokale pårørendeforeninger og interesseorganisationer holder konference om, 
hvordan vi sammen hjælper dem, der hjælper, til at have et godt liv.

HVEM KAN DELTAGE?
Konferencen er for dig, der har en omsorgsrolle som pårørende til en person, der 
har brug for støtte i hverdagen. Det kan fx være som mor, far, ægtefælle, søster, 
bror, onkel, bedstefar og ven.

Vi håber også på at se dig, der arbejder med mennesker, der har behov for støtte i 
hverdagen, og som er nysgerrig på, hvordan du kan samarbejde endnu bedre med 
de pårørende.

DET ER GRATIS AT DELTAGE
Tilmelding skal ske til Jette Larsen på mail social-adm@balk.dk eller tlf. 4477 3293.

PROGRAM

09.30 ANKOMST
Kaffe, te og morgenbrød.

10.00 VELKOMST 
Ved Jesper Würtzen, borgmester Ballerup Kommune.

10.15 HVAD ER ET GODT LIV SOM PÅRØRENDE?
Hvordan kan den frivillige verden, sundhedsvæsenet og kom-
munen imødekomme pårørendes behov, så der bliver passet 
godt på både den, der har brug for omsorg, og den pårørende, 
der giver omsorgen? 
Ved Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark.

11.00 PAUSE
Netværk og input til Ballerup Kommunes kommende 
pårørendepolitik.

11.15 HVEM HJÆLPER DEM, DER HJÆLPER?
Pårørende er på mange måder forskellige, og har forskellige 
behov, som kalder på en differentieret indsats. Pårørende-
konsulent Lene Mosegaard Jensen giver et bud på en 
skræddersyet pårørendeindsats baseret på sit arbejde 
med pårørende i Helsingør Kommune.

11.45 ANHÖRIGSTÖD I YSTADS KOMMUN
Hør hvordan Ystad Kommune støtter pårørende og hvordan 
”Silviasøstre” fungerer som ressourcepersoner for demensramte 
og deres pårørende. Fra Ystad Kommune deltager Karin Kirsten, 
Enhedschef, Boel Nordin, anhörigsamordnare, Carina Nilsson 
och Marie Engström, Silviasystrar. Indlægget holdes på svensk.

12.15 FROKOST OG ”OPEN SPACE”

13.15 NÅR FAR ELLER MOR BLIVER ALVORLIGT SYGE
Hvordan sikrer vi, at børn får den nødvendige og tilstrækkelige 
støtte, når en forælder rammes af en alvorlig fysisk sygdom? 
Ved Preben Engelbrekt, Direktør for Det Nationale Sorgcenter 
og Børn, Unge & Sorg.

13.45 PANELDEBAT
Hvad tager vi med hjem? Debat mellem panel med input fra 
salen.

14.45 TAK FOR I DAG
Afrunding ved Vivi Lauritsen, Handicap- og Psykiatrichef, 
Ballerup Kommune.
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