T
IG
GL
FA

F
Æ
TR

20
20

2020

FAGLIGT TRÆF 2020
PROGRAM

DAG 1: TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER
08.30

Ankomst og registrering - med morgenkaffe

09.15

Velkommen - Velkomst og praktisk om træffet

09.30

Plenum: Hvordan forandrer velfærdsteknologi arbejdet i ældreplejenVelfærdsteknologier vinder i stigende grad indpas i den danske hjemmepleje.
Der er mange forventninger forbundet til indførslen af velfærdsteknologier;
de skal effektivisere arbejdet, gøre borgerne mere selvhjulpne og måske
også forbedre arbejdsmiljøet. Vi vil fortælle om resultaterne fra netop afsluttet fireårigt forskningsprojekt finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Her er undersøgt, hvordan brugen af velfærdsteknologier påvirker det daglige arbejde, relationerne til borgerne, faglighed og mening i arbejdet. Oplægget tager udgangspunkt i brug af skylle-tørre toiletter og hjemmepleje over
skærm som konkrete eksempler.
V. Annette Kamp, professor & Agnete Meldgaard Hansen, lektor, Institut
for Mennesker og Teknologi, RUC

10.15

Networking med besøg på standene og kaffe

11.00

Workshoprunde 1 - se oversigten på side 3

12.30

Frokost og networking med besøg på standende

13.30

Workshoprunde 2 - se oversigten på side 3

15.00

Networking, kaffe og besøg på standende

15.45

Plenum: Introduktion til BFA Velfærds nye værktøj om implementering af velfærdteknologi på arbejdspladsen og arbejdsmiljøorganisationens rolle.
V. Annemarie Holse, Souschef, Teknologisk Institut

16.45

Intermezzo
1) Speed introduktion til arbejdsfysiologi ved ergoterapeut Pia Beck,
Vendlet kl. 17.00 og 17.30.
2) Oplev og afprøv hos udstillerne.
3) Besøg BFA Velfærd og Off. administrations udstilling af værktøjer.
4) En tur til stranden med havbiologen.

18.00

Tak for i dag

19.00

Middag med indlagt underholdning
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FAGLIGT TRÆF 2020
PROGRAM

DAG 2: ONSDAG D. 23. SEPTEMBER
09.00

Godmorgen og morgensang
V. Jytte Tolstrup

09.15

Plenum: Nye velfærdsteknologier i ældreplejen – hvor faglighed og
fysisk anstrengelse brydes.
Nye velfærdsteknologier anses for at være en vigtig løsning på den stigende andel af ældre i det danske samfund. Men velfærdsteknologiernes
potentialer kan støde på barrierer for succesfuld implementering og det
kan ske, at implementeringen af ny teknologi ikke altid fremmer arbejdsmiljøet.
Desuden trækkes resultater ind fra forskning i smerter og smertehåndtering blandt medarbejdere i ældreplejen.
Sluttelig diskuterer vi, hvad man kan være særligt opmærksom på, når
nye velfærdsteknologier skal implementeres.
V. Jeppe Ajslev, seniorforsker, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø

10.00

Fælles træning på plænen

10.20

Pause og udstilling

11.00

Miniplenum - se oversigten på side 4

12.15

Frokost og udstilling

13.15

Plenum: Fremtidens teknologier på social- og omsorgsområdet.
Robotter dukker roligt men støt op alle steder – i hjemmet, på fabrikken,
på sygehuset, på plejecentret og i det offentlige rum. Hvad kan de egentligt i dag og hvad siger krystalkuglen om robotfremtiden? Og hvilken rolle
spiller mennesket?
V. Lars Dalgaard, sektionsleder, Teknologisk Institut

14.15

Evaluering og udtrækning af gevinster
V. Helle Brieghel Bavnhøj
Tak for i år og på gensyn den 21. - 22. september 2021
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WORKSHOPS
WORKSHOPS MED FOKUS PÅ FORFLYTNING
1. Pladsforhold i borgerens egen bolig
Plads til arbejdet er vigtig for at undgå af få belastninger i kroppen. Hjemmet skal være
indrettet med tilstrækkelig plads til kørestole, lifte m.m. Med afsæt i Arbejdstilsynets
retningslinjer m.fl. arbejder vi med problematikken.
2. Mobilisering og lejring af borger og patienter med svær overvægt
Med afsæt i de forskellige kropsformers behov og ressourcer, vil deltagere på workshoppen
få indblik i, hvordan de planlægger og gennemfører mobilisering fra liggende til siddende,
samt tips og tricks til den liggende lejring af svært overvægtige.
3. Forflytning af ’tunge’ ben
Kender du situationen? En borger skal lige have hjælp til at få benene op i sengen, og bagefter står du med en træt og øm ryg? Her får du får indblik i de hjælpemidler og metoder,
Aarhus Kommune anvender til problematikken med ”tunge ben”.
4. Forebyg tryksår og skader forårsaget af tryk og shear med lejring og forflytning
Her er fokus på, hvordan udvikling af tryksår/trykskader forårsaget af tryk og shear hænger
sammen med lejring og forflytning. Med afsæt i ny klinisk viden og brug af hjælpemidler og
teknologier, arbejder vi på workshoppen med at forebygge tryksår.
5. Håndværket forflytning i den komplekse situation
Med afsæt i teori og systematik øver vi praktiske forflytninger ud fra konkrete cases. Vi
har samlet nyere forflytningshjælpemidler og deltagerne på workshoppen får, efter en kort
teoretisk indledning, mulighed for at øve de udfordrende hverdagsforflytninger.
WORKSHOPS MED FOKUS PÅ HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER
6. Nænsom voldsforebyggelse i plejen og det pædagogiske arbejde
Hvordan oplever du samarbejdet med en potentielt udadreagerende borger? På workshoppen ser vi på, hvilke aggressionsfremmende faktorer du kan have fokus på i samarbejdet
med borgere og patienter.
7. Vurder risikoen for vold ved forflytning
I teori og praksis vil vi arbejde med eksempler på, hvordan og hvornår vi oplever følelser og
sindstilstande, herunder trusler, vold og aggressiv adfærd.
WORKSHOPS MED FOKUS PÅ VÆRKTØJER
8. Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i forhold til forflytning.
Arbejdsulykker indenfor social- og sundhedsområdet kan og skal forebygges. Af mange
grunde påvirker arbejdsulykker kvaliteten i kerneydelsen og arbejdsmiljøet.
9. Træning i arbejdstiden
Du får viden om, hvordan træningen er blevet implementeret og i dialog drøfter vi, hvordan
fysisk kompetenceudvikling kan understøtte det gode forflytningsarbejde.
10. Implementering af teknologi fra ide til brug.
På workshoppen vil du afprøve og arbejde med BFA’s nye redskab til at forankre teknologi
på arbejdspladsen.
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MINIPLENUM
1. Den demografiske udvikling og udfordringerne på social- og sundhedsområdet.
Oplægget retter sig mod fremtidens udfordringer indenfor pleje- og omsorgsområdet. Her
ser vi på, hvad der vil ske, når fremtiden ’banker’ på i forhold til arbejdsmiljøet indenfor de
kommunale, regionale og statslige arbejdspladser, når demografien ændres, medarbejderne skal være længere på arbejdsmarkedet og teknologier myldrer frem. Kort sagt en
fremtid i forandring og bevægelse.
V. Jakob Kjellberg, professor, Vive.
2. Implementering af forflytningsteknologier i alle vagtlag – et værktøj
Hvordan får vi nye teknologier implementeret fra kælder til kvist, 24/7 og hos alle de
borgere, der har behov? Involvering af ledelsen, screening og praksisnær opkvalificering er
nogle af kodeordene. I Københavns Kommune har vi arbejdet efter en systematik, som har
givet resultater.
V. Alex de Vries, Plejecenter Fælledgården & Lene Tranberg Juul, Arbejdsmiljø København.
3. Teknologi og kompetenceudvikling – hvordan rammer vi et mål i bevægelse?
Mennesket har altid brugt teknologi og vi er ret gode til det. Udviklingen kræver, at vi tager
ny teknologi til os i hidtil ukendt hastighed. Hvad kræver det af medarbejdere og ledere?
Med digitalisering og ny teknologi i sundheds- og omsorgssektoren stiller dette nogle krav
til både ledere og medarbejderes kompetencer og ikke mindst deres tilgang. I sessionen
ser vi nærmere på betydningen af tilgangen og hvilke kompetencer, der er brug for.
V. Sidsel Villumsen, konsulent, Koncern HR og udvikling, Region Midtjylland
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