FRA PROGRAMMET

DISSE KAN DU MØTE

Nasjonalt opplæringsprogram  

• Hvorfor frivillighet?
• Organisering – ideologi og praksis
• Den frivillige – suksesshistorier og
utfordringer
• Samhandling – i samme retning?
• Offentlig ansvar, privat initiativ – mellom
pålegg og muligheter
• Demensormsorg – hva det gjelder og hva vi
kan gjøre
• Sjef i eget liv

• Steinar Barstad, fagdirektør i kommmunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet
• Kjellfrid T. Blakstad, leder av Fagforbundet, 		
seksjon helse og sosial
• Jeanine Brenna, rådgiver frivillighet og 		
fagutvikling,Kirkens Bymisjon
• Mustafa Can, svensk/kurdisk forfatter og journalist
• Tanja Drevland, avdelingsleder, Vefsn Sykehjem
• Knut Engedal, professor i geriatri, Nasjonalt 		
senter for demens og aldersmedisin
• Gabriel Fliflet, sang/trekkspill
• Thyra Frank (DK), sykepleier og leder av
sykehjemmet Lotte, København
• Per Fugelli, forfatter, professor i sosialmedisin,
Universitetet i Oslo
• Torill Hansen Kongsbakk, virksomhetsleder, 		
Sesam Stiftelsen, Bergen
• Grete Herlofson, avd.direktør for omsorg og 		
foreningsutvikling, Norges Røde Kors
• Eirin Hillestad, prosjektleder, opplæring av 		
frivillighetskoordinatorer, Verdighetsenteret
• Stein Husebø, overlege, daglig leder,
Verdighetsenteret
• Johanna Lundereng, leder frivillige tjenester,
Fransiskushjelpen
• Benedicte Maurseth, fele/vokal
• Sven Mollekleiv, president, Norges Røde Kors
• Therese Sivertsen, rådgiver, KS, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
• Knut Strøm-Larsen, pensjonist, gruppeleder 		
besøkstjeneste sykehjem, Oslo Røde Kors
• Merethe Skaug Sørensen, avdelingsleder, Oslo
Røde Kors
• Ingvard Wilhelmsen, psykiater og professor, 		
Institutt for indremedisin, UiB
• Sverre Chr. Wilhelmsen, informasjonsleder, 		
Verdighetsenteret
• Dag Wollebæk, forsker, Rokkansenteret, UiB,
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
• Lill Karin Aanes, sykepleier, daglig leder,
Termik Vefsn

Knapt noe tiltak innenfor eldreomsorg de neste
tiår vil være mer holdningsskapende og kostnads
effektivt enn en satsning på omfattende og
organiserte frivillighetstjenester og opplæringstiltak
for fagpersonalet innenfor eldreomsorg.
Å være frivillig gir glede, livsinnhold og helse. Å bli
møtt av frivillige bidrar til økt livskvalitet. Mange
pensjonister kan og vil yte frivillig innsats – som
både er givende og helsefremmende. Også barn,
unge og voksne kan ha stor glede av å være frivillige.

Under vårens konferanse vil ny forskning og god
praksis bli presentert. Mot et skandinavisk bakteppe vil programmet også belyse dilemmaer i
grenselandet mellom profesjonelt helsearbeid
og frivillighet. Blant innlegg og workshops med
fagfolk fra ulike felt vil medvirkende kunstnere og
andre formidlere skape en inspirerende atmosfære i
sentrum av byen mellom de syv fjell.

VI ØNSKER ET SAMFUNN…
• hvor sosial solidaritet er å ta vare på de
svakeste gamle
• hvor pensjonister og gamle er en sentral del av
samfunnsaktivitetene og gir omsorg
• hvor unge og gamle lærer av hverandre
• hvor omsorg er verdiskapende arbeid
• hvor vi lærer av sykdom, sårbarhet, alderdom
og død – som en del av livet

Men denne typen innsats trenger en gjennomtenkt
og kompetent organisering. Verdighetskonferansen
2012 er også en del av et nytt opplæringsprogram
for frivillighetskoordinatorer innen eldreomsorg.
Opplegget skal gi motivasjon og kompetanse til
dette arbeidet, og struktur til å etablere eller styrke
lokale frivillighetsprosjekter i hjemkommunen eller
eget sykehjem. Lykkes man med en godt forberedt
plan for denne satsingen, vil de sårbare og gamle
i dag og de kommende tiår kunne sikres en siste
levetid med livskvalitet og verdighet.
For mer informasjon:
www.verdighetsenteret.no/frivillighetsprosjektet

DISSE STÅR BAK

Scandic Bergen City
er Bergens største og ledende arrangør av
kongresser,med kapasitet opp til 600 mennesker
i plenum. Adressen er Håkonsgaten 2–7, like ved
Den Nationale Scene på Engen.
www.scandichotels.com

Verdighetskonferansen 2012:
Frivillighet – eldreomsorg er et samarbeid mellom
Norges Røde Kors og Verdighetsenteret.

Konferanseavgift
Kr. 1.400,- per deltaker, ved påmelding innen 
15/12 2011.Etter denne dato; kr. 1.700,- .
Avgiften dekker faglig program og workshops begge
dager, kaffepauser, formiddags- og lunsjbuffet med
drikke fredag og lørdag.
Påmelding
foregår online, via www.verdighetskonferansen.no
Dersom du er forhindret fra å melde deg på via
internett, kan du sende påmeldingen per post til
teknisk arrangør:
Lilly Hausberg, Pålsneset 30, 5337 Rong.
For evt spørsmål: lillyhausberg@bluezone.no
Hotellreservasjon
Ved bestilling gjennom teknisk arrangør, kan
konferansentilby rom på Scandic Bergen City
Hotel, pris per rom per natt, inkludert frokost:
Enkeltrom: kr 1.090,- / Dobbeltrom: kr 1.290,-.
Mva etter gjeldende regler er inkludert i hotellprisen.

ARRANGØRGRUPPE
Stein Husebø (leder), sbh@verdighetsenteret.no
Monica Håkansson, Norges Røde Kors,
Monica.Hakansson@bergen.kommune.no
Ulf Rikter-Svendsen, Norges Røde Kors,
ulf.rikter.svendsen@redcross.no
Eirin Hillestad, eirin.hillestad@verdighetsenteret.no
Sverre Chr. Wilhelmsen (prosjektleder/koordinator), 
scw@verdighetsenteret.no
NORGES RØDE KORS
Landets største frivillige, humanitære organisasjon,
som arbeider for å avdekke, hindre og lindre
menneskelignød både nasjonalt og internasjonalt.
Norges Røde Kors har nesten 25 000 aktive frivillige
over hele landet som på ulike måter bruker fritiden
sin til å hjelpe andre – fra hjelpekorps og arbeid
mot vold til besøkstjeneste for eldre.
www.redcross.no
VERDIGHETSENTERET – OMSORG FOR GAMLE
Nasjonalt kurs- og kompetansesenter som arbeiderfor
å sikre de svakeste og sårbare gamleden verdighet
som de fortjener i deres siste leveår– gjennom
informasjon og opinionsdannelse,opplæring,
kompetanseutvikling og implementeringav kunnskap. Verdighetsenteret er en selvstendigstiftelse,
med kontorer i Bergen Røde Kors Sykehjem.
www.verdighetsenteret.no / www.dignityold.com
I SAMARBEID MED
Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen, Sesam Stiftelsen,
Termik og Fagforbundet
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PRAKTISK

Verdighets
konferansen
2012
Frivillighet –
eldreomsorg
SCANDIC BERGEN CITY,
FREDAG 16. – LØRDAG 17. MARS 2012
Vi inviterer til gode forelesninger, tverrfaglige dis
kusjoner og møter mellom frivillige og ansatte på
alle nivåer innen fremtidens eldreomsorg.
Velkommen til dager for påfyll, nye nettverk og
kunnskap det blir spennende å møte hverdagen
med!

Program og påmelding:
www.verdighetskonferansen.no

