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(Billede fra VEGAs posterkonkurrence 2017)

Hvor: Kastaniehaven, Sdr. Ringvej 6, 7323 Give
Hvornår: torsdag den 31. maj kl. 9.00 – 15.00 Pris: 700,Program og tilmelding www.marselisborgcentret.dk/det-sker/
VEGA mener der er noget nyt på vej.
Praksis er ved at blive værdsat!
Der er stigende interesse for at studere praksis og finde den lovende praksis. Den gode praksis er
derude og skal dyrkes. Antropologer og etnografer bibringer feltet nyt blod, ny viden og ny energi,
ser med nye øjne og opdager nyt. Hør mere om antropologiske metoder som det nye sort.
Der er introduceret mængder af velfærdsteknologi – men er den implementeret og virker den?
Vi begynder i stigende grad at stille krav til at den nye teknologi virker - i hverdagen! De smarte
løsninger skal bidrage til at skabe flere gode stunder for borgerene og personalet. Gør de det?
Hvordan beriges hverdagen af den nye teknologi, og hvor udfordres hverdagen af teknologien? I
LTV-projektet fastholdes et fokus på borgernes perspektiv på velfærdsteknologien. Kom og hør om
Vegas LTV-projekt og oplev Kastaniehavens teknologiløsninger i praksis.
Ældreområdet nyder glæde af, at der i disse år kommer nye faggrupper med nye vinkler, nye
perspektiver, nye fagligheder. Oplevelsesklyngen i Aarhus har ansat en kok, pædagog, journalist,
skuespiller og andre. Hvad godt gør de?
Hvordan trænes en Danmarksmester i SoSu? Hvordan gør de på Social & Sundhedsskolen i Herning?
Hvorfor gør de det? Hvad betyder det for skolen, for uddannelsen, for værdiansættelsen på
området?
Det er stadig in at arbejde med livshistorier - og også dette altid aktuelle emne kan du høre mere
om på Vegas seminar, hvor medlemmerne af netværket gerne vil i dialog med jer om de projekter,
vi arbejder med hver især - og sammen i netværket.
Virkeligheden er kompleks, den stritter i alle retninger – det er det, der gør den virkelig!
VEGA Netværkets årlige åbne seminar er en broget markedsplads for mennesker, der er optaget af
at skabe mere viden om og mere liv i gamle menneskers hverdag.
Vi glæder os vildt til at se dig i Give den 31. maj. – vel mødt.
VEGA er et projekt- og vidensskabende netværk med fokus på
gamles hverdagsliv. Vega er tilknyttet Dansk Gerontologisk Selskab
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Program
09.00 – 9.30

Registrering - Kaffe/the og brød

9.30 – 12.00

Plenum

9.30 - 9.40

Velkommen og kort om Kastaniehaven og VEGA
v/ Emma Winther, Plejecenterleder på Kastaniehaven

9.40 - 10.40

Antropologiske vinkler på praksis på ældreområdet
v/ Merete Tonnesen, DEFACTUM/ Marselisborgcentret
Ældreområdet er kendetegnet ved, at mange forskellige fagprofessioner arbejder sammen. De fleste fra det
sundhedsfaglige område. En ny faggruppe, antropologer, er dog i stigende grad at finde i praksis. Hvordan arbejder
antropologer, hvad kan de bidrage med, og hvordan passer det sammen med VEGA tænkningen?

2) Hvordan trænes en danmarksmester til DM i skills?
v/ Britta Nielsen/Anne Mette Vind, underviser/uddannelseschef, social og sundhedsskolen i Herning
Hvordan får vi unge til at blive interesseret i at blive social- og sundhedshjæper eller social- og sundhedsassistent, så vi
også har velfærdsmedarbejdere i fremtiden til at skabe mere liv i gamles hverdag?

3) Livshistorie og livshistorie plakater
v/ Liv Høybye Jeppesen, Fotojournalist, Oplevelsesklyngen, "Mere Liv på Plejehjemmene"
Praksis-eksempel på en oplevelsesmedarbejders arbejde - Livshistoriesamarbejde med uddannelsesorganisationerne
DMJX (Danmarks Journalisthøjskole) og VIA University College. Studerende snakker med plejehjemsbeboere om deres
livshistorier og formidler disse til videre brug og inspiration.

10.40 - 11.00

Pause

11.00 – 12.00
4) VEGA-projektet; Livsorienteret teknologi Vurdering LTV
v/ Louise Munk Ibsen, Teknologi i Praksis, Søren Pallesen, Center for frihedsteknologi og Jonas Holsbæk, Metropol
LTV-projektet (Livsorienteret Teknologi Vurdering) sætter fokus på hvordan velfærdsteknologi bedst muligt tilpasses
borgerens hverdag. I tre projekter afprøves og udvikles et redskab til at sætte fokus på dette. De tre projekter Appcafe,
Døgnrytmelys og Bikearound er i fuld gang, og der vil blive præsenteret en status på de enkelte projekters forløb og
resultater, samt hvor langt vi er med udviklingen af LTV-redskabet.
5) Hverdagsteknologi på Kastaniehaven
v/ Karina Olsen /Marie Holst/Lars Svane, ergoterapeuter og pædagog, Plejecentret Kastaniehaven i Give
I Vejle Kommune har vi velfærdsteknologi der nytter, målet med velfærdsteknologi er at hverdagen skal
blive lettere for borgere eller medarbejdere.
På Kastaniehaven har vi mange forskellige velfærdsteknologier, og vi får en gang imellem mulighed for at afprøve nye
løsninger. Men vi har også teknologier som vi kan blive endnu bedre til at bruge, og som vi endnu ikke har fået det
optimale ud af. Vi vil derfor gerne fokusere på det vi har, og hvordan netop de teknologier kan give en lettere hverdag
for vores beboere/borgere eller medarbejdere. Udgangspunktet for oplægget er er; MusicMind/Lyd, VitaMind og
IGHTCARE

6)Demensvenlig Kommune og demensvenlig sygehus
v/ Pia Østergaard, projektleder, Silkeborg Kommune.
Den nationale demenshandlingsplan 2025, har et overordnet mål om at Danmark skal have 98 demensvenlige
kommuner. Men hvad vil det sige at være demensvenlig og kan en kommune kalde sig demensvenlig? Målsætninger
popper op i det ganske land om demensvenlige kommuner. Hvad sker der? Hvordan kan man arbejde mod dette mål
og tages der højde for hvad borgere med demens ønsker og siger om al den venlighed? Hvordan italesættes det og
hvordan kan vi sammen skabe kommuner, hvor mennesker med demens kan leve trygt og værdigt?
Sygehusene skal nu også være demensvenlige og 3 sygehuse er udvalgt til at gå forrest. Menes der det samme og taler
vi sammen på tværs om dette?

12.00 - 13.00

Frokost, netværk og runde på Kastaniehaven
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13.00 - 14.15

Workshop
Fem af eftermiddagens workshops vil være en uddybning af formiddagens plenumoplæg, workshop 1 er ny.
I workshops vil der være mulighed for at være i dialog med oplægsholderne og de andre deltagere.
Målet med eftermiddagens workshop er i god netværksstil at dele viden og erfaringer.

1

Teknologi der virker - til fysisk og psykisk uro blandt demente borgere
Søren Pallesen, Center for frihedsteknologi
Der findes et bredt udvalg af høj- og lavteknologiske løsninger til urolige og udadreagerende demente borgere.
Vi har testet 22 teknologier - alt fra glasfiberdyr til interaktive skærme gennem både kvantitative og kvalitative data.
Der er opsigtvækkende resultater der har ført til meget debat.

2

Livshistorie og livshistorie plakater
v/ Liv Høybye Jeppesen, Fotojournalist, Oplevelsesklyngen, "Mere Liv på Plejehjemmene"
Praksis-eksempel på en oplevelsesmedarbejders arbejde - Livshistoriesamarbejde med uddannelsesorganisationerne
DMJX (Danmarks Journalisthøjskole) og VIA University College. Studerende snakker med plejehjemsbeboere om deres
livshistorier og formidler disse til videre brug og inspiration.

3

Hverdagsteknologi på Kastaniehaven
v/ Karina Olsen / Marie Holst, ergoterapeuter, Plejecentret Kastaniehaven i Give
Uddybning af betydningen af brugen af de præsenterede hverdagsteknologier, i form af fortællinger fra hverdagslivet
og filmklip. Erfaringer fra andre steder. Materiale udveksling.

4

Hvordan trænes en danmarksmester til DM i skills?
v/ Britta Nielsen/Anne Mette Vind, underviser/uddannelseschef, social og sundhedsskolen i Herning.
Data viser at der i kort fremtid bliver stor mangen på velfærdsmedarbejdere samtidig med, at der bliver flere ældre.
Hvis der skal være social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til at løfte velfærdsopgaven, skal vi
kunne rekruttere til faget. Hvordan skaber vi positiv interesse for faget? Det kræver mere end at have en
Danmarksmester i Skills.

5

VEGA-projektet; Livsorienteret teknologi Vurdering LTV
v/ Louise Munk Ibsen, Teknologi i Praksisog Jonas Holsbæk, Metropol
LTV-projektet (Livsorienteret Teknologi Vurdering) sætter fokus på hvordan velfærdsteknologi bedst muligt tilpasses
borgerens hverdag. I tre projekter afprøves og udvikles et redskab til at sætte fokus på dette. De tre projekter Appcafe,
Døgnrytmelys og Bikearound er i fuld gang, og der vil blive præsenteret en status på de enkelte projekters forløb og
resultater, samt hvor langt vi er med udviklingen af LTV-redskabet.

6

Demensvenlig Kommune og demensvenlig sygehus
v/ Pia Østergaard, projektleder, Silkeborg Kommune.
Hvad vil det sige at være demensvenlig og hvad skal der til for at en kommune kan kalde sig demensvenlig? Kan man
egentlig måle demensvenlighed? Og hvem bestemmer, hvornår målet er nået? Hvad ønsker borgere og deres
pårørende? Hvordan italesættes det og hvordan kan vi sammen skabe kommuner, hvor mennesker med demens kan
leve trygt og værdigt? Kan man gøre sygehusene mere demensvenlige og hvordan?

14.15 - 14.30

14.30 - 15.00

Kaffe pause
Afrunding og oplæg om VEGA´s rolle i ledelseskommissionens arbejde samt "Hvad tager du med hjem"
v/ fire af dagens deltagere, der pitcher tre minutter og Emma Winther der fortæller om Ledelseskommissionen der er
kommet med en række anbefalinger som nu skal ud at arbejde, - også på ældreområdet. Ledelse handler om at sætte
retning og skabe resultater via og sammen med andre. Ledelse skal føre til noget, og på ældreområdet handler det om
at skabe bedre hverdage og sikre at indsatsen skaber reel værdi for borgerne. Så med afsæt i dagens input sættes
retning for et stærkt ledelsesmæssigt fokus på ”de gamle” og med et stærkt blik på udvikling af Mere liv i Gamles
Hverdag.
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VEGA – hVErdagsliv for GAmle
Formålet er at gennemføre praksisforskning og
andre videnskabende projekter, der kan bidrage til
at synliggøre det levede liv i alderdommen i
hverdagsperspektiv samt formidle og udvikle
arbejderformer, der anvender dette perspektiv i
praksis.

Tid og sted
Hvor: Kastaniehaven, Sdr. Ringvej 6, 7323 Give
Hvornår: torsdag den 31. maj kl. 9– 15
Pris: 700,-, inkl. forplejning
Program og tilmelding;
www.marselisborgcentret.dk/det-sker/

Pris
Pris for deltagelse 700 kr. inkl. forplejning.

Yderligere information
Spørgsmål vedr. seminaret kan rettes til:
Daglig koordinator Ole Mygind,
MarselisborgCentret, 2133 7668,
e-mail: Ole.mygind@stab.rm.dk
Tilmeldingsfrist
Tilmelding senest fredag d. 11. maj.
Tilmelding her
Arrangører
VEGA–Netværket og
Dansk Gerontologisk Selskab
Medlemmer af VEGA:
Social & Sundheds Skolen, Herning
Kastaniehaven, Give
Demenscenter Viborg
University College Nordjylland
DEFACTUM Region Midtjylland
MarselisborgCentret
Metropol, Fysio- Ergoterapeutuddannelsen
Center for Frihedsteknologi
Oplevelsesklyngen Aarhus Kommune
Syddjurs Kommune
Skive Kommune
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Hvad kan man få ud af at deltage i VEGA?
Når VEGA har overlevet i så mange år(siden 1996), er det naturligvis fordi, deltagerne har fået
noget ud af det. Der er deltagere som har haft brug for at kunne svare på spørgsmålet:
Hvad får man ud af at deltage i VEGA?
Nedenfor er nogle af svarene.
Netværkets resultater: Faglig og teoretisk udvikling
•

Bidrage til en praksisorienteret kobling mellem praksis og gerontologi

•

Løbende udvikling af viden, tanker, begreber om hverdagsliv til brug for teori og
praksis.
Tilbyder landsdækkende kanaler for formidling af egne hverdagslivsprojekter.
En synergieffekt, der medfører at de enkelte projekter bidrager til et større
‘perspektiv’ og en større ‘vidensakkumulering’, end hvis de stod alene

•
•

Netværksfordele
•
Adgang til et tæt levende og inspirerende forum af mennesker og arbejdspladser, der
har særlig interesse i og erfaringer med at arbejde i et hverdagslivsperspektiv.
•

Netværket udvikler regelmæssigt tværgående FoU- programmer med tilhørende
projekter, som man kan indgå i. Netværket søger fælles finansiering på udvalgte
projekter.

•

Deltagelse i konferencer, møder mv. som en del af netværk giver deltagerne
anerkendelse og udvidede muligheder for netværksdannelser. Vi udvider hinandens
netværk.
Bidrag til egen praksis

•

Deltagelse i netværket hjælper deltagerne til at fokusere på hverdagsliv i deres egen
hverdag
Konkret støtte til arbejdet med udvikling af egne ideer og projekter inden for VEGA’s
perspektiv. VEGA deltagere har en særlig frihed til at bygge på de andres resultater i
eget arbejde.
Muligheder for at trække på andre VEGA-medlemmer og netværksledelsen ind i lokale
aktiviteter til specialpriser.
VEGA’s mere end 20 årige historie har givet VEGA en ”Good-will” som et lille, men
pålideligt, originalt, produktivt praksisorienteret miljø mellem praksis og Gerontologi.
Denne ”Good-will” kan netværkets deltagere trække på gennem omtale, publicering og
finansiering af egne projekter. Vi tror på, det hjælper.

•
•
•
•

Men.....
det man får ud af netværket, afhænger af, hvad man lægger ind i det.
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