10. januar 2017

Velkommen til debatmøde om underernæring

Underernæring er et udbredt problem på hospitaler, plejecentre og blandt ældre i egen bolig; 80
pct. af borgerne på plejecentre har problemer med at tygge eller synke almindelig mad.
Underernæring skal bekæmpes, og der er sat flere skibe i søen - heldigvis: Værdighedspolitik og
mia., finanslovsmidler til mad tæt på borgeren og ernæringsindsatser rettet mod den ældre
medicinske patient for at nævne nogle vigtige og aktuelle tiltag.
Forum for Underernæring har inviteret ældreminister Thyra Frank til at give sit bud på retning og
indhold af den politiske indsats mod underernæring. På dagen deler vi viden og gør status på
politikken og på konkrete tiltag iværksat i regioner og kommuner for at bekæmpe underernæring.
Arrangementet afholdes
10. februar 2017 fra klokken 09:00 til 13:30 på Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V
og vi glæder os til at dele erfaringer og gode eksempler om hvilke indsatser, der virker, og drøfte
hvor der bedst kan sættes yderligere ind.
Dagens program ser således ud:
09:00 - 09:30

Registrering og morgenkaffe

09:30 - 09:35

Velkomst og dagens program v/ Karen Hækkerup, Forum for Underernæring

09:35 - 10:05

Ældreminister Thyra Frank om regeringens vision for at bekæmpe
underernæring, hvad der er iværksat og gode bud på, hvordan vi kommer i mål
med at bekæmpe underernæring

10:05 - 10:15

Vigtigheden af en ernærings- og måltidsindsats v/ sundhedsborgmester Ninna
Thomsen

10:15 - 10:30

Replik på regeringens indsats mod underernæring – kan man hjælpes ad og
mangler der noget? v/ Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for
Socialdemokratiet

10:30 - 10:55

Værdighedspolitikken og mia. – hvordan er det gået, og hvilke gode eksempler
kan vi give videre v/ Ældre Sagen

10:55 - 11:20

Evidens – hvad ved vi virker ift. at bekæmpe underernæring v/ DSKE og Metropol

11:20 - 11:30

En KORT pause

11:30 - 11:45

Indsats i regionerne – et eksempel fra Region Hovedstaden

11:45 - 12:20

Indsats i kommunerne – to eksempler fra Københavns Kommune og Odense
Kommune

12:20 - 12:50

Afsluttende paneldebat blandt oplægsholderne med spørgsmål fra salen

12:50 - 13:30

Tak for i dag og let frokost inkl. videre uformelle drøftelser, som man behager.
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Tilmelding til arrangementet sker til sekretariatet for Forum for Underernæring v/chefkonsulent
Susanne Kofoed på mail sko@lf.dk eller på telefon 33 39 42 64, senest mandag den 30. januar
2017.
Forum for Underernærings anbefalinger til en politisk indsats inkl. videngrundlag kan læses her

Vel mødt - og godt nytår!

Med venlig hilsen og på vegne af Forum For Underernæring

Ghita Parry

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Kost & Ernæringsforbundet

Karen Hækkerup

Landbrug & Fødevarer

