konference om projektets resultater, erfaringer og perspektiver på fremtiden

Onsdag d. 22/4 2020 kl. 9-16
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense
Vores samfund er under rivende demografisk udvikling, hvilket betyder, at andelen af
ældre i samfundet vil stige over den næste lange årrække. Denne udvikling kalder på nye
tiltag og strategier indenfor den primære forebyggelsesramme, således at vi kan sikre
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Opsporing af skrøbelige ældre, kortlægning af risikofaktorer og risikoprofil samt forebyggelse af funktionstab gennem
skræddersyede interventioner: Erfaringer fra det EU-finansierede WIPP-projekt, Welfare Innovations in Primary Prevention

Afslutningskonference for WIPP-projektet

Netværket bag WIPP-projektet og Syddansk Universitet inviterer til afsluttende

samfundets ældre borgere et uafhængigt og godt liv. Sådanne strategier bør ikke
udelukkende baseres og evalueres på baggrund af økonomiske modeller og tilgængelige
ressourcer i sundhedsvæsenet, men bør også være centreret omkring den enkelte borgers
mål og kompetencer.
WIPP-projektets formål er netop at udvikle og implementere sådanne strategier og
modeller med fokus på innovation, grænseoverskridende værdi og bæredygtighed for at
opspore skrøbelige ældre, reducere deres risiko for funktionstab og øge andelen af gode
leveår uden sygdom og afhængighed. På den måde søger projektet også at mindske de
sundhedsomkostninger, der kan opstå som følge af skrøbelighed blandt ældre.
Konferencen vil bidrage med viden om nye værktøjer, der kan bruges i opsporingen af
skrøbelige ældre samt kortlægningen af deres risikoprofil. På dagen vil der også blive
fremlagt analyser af projektets skræddersyede interventioner, hvordan disse kan
anvendes til forebyggelse af funktionstab, hvilke risikofaktorer, der er vigtige at være
opmærksom på for at reducere funktionstab, og hvordan dette kan gøres i praksis.
Fortsættelsen af WIPP-projektet og dets bæredygtighed vil blive præsenteret af
samarbejdsnetværk i både Danmark og Tyskland. Dagen afsluttes med små workshops,
hvor du kan fordybe dig yderligere i netop dén del af projektet, du finder mest interessant.
Forskere og sundhedspersonale vil på dagen fortælle om deres arbejde med og erfaringer
fra WIPP-projektet, ligesom offentlige myndigheder, som f.eks. Region Syddanmark og
Albertinen Haus Hamborg, vil bidrage med deres syn på en sund aldring.
Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med sundhed og forebyggelse blandt
ældre i regionalt, kommunalt og privat regi. Deltagelse er gratis og med fuld forplejning.
Du kan tilmelde dig konferencen på https://www.conferencemanager.dk/wippfinal
senest d. 1/4 2020. Det fulde program følger medio marts.
Spørgsmål og henvendelser (herunder også information om allergier eller andre hensyn)
kan rettes til Gry Kock på gkock@health.sdu.dk eller tlf. +45 65 50 30 44.
Vi håber på at se dig til en inspirerende dag.

