I N VITAT I O N

Vær med når Fremfærd Ældre inviterer til et unikt 28-timers arbejdsforum.
På DemensCamp 2018 udvikler og forstærker I jeres egen kommunes læringsog kompetenceplan på demensområdet over et 28-timers arbejdsforum.

Fremfærd Ældre inviterer til DemensCamp 2018
På DemensCamp 2018 udvikler og forstærker I jeres
egen kommunes lærings- og kompetenceplan på
demensområdet over et 28-timers arbejdsforum.
Vi lever i en tid, hvor antallet af borgere med demens
vil stige betydeligt. I dag har 35.000 danskere over
65 år demens. Men vi ved også, at mange flere har en
demenssygdom uden at have fået stillet diagnosen. Det
reelle antal skønnes at være tæt på 80.000 mennesker.
Og i takt med at vi bliver ældre og ældre, forventes flere
også at blive ramt af demens i de kommende år.
I 2017 udkom Regeringens Demenshandlingsplan. Et af
de store temaer er at sikre, at alle medarbejdere i landets
kommuner er klædt på til at yde den bedste pleje og
omsorg af personer med demens og deres familier.
På DemensCamp 2018 er der plads til 12 kommuner og
afholdes i maj. Campen er relevant både for kommuner,
der er langt i deres demensplan samt kommuner, hvor
arbejdet er i sin begyndelse.
Fælles udfordringer - egne styrkede handlingsplaner
Der er behov for at udvikle og styrke demensindsatsen for
at sikre, at det vi gør godt i dag, gør vi bedre i morgen. Over
28 timer får I sparring på jeres strategi eller projekter. Det
kan f.eks. være jeres lærings- og kompetenceplan eller
projekter vedr. demensvenlighed.
På DemensCamp 2018 er der tid til refleksion, ro
og samtale, når I arbejder med egne lærings- og
kompetenceudviklingsplaner eller konkrete projekter. I får
specifikke værktøjer til at skabe de bedste forudsætninger
for aktivt at dele og bruge jeres viden om demens i alle
hjem og plejecentre i jeres kommune.

I deltager på campen sammen med 11 andre kommuner,
der giver jer inspiration og best practice fra deres hverdag,
sikrer videndeling, praktisk forankring og et fælles sprog.
Derudover deltager ledende eksperter og nøgleaktører på
demensområdet for at dele viden og give sparring.
Kom med jeres kommunes hold på 5-7 medarbejdere
og ledere, der skal lave fundamentet for, at alle i jeres
kommune kan være sammen om en demensindsats.
Campen er udviklet af Fremfærd Ældre, der er et
partssamarbejde mellem KL og de faglige organisationer
og afvikles i samarbejde med Nextstep by Bindslev.
Læs om Fremfærd Ældre på www.vpt.dk.
Vi håber, at du og dine kollegaers erfaringer, sammen med
80 andre kommunale demensmedarbejdere- og ledere,
vil føre til nye og styrkede handlingsplaner for viden og
kompetencer på demensområdet.

På vegne af arrangørkredsen,
Med venlig hilsen
Charlotte Hougaard Clifford,
Formand Fremfærd Ældre
Mie Andersen
Næstformand Fremfærd Ældre

Om DemensCamp 2018
Campen varer 28 timer og er et nøje tilrettelagt program med tid til tanke og
handling, sparring og oplæg fra nationale eksperter samt tid til udvikling og
forstærkning af jeres egen handlingsplan.
DemensCamp 2018 har ingen deltagerafgift. Er der flere end 12 kommuner,
der ønsker at deltage, vil Fremfærd Ældres formandskab vælge, hvilke
kommuner der kan deltage.

HVORNÅ R

P RO G RA M O G DELTAG ERE

Den 23. maj 2018 kl. 10.00 til
den 24. maj kl. 14.00 med overnatning.

Program og deltagerliste fremsendes op til campen.
FO RBEREDELSE

HVOR

Comwell Kolding,
Skovbrynet 1, 6000 Kolding.
HVEM

DemensCamp 2018 er igangsat
og støttet af Fremfærd Ældre.
D ELTAG ER E

Medarbejdere og ledere på demensområdet. Eks.
medarbejdere og ledere på en eller flere institutioner
eller bredt for hele kommunens demensindsats.
Din kommune sætter selv holdet med 5-7 personer.
Det anbefales, at der deltager minimum 1 leder, der
har overblik over demensområdet i kommunen og
medarbejdere, der arbejder praksisnært med læring
og demens.

Som kommune skal I, forud for campen, forberede
konkrete ambitioner frem til 2020 for jeres demensindsats
samt beskrive jeres største udfordring. Det skal sendes til
arrangørerne senest 14. maj. Derfor anbefaler vi, at I som
hold har et forberedende møde. Forberedelsen forventes
at tage 2-3 timer.
Detaljeret information om forberedelse sendes 23. april
til deltagende kommuner.
T IL M EL DIN G

Send en mail til Louise Dybdal senest den 18. april
på ldy@kl.dk for at tilmelde din kommune.
KO N TA KT

For spørgsmål til arrangementet kontakt:
Malte Jansen – mhj@nextstep.one
Louise Dybdal – ldy@kl.dk
Mie Andersen – aman@foa.dk

