Demens
Topmøde 2021
ALDRIG ALENE MED DEMENS

INVITATION TIL TOPMØDE OG PRISUDDELING FOR DANMARKS DEMENSVENLIGE KOMMUNER 2021

SAMMEN OM ET DEMENSVENLIGT DANMARK

Vær med når Demensalliancen hylder demensindsatsen i landets kommuner og sætter nye visioner for
et demensvenligt Danmark sammen med Aarhus Kommune og Fremfærd Sundhed & Ældre.
Du er, sammen med op til 8 personer fra din kommune, inviteret til Demens Topmøde 2021 tirsdag den
14. september. Her får I syv timer med innovation, debat, inspiration og netværk til jeres arbejde med at
skabe en demensvenlig kommune, inden vi afslutter dagen med prisuddeling og reception.

TALKS, VISIONER OG HYLDEST FOR ET DEMENSVENLIGT DANMARK 2025
Deltagelse ved Demens Topmøde 2021 giver jer:
•

Indsigt i det bedste arbejde på demensområdet

•

Inspiration og netværk. Adgang til kolleger fra andre demensvenlige kommuner og fagfolk fra hele landet

•
•
•
•

Videndeling på tværs af kommuner og innovation i fællesskab

Vision for demensområdet ved Social- og Ældreministeren: Regering der prioriterer demens

Paneldebat og demenstalks med nationale og lokale politikere - fra 42 til 98 demensvenlige kommuner
Hyldest af frontpersonale rundt i landet, der arbejder med personer med demens og deres pårørende

I kan efter tilmelding nominere kolleger fra jeres eller andre kommuner til Demens Topmødets priser.

FORELØBIGT PROGRAM
Ministerens vision for et demensvenligt
Danmark

Velkomst og introduktion

v. Aarhus Kommune, Fremfærd Sundhed & Ældre og
Demensalliancen

v. Social- og Ældreministeren, Astrid Krag

Fem demenstalks

Vision for den demensvenlige kommune

Det der virker

Lokal demensaktion

Hvad gør, at man aldrig føler sig alene med demens
som borger, pårørende og praktiker, i byen og i boligen
Vidensdeling mellem kommuner, fagfolk og udvalgsformænd i innovationsprocesser og sparringsessioner for
udvalgte tematikker

Fra hele verden til Danmark
Inspiration udefra

Fra 48 til 92 inden 2025 - Paneldebat med Demensalliancens formænd, Aarhus Kommune og KL
Hvad er næste skridt og hvordan lykkes I lokalt med
jeres demensindsats?

Prisuddeling

v. Demensalliancens formænd og Fremfærd Sundhed
& Ældre

HVOR OG HVORNÅR

Aarhus Rådhus på Rådhuspladsen 2, Rådhussalen, tirsdag den 14. september 2021 kl. 10.00 – 16.30.

HVEM

Alle landets kommuner er inviteret til at deltage med fagpersonale, ledere, frontpersonale og udvalgsformænd/lokalpolitikere. Deltagelse er gratis, og alle kommuner har mulighed for at deltage med op til
8 personer.

TILMELDING

Der er et begrænset antal billetter, så tilmeld dig og din kommune HER. Tilmeldingsfristen til Demens
Topmødet er inden mandag den 16. august 2021.
Efter tilmeldingsfristen bliver deltagerblanketten sendt ud til jeres kontaktperson. Hvis I har spørgsmål,
skriv venligst en mail til Demensalliancens sekretariat på info@demensalliancen.dk.

BEGRÆNSET ANTAL BILLETTER
Læs mere om topmødet og tilmeld dig senest
den mandag 16. august 2021

Tilmeld nu

Lad os skabe et Danmark, hvor man aldrig er alene med demens
På vegne af
Demensalliancen, Aarhus Kommune og Fremfærd Sundhed & Ældre

