Demens Topmøde 2021
26.4.2021

PROJEKTBESKRIVELSE FRA FREMFÆRD SUNDHED & ÆLDRE
Baggrund
Et vigtigt element i Fremfærd Sundhed & Ældres strategi og initiativer er at sikre spredning af gode
eksempler, løsninger og nye veje. I Fremfærd Sundhed & Ældre er der i de 3 overenskomstperioder,
Fremfærd har eksisteret, blevet arbejdet strategisk og systematisk med udvikling af ældre og
sundhedsområdet i kommunerne.
I anden overenskomstperiode var der fokus på demens. Der blev arbejdet med udvikling af kvalitet og
organisation på 7 plejecentre i 5 kommuner, der blev afholdt en DemensCamp med 100 deltager fra 12
kommuner og der blev udgivet et demensmagasin, De+mens.
Fremfærd Sundhed & Ældre har fået mulighed for – i samarbejde med Demensalliancen, med Nextstep som
sekretariatsholder, og Aarhus Kommune – at afholde et Demens Topmøde 2021 på Aarhus Rådhus tirsdag
den 14. september 2021.
Der blev afholdt et tilsvarende Demens Topmøde i efteråret 2019 i Aarhus med omkring 200 deltagere fra
18 kommuner. Der var tale om et meget succesfuldt arrangement, som er efterspurgt blandt kommunerne
og som vil være spændende at videreføre. Finansiering af Demens Topmøde 2019 var delt mellem Aarhus
kommune og Demensalliancen. Denne finansieringsmodel er ikke mulig i 2021, men det vil give stor mening
i Fremfærd Sundhed & Ældres strategi og formidling at være del af Demens Topmøde 2021.

Formål med projektet
Formålet med projektet – Demens Topmødet 2021 – er at sprede og få ny viden om det store
demensarbejde, der foregår i kommunerne og skabe rammerne for drøftelser, videndeling og inspiration på
tværs med praktikere, ledere og politikere om, hvordan arbejdet med at skabe demensvenlige kommuner
kan gribes an.

Centrale temaer på topmødet vil være:
•

Regering, der prioriterer demens. Paneldebat med Ældreministeren, Fremfærd, FOA, DSR, Ældre
Sagen og evt. Rådmand, Jette Skive, om hvordan vi sikrer demensvenlighed nationalt og lokalt for
borgere, pårørende og praktikere i boligen, på plejehjemmet og i lokalsamfundet.

•

Lokalpolitisk opbakning til demens. Ledere på ældre-, social- og sundhedsområdet sætter lokale
visioner og konkrete handlinger i gang for aldrig alene med demens.
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•

Innovation i fællesskab. På tværs af kommuner og fagligheder diskuteres, videndeles, innoveres og
løses konkrete udfordringer til et bedre liv med demens.

•

Sætte borgere i centrum. At involvere borgere og pårørende fra 15-20 kommuner til at forstærke
arbejdet med at skabe demensvenlige kommuner i hele landet, og dele de nyeste tiltag og best
cases med hinanden.

•

Hyldest af dygtigt fagpersonale. At hylde frontpersonalet og de gode cases rundt i landet, der
arbejder med personer med demens og deres pårørende med reception og prisuddeling i flotte og
fortjente omgivelser.

Hvad, hvornår og hvor?
6 timers topmøde om vision og udvikling af demensområdet for alle landets kommuner, eksperter og
beslutningstagere, med paneldebat, inspiration og udviklingsrum, der afsluttes med reception og
prisuddeling for de deltagende kommuner om den mest innovative aktivitet for borgere med demens,
pårørende, som personale, mest demensvenlige byggeri/bolig, lokal- /civilsamfund indsats og
transportmulighed.
Topmødet afholdes i Rådhussalen på Aarhus Rådhus den 14. september 2021.
Det er gratis for kommunerne at deltage, og de kan deltage med op til 8 personer.
Aarhus kommune bidrager med lokale, forplejning og teknik (av-udstyr) til arrangementet.
Udvikling og afvikling af topmødet varetages af konsulenthuset NEXTSTEP, der også varetager
sekretariatsfunktionen for Demensalliancen.
Det forudsættes, at minimum 10 kommuner deltager for at afholde arrangementet. Det forventes, at 18
kommuner deltager i arrangementet.

Målgruppe
➢ Alle landets kommuner inviteres til at deltage og være repræsenteret med fagpersonale og
udvalgsformænd/politikere.
➢ Målet er omkring 20 kommuner (ca. 230 personer).
➢ Social- og Ældreministeren samt Sundheds- og Ældreordfører inviteres.
➢ Centrale organisationer og fagfolk på demensområdet

Program
Forslag til program er vedlagt som bilag.
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Projektledelse
Projektledelsen varetages af KL og FOA

Bilag:
PROGRAM (UDKAST)

MODUL 01: VELKOMST OG INTRODUKTION

10.00

Velkomst og visioner
v. Fremfærd, Demensalliancen og Aarhus kommune

MODUL 02: DEMENSSPRINT - Videndeling og innovation

10.15

Demenssprint
Vidensdeling mellem kommuner – fagfolk og udvalgsformænd – i
innovationsprocesser og break-out sessions inden for udvalgte tematikker med
konkrete problemstillinger i samtaler om, hvordan vi skaber et bæredygtigt
demensvenligt Danmark inden 2025
Frokostpause

International demensinspiration
Inspiration til indsatser til Danmarks demensindsats

Stærke demensglimt
7-14 best cases inden for demensområdet præsenteret som ’Ted Talks’

Kaffe/kage pause

MODUL 03: DEMENSVISIONER - Fra ord til handling
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14.00 – 14.45
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Visioner for Demensvenlige Danmark 2025

Paneldebat med Sundhedsministeren/Ældreministeren, Nationalt Videnscenter for
Demens, Fremfærd, Demensalliancen og Aarhus kommune

14.45 – 15.30

Lokal Demens Aktion
Diskussion ved bord om næste skridt lokalt mod et mere demensvenligt Danmark

Pause

MODUL 04: DEMENSHYLDEST - Prisuddeling og mingling

15.40

Prisuddeling

Alle deltagende kommuner har på forhånd nomineret en person, et demensteam
og/eller en konkret aktivitet i egen (eller anden) kommune i følgende kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årets mest demensvenlige byggeri, plejehjem/center og/eller bolig
Årets fedeste demensvenlige lokal- /civilsamfund indsats
Årets demensvenlige støtte til pårørende
Årets bedste og innovative demensvenlige aktivitet til borgere med demens
Årets demensvenlige transport initiativ
Årets demensfaglige personale (konkret indsats, initiativ eller person)

Mingling og reception
Afskeds tapas og mingling

16.30
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Tak for i dag

