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PROGRAM FOR LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET  2021/2022  JULI 2021 

Alle dage ligger programmet fra 9.00- 15.00. Der laves et særskilt program for hver netværksdag, som rundsendes til 

medlemmerne. Netværksdagene indeholder både relevante oplæg/webinar, faciliterede processer, evt. tid til rundvisning og 

dialoger. Derudover hører vi om værtens organisation og sparrer og videndeler i relation til projekter, problemstillinger og ideér. 

DATO OG STED DAGENS TEMA OPLÆGSHOLDER  

10/6 2021 

Opstartsmøde på 

Kompas hotel i Aalborg 

Opstart af ledernetværk Opstart af ledernetværk, tematisering af 

ledelsesudfordringer på demensområdet.  

2/9 2021 ved Dorthe 

Lynge Isaksen på 

Skovgården, 

Timandsvej 25, 9560 

Hadsund 

 

Tiden efter COVID-19 

 

(Med afsæt i drøftelser om: Tilbage efter COVID-
19; ingen pauser for ledere og medarbejdere; 
hvordan får vi fat i kulturen igen? hvordan 
samarbejder vi bedst med pårørende. Senfølger) 

 

Stine trolle Elmholdt fra HR og Arbejdsmiljø på 

Aarhus Universitet holder oplæg og faciliterer 

drøftelser. Vi præsenteres for forskellige 

samtalerammer, som reflekteres til egen 

organisation. (9.15 – 11.30) 

Yderligere program for dagen fastlægges sener 

12/10 2021 ved 

Jeanette Jakobsen på 

Skipper Klement, 

Runddyssen 289, 9230 

Svenstrup 

Ledelse, kultur og værdier 

 

(med afsæt i drøftelser om: Demensfaglig ledelse; 
Stort ledelsesspænd; hvordan får vi værdierne til at 
’sidde i murstenene’? Hvem er ambassadører for 
omsorgskulturen?) 

Steen Hildebrandt (Ph.D. og Professor) oplæg 

om ledelse, kultur, værdier, forandring, som 

efterfølgende reflekteres i relation til 

demensomsorgen. (10.30 – 13.00)   

Yderligere program for dagen fastlægges 

senere 

6/12 2021 ved Susanne 

Glerup på Højgaarden, 

Højgårdsvej 10, 9640 

Farsø 

Forråelse 

 

(med afsæt i drøftelser om Forråelse; 
afmægtighed, hvad er lederens rolle, hvad kan 
gøres?) 

Webinar fra videooptagelse af Dorthe 

Birkmose – ”Når afmagt fører til forråelse” 

med efterfølgende refleksion over lederens 

rolle i forebyggelse af stress, afmagt og 

forråelse 

Yderligere program for dagen fastlægges 

senere 

10/2 2022 ved 

Benedicte Vestergaard 

Nygaard på 

Marienlund Daghjem, 

Sanatorievej 40, st. 

8600 Silkeborg 

 

Hvordan skaber vi det bedste hold? 

 

(med afsæt i drøftelser om 
Medarbejdersammensætning, personprofiler, 
teams, hvilke kliniske og personlige kompetencer 
er der behov for i demensomsorgen?) 

Anne Beck, (cand.mag og certificeret i 

personprofilen E-stimate) holder oplæg og 

drøftelser om medarbejderprofiler og -

sammensætning (9.30 – 11.30) 

Yderligere program for dagen fastlægges 

senere 

20/4 2022 ved Yvonne 

på Sct. Thøgersgård, 

Prins Burisvej 2, 7770 

Vestervig 

Demens og Psykiatri 

(med afsæt i drøftelser om stigende kompleksitet i 
relation til demens og psykiatri, hvilke 
kompetencer kræves? Arbejdsmetoder? Tilgang? 
Tværsektorielt samarbejde? 

Yvonne Tilsted (leder af sct. Thøgersgaarden og 

medlem af ledernetværket) holder oplæg om 

aktuelt arbejde med demens og psykiatri. 

Faciliteret dialog. 

Yderligere program for dagen fastlægges 

senere 

 

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen d. 6/9 2022, hvor Psykolog Iben Ljungmann besøger netværket til en formiddag med 

temaet: Demensfaglig ledelse og d. 15/11 2022, hvor Dorthe Birkmose deltager i et heldagsarrangement om: Lederens rolle i 

relation til forebyggelse af forråelse… 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/stine-trolle-elmholdt(c9a2981d-c4c5-4952-9b27-6fdc7f5173c3).html
https://www.steenhildebrandt.dk/
https://www.anneback.dk/
https://www.linkedin.com/in/yvonne-tilsted-05a3a4a0/
https://www.inpraxis.dk/partnere/iben-ljungmann
https://dorthebirkmose.dk/

