
PROGRAM FOR LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET I SYDJYLLAND OG FYN 2023/2024 

DATO OG STED:  TEMA OG OPLÆGSHOLDER: 

24/4 2023 

Mette Honoré, 

Lokalcenter 

Rosengaard, 

Ørbækvej 150, 

5220 Odense SØ 

Kropsbaseret hjernetræning  

Pædagog og hjernetræner Gitte Nygaard fra Lifekinetik – kropsbaseret hjernetræning, lader lederne 

mærke på egen krop, hvordan metoden kan anvendes til at skabe trivsel blandt både ledelse, 

medarbejdere og personer med demens. Tag tøj på du kan bevæge dig i        

Efter frokost fortæller Mette om sit arbejde, viser rundt, rejser en ledelsesfaglig problemstilling og beder 

netværket om sparring på denne. 

13/6 Janne Frost, 

Værestedet, 

Skolegade 2, 7190 

Billund 

Demensfaglige ledelse 

Psykolog Iben Ljungmann, holder oplæg til debat om Demensfaglig ledelse. Herunder drøftelse af 
metoder til at understøtte en Personcentreret tilgang i demensomsorgen. Debat om muligheder og 
barrierer i relation til at praktisere Personcentreret omsorg og ledelse. 

Efter frokost fortæller Janne om sit arbejde, viser rundt, rejser en ledelsesfaglig problemstilling og beder 
netværket om sparring på denne. 

31/8 Haderslev 

Idrætscenter, 

Stadionvej 5, 6100 

Haderslev 

Forebyggelse af forråelse i demensomsorgen – hvad er ledelsens rolle? Åbent arrangement 

Psykolog Dorthe Birkmose er inviteret til at holde et åbent arrangement, hvor medlemmer af 
Ledernetværk på demensområdet i Sydjylland og Fyn har fri adgang. Gæster betaler for adgang. Se mere 
på https://www.resopti.dk/service/. Kontakt Tina Risager for yderligere information og tilmelding. 

26/10 hos Mette 

Hintsesen og 

Marianne Q på 

Fænøsund 

plejehjem, Vestre 

Hougvej 70, 5500 

Middelfart 

Vagtplanlægning i demensomsorgen 

Chefkonsulent Thilde Lydiksen fra Komponent, Kommunernes Udviklingscenter, holder oplæg og debat 

om Vagtplanlægning i demensomsorgen. Herunder debatteres muligheder, begrænsninger, nye tiltag, 

faldgruber, uformel ledelse mv 

Efter frokost fortæller Mette og Marianne om deres arbejde, viser rundt, rejser en ledelsesfaglig 

problemstilling og beder netværket om sparring på denne. 

11/1 2024 hos Lene 

Eriksen og Jane 

Grosen, 

Demensplejecenter 

Lindegården, Gl 

Kolding Landevej 

43, 7100 Vejle 

Pårørende i sorg og krise 

Hospitals og hospicepræst Line Rudbeck holder oplæg til debat om Pårørende i sorg og krise. Oplægget 

indeholder elementer til en dybere forståelse og hvordan dette kan danne grundlag for en god relation i 

mødet mellem ledelse, medarbejdere og pårørende til personer med demens. 

Efter frokost fortæller Lene og Jane om arbejdet, viser rundt, rejser en ledelsesfaglig problemstilling og 

beder netværket om sparring på denne. 

5/3 2024 hos 

Katrine Grunnet, 

Kærminde, 

Rugmarken 4, 8722 

Hedensted 

Ensomhed i ledelse – fælles ledernetværksdag mellem Sydjylland og Fyn, Midt- og Nordjylland 

Erhvervspsykolog og ph.d. Mads Lindholm faciliterer dagen med fokus på risikoen for Ensomhed i 

ledelse. Mads er bl.a. bidragyder til bogen Ledelse i demensomsorgen – refleksioner over ledelsens bidrag 

til kerneopgaven, (udkommer november 2023), hvor han skriver om Lederens psykiske arbejdsmiljø. I 

dagsprogrammet bliver der plads til en rundvisning og fortælling om det nye demenscenter Kærminde i 

Hedensted af Katrine Grunnet 

Forbehold for ændringer i programmet.  
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