
Demensfaglig
Konference
Ny inspiration til dit arbejde med demens
Kære konferencedeltager

Velkommen til Mariagerfjord Kommune. Vi har glædet os usigeligt til denne dag. Dagen er en kulmination på et års  
arbejde med at implementere sang og musik i hverdagen. Mere end 200 medarbejdere har været med. Tre musik- 
terapeuter, fem ledere og et ukendt antal borgere har måttet lægge ører til vores ihærdige indsats. Det har ikke altid  
været kønt, men det har været sjovt. 

Projektet er blevet realiseret ved hjælp af midler fra Den Nationale Demenshandlingsplan. Denne dag går netop  
ud på at dele de erfaringer og den viden, vi har fået gennem projektet. Vi vil nemlig gerne, at alle får glæde af vores 
erfaringer.  Vi håber i får en fantastisk dag med inspiration, ideer og måske en smule provokation. 

Mange kærlige hilsner

Teamet bag projekt Sang og Musik i Mariagerfjord

Fagkonsulent Annette Munkbøl, Områdeleder Stine Norlen og MAPIA v. Maria Tønnersen og Pia Brændstrup



 

Program
Kl. 8.45:  
Dørene åbnes/registrering

Kl. 9.00 - 9.30
Morgenmad og åbningstale
Tue von Påhlman

Kl. 9.30 - 10.30
Hvad leder du efter i din indsats for mennesker   
med demens? 
Line Crump og Maria Tønnersen 
Demensfaglig ledelse kommer i mange udgaver. Det er en bred og ude-
fineret betegnelse. Skal man som leder i dag virkelig være demensfaglig 
eller kan man udelukkende sætte fokus på ledelsesfagligheden?

Kl. 10.30 - 10.45 
Pause

Kl. 10.45 - 11.45
Det, man viser, er man selv
Niels Krøjgaard
Kommunikation er essentiel i vores relationelle arbejde. Og afgøren-
de for vores samarbejde med mennesker med demens. At skabe en  
relation til et andet menneske, kræver åbenhed og oprigtig kommunika-
tion.

Kl. 11.45 - 12.30
Frokost

Kl. 12.30-13.30           
Kend din kerneydelse
Anders Seneca 
Fælles fokus på kerneopgaven - om forudsætninger for at kunne lykkes 
succesfuldt sammen. Kerneopgaven kender vi alle, men er den fælles og 
fokuseret? Foredraget skaber inspiration og refleksion ift. hvordan vi med 
afsæt i kerneopgaven kan styrke den fælles motivation og lykkes endnu 
bedre i et specialiseret, tværfagligt fællesskab. En styrket forståelse af 
kerneopgaven fremmer, at vi ikke alene gør det rigtigt, men også det 
rigtige, hvilket desværre sjældent er tilfældet.

Kl. 13.45 - 14.30
Paneldebat: Don’t tell – show
Caroline Høeg Laugesen, Anni Juul Thorup, Fernanda Bandeira, Aase 
Marie Ottesen, Birgitte Bjørn
Med projekt ’Sang og Musik’ ville Mariagerfjord Kommune integrere 
sang og musik som bevidst metode til, at skabe positive samværsfor-
mer i relation til borgere med demens. Mere end 230 medarbejdere har  
været med i projektet. Ved paneldebatten får vi syn for sagen; for hvordan 
overbeviser man sundhedspersonalet om at bryde ud i skønsang i situ-
ationer hvor de normalt ikke ville gøre det. Hvordan styrker man lederne 
i at skabe rum for sårbarhed og følelsen af at ”jeg kan da ikke synge”? 
Og hvordan måler man egentlig effekten af et projekt hvor formålet er at 
styrke relationer?

       

Kl. 9.30 - 10.30
VM i Cykling for mennesker med demens
Motitech. 
Motiview har med stor succes indført VM i cykling i flere lande rundt 
om i Europa. Hvordan er det lykkedes dem at indføre noget så ambi-
tiøst som et verdensmesterskab i cykling for mennesker med demens?  
Hvordan har de fået ideen og kan den overhovedet overføres til  
Danmark?

Kl. 10.45 - 11.45
Workshop - Nænsom guidning i nære relationer
Kenneth Juel
Hvordan kan jeg bruge fysisk og psykisk guidning til at styrke relation- 
erne i mit arbejdsliv. Både med borgere og pårørende, kolleger og  
ledelse? Deltag i workshoppen med Kenneth Juel fra Sikkerhedsinstitut-
tet. Bliv inspireret og beriget til at bruge dig selv mere bevidst.

Kl. 12.30 -14.30   
Workshop -  Hverdagens dilemmaer i den demensfaglige indsats
Teater Spektrum inviterer til en workshop med fokus på hverdagens di-
lemmaer i den demensfaglige indsats. Kom og oplev scener fra dagligda-
gens arbejde med mennesker ramt af demens. TeaterSpektrums skue-
spillere spiller situationer der spejler virkeligheden, og I inviteres med til 
at håndtere de udfordringer, scenerne viser.

            



        

Kl. 14:30 - 15.00             
Pause med kaffe/te og sunde kager 

Kl. 15.00 - 16.00           
Frisættende ledelse, nye organisationsformer og  
fremtidens kompetencer 
Frank Iversen
Den personcentrerede omsorg kalder på kreativitet og iderigdom. 
Og hvad stiller det af krav til de rammer vi har og de rammer vi selv 
kan skabe for vores hverdag. Hvad skal fremtidens ledelse bygge på for i 
langt højere grad at skabe disse rammer? Og hvilke kompetencer skal vi 
ønske os af fremtidige medarbejdere indenfor sundhed og omsorgsfaget.

Kl. 16.00 - 16.15 
Pause
   
Kl. 16.15 - 16.50         
Kontant afregning ved kasse 1  
Jens Hansen
Jens Hansen fortæller om mental træning og sundhed. Hvad vil det sige 
at være mentalt sund. Og hvordan kan man som fagprofessionel støtte 
borgere, pårørende og kolleger i at udvikle deres mentale sundhed. Og 
kan man overhovedet det med mennesker med demens?

Kl. 16.50 - 17.00
Afslutning

Kl 14.30-15.15
Workshop - fremtidens velfærdsteknologi ifølge brugerne
Guiden65 arbejder med at indsamle og dele brugeroplevelsen af  
et velfærdsteknologisk produkt. Vi gennemgår produktets brugervenlig-
hed og design, og reflekterer over om det bidrager til øget livskvalitet  
og selvhjulpenhed. Vi arbejder undersøgende. Vi deler kommentarer og  
feedback med andre brugere online, for at sikre et bedre valg af velfærds-
teknologi og for at skabe en inddragende dialog og samtale. 

15.15- 16.15:             
Workshop - Få sanserne på overarbejde... på den gode måde
Bente Mygind
Brug redskaber i en fælles indsats mellem personale og beboere. Low 
Arousal smitter og skaber fælles oplevelser, som lejrer sig i erindringen. 
Prøv på egen krop, hvordan du kan anvende de redskaber, du allerede 
har til at skabe gensidig ro og oplevelser, der sænker stressniveauet, 
øger livskvaliteten og skaber mere fokus på kroppen som oplevelsescen-
trum hos både dig, borgerne og de pårørende.

Udstillere
I pauserne kan du møde følgende udstillere:

• ZiboCare
• InCare System
• Protac
• New Care Knowledge
• Stella Care
• Tunstall
• Legeplads Hængekøjen
• Resopti
• Toft Care
• Guiden65

 

• Meyland-Smith
• Motitech
• Remi Sind
• S.T.O.P.
• Arion
• Wellness Nordic
• Marcher & Lillesø
• Pensionistvenner 
• Chromaviso
• Psykiatri+

 

• Care-Call
• Video-bog.dk
• Percussion Play
• Take a Walk
• Sarita Pearl
• AVDAN-CALMVISO
• Pro-Interaktiv
• MAPIA Litteraturbod



Dem møder du på konferencen
Line Crump Horsted:  Cand.mag og psykoterapeut med flere efteruddannelser indenfor   
    kognitiv dobbeltdiagnose, diplomuddannelse og MBSR. 

Maria Tønnersen:  Sygeplejerske og diplom i ledelse. Erfaring som sygeplejerske, leder og   
    chef i kommunalt og privat regi.

Astrid Skar Andersen:  Psykoterapeut og market developer ved Motitech.

Niels Krøjgaard:   Uddannet i etablering og detektion af troværdighed og bedrag samt   
    følelsernes intelligens.

Kenneth Juel:   Instruktør og facilitator i low arousal, konfliktforebyggelse, konflikt  
    håndtering, voldsforebyggelse, deeskalering, skånsom nødværge og   
    skånsom magtanvendelse.

Anders Seneca:   Forfatter, foredragsholder og direktør i konsulenthuset Dogmekompagniet.

TeaterSpektrum:  Professionelle skuespillere, der arbejder med kommunikation  
    verbalt og non verbalt i virksomheder og organisationer.

Aase Marie Ottesen:   Sygeplejerske, ph.d. postdoc ved Aalborg Universitet.

Caroline Høeg Laugesen Hjemmeplejeleder Mariagerfjord Kommune.

Anni Juul Thorup:  Social- og sundhedshjælper, Mariagerfjord Kommune.

Fernanda Bandeira:  Social- og sundhedsassistent, Mariagerfjord Kommune.

Frank Iversen:   Master i organisationspsykologi, i systemisk konsultation og ledelse   
    (DISPUK), Systemisk coach og autoriseret Personprofilanalyse- 
    partner, partner i Perspektivgruppen.

Bente Mygind:   Fysioterapeut med mange års praksiserfaring indenfor børne-, 
    voksen- og ældreområdet. 

Jens Hansen:   Psykolog og sportspsykolog for OL atleter, håndboldspillere og  
    cykelryttere. Jens har arbejdet med frømandskorpset og senest med 
    krigsveteraner.

Pia Brændstrup:  Sygeplejerske, forfatter, projektudvikler og tovholder på konferencen 
    Demensfaglig konference 2019

Birgitte Bjørn:   Musikterapeut og projektmedarbejder.

Stine Norlén:   Områdeleder i Mariagerfjord Kommune.

Tue von Påhlman:  Fagchef for Sundhed og Ældre, Mariagerfjord Kommune.


