
TOPMØDE OG PRISUDDELING FOR DANMARKS  
DEMENSVENLIGE KOMMUNER
SAMMEN OM ET DEMENSVENLIGT DANMARK
Vær med, når Demensalliancen lancerer nye visioner for et demensvenligt Danmark sammen med  
Aarhus Kommune, og fejrer sit 5-års jubilæum ved at hylde demensindsatsen i landets kommuner.

Du og op til 10 personer fra din kommune er inviteret til Demens Topmøde 2019 tirsdag den 22. oktober. 
Her får du og dine kollegaer otte timer med innovation, ny inspiration og netværk til dit arbejde med at 
skabe en demensvenlig kommune, inden vi afslutter dagen med prisuddeling og reception.

Deltagelse ved Demens Topmøde 2019 giver dig:

Indsigt i det bedste arbejde fra mere end 20 kommuner
• Adgang til at møde kolleger fra andre demensvenlige kommuner fra hele landet
• Mulighed for at fremvise og dele dine demensindsatser med resten af Danmark bl.a. på en udstilling 

på Aarhus Rådhus
• Innovationsworkshops og vidensdeling på tværs
• Debatter med nationale og lokale politikere, der drøfter Demensalliancens nye politikforslag for at 

fastholde og forstærke fokus på demens og sammen udpege nye veje mod et demensvenligt Dan-
mark 2025

• Fejring af de bedste demensindsatser ved Demensalliancens prisuddeling, som ledes af konferencier 
og skuespiller, Søs Egelind

Du kan nominere kollegaer fra din kommune til Demensalliancens priser.

Vi håber, at du vil tage del i at fortsætte rejsen med at gøre Danmark demensvenligt lokalt hos dig, og 
denne dag sammen med Demensalliancen og Aarhus Kommune sætte retning og skabe et land, hvor 
man aldrig er alene med demens.



FORELØBIG PROGRAM
VELKOMST OG VISIONER
v. Jette Skive fra Aarhus Kommune og Demensal-
liancen

SPRINT
Innovation og vidensdeling mellem kommuner og 
fagfolk i innovationsprocesser og break-out sessi-
ons om de seks demensvenlige temaer

INSPIRATION
Ny inspiration til din lokale demensindsats fra 
andre aktører

STÆRKE GLIMT
Best cases på demensområdet fra en række de-
mensvenlige kommuner

VISIONER – FRA ORD TIL HANDLING
Paneldebat og visioner for et demensvenligt Dan-
mark 2025 med nationale og lokale politikere

LOKAL AKTION
Tag næste skridt i din demensvenlige kommune 
med tid til at tage dagens pointer ind i jeres arbej-
de og gå fra ord til handling, når I kommer hjem

INSPIRATION OG PRISUDDELING
v. Søs Egelind og Demensalliancen

RECEPTION
Reception og hygge med dine kollegaer

HVOR OG HVORNÅR
Aarhus Rådhus på Rådhuspladsen 2, Rådhussalen, tirsdag den 22. oktober 2019  
kl. 10.00 – 18.00.

HVEM
Alle landets kommuner inviteres til at deltage og være repræsenteret med fagpersonale og udvalgsfor-
mænd/lokal politikere. Prisen pr. kommune eller organisation, der ønsker at deltage, er 15.000 kr. for op 
til 10 personer, inklusiv forplejning og prisuddeling.

TILMELDING
Der er et begrænset antal billetter, så tilmeld dig og din kommune nu på https://my.eventbuizz.com/
event/demens-topmoede-2019/detail. Tilmeldingsfristen til Demens Topmødet er torsdag den 19. sep-
tember 2019 kl.23.59. Efter tilmeldingsfristen sendes deltagerblanket og faktura ud til kontaktpersonen. 
Hvis du har spørgsmål, skriv venligst en mail til Demensalliancens sekretariat på info@demensalliancen.dk.

INDSTILLING
Indstilling til Demensalliancens fem priser faciliteres ligeledes af Demensalliancens sekretariat efter 
tilmeldingsfrist, hvor en blanket sendes ud til alle deltagere.

BEGRÆNSET ANTAL BILLETTER
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her, senest 
torsdag den 19. september: 

Lad os gøre Danmark demensvenligt sammen.

På vegne af,
Demensalliancen & Aarhus Kommune

Tilmeld nu
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