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Motivation

Årskursus 2016

Redskaber og relationer i demensarbejdet
DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 23. år i træk til Årskursus

Årskursus 2016 sætter fokus på redskaber og relationer i demenskoordinatorens arbejde.
Relationer fordi koordinering sker mellem mennesker og vores evne til at danne, være i og
udvikle relationer er helt afgørende for, hvordan vi lykkes og trives som demenskoordinatorer.
Redskaber, fordi flere har efterlyst konkrete redskaber og nye metoder til udvikling af vores
praksis som demenskoordinatorer.
I løbet af Årskursets tre dage får du den nyeste teoretiske og praktiske viden fra forskere, undervisere og praktikere inden for hvert deres speciale. Årskurset er tilrettelagt med hovedforedrag og tre seminarblokke, hvor du kan vælge tre af de tretten spændende seminarer.
I hovedoplæggene fokuseres bl.a. på specialpædagogikken som metode, demenskoordinatorens personlige lederskab, sprogets sociale forankring, motivation og rehabilitering, Alzheimers demens hos personer med Downs syndrom, magtanvendelse i kommunerne, seksualitet
som tabu og samarbejde mellem udredningsenheder og demenskoordinatorer.
I nogle seminarer uddybes temaer fra hovedoplæg, men du kan også vælge at høre om gruppeforløb for børn og unge med en forælder med demens, aktiviteter for yngre borgere med
demens, musik og teater, der skaber samvær mellem pårørende og demente, Acceptance and
Commitment Therapy, demensindsatsen i et ulighedsperspektiv, aggression og hvordan den
kan håndteres, forebyggelse mod vold, hverdagsliv for yngre borgere med demens, den svære samtale, funktionel døvblindhed, redskaber til minimering af antipsykotisk medicin samt demensvenlige boliger.
Udstillinger og demensmarked
Relevante udstillere fra videnscentre, firmaer der formidler hjælpemidler, sikkerhedsudstyr
m.v. er inviteret. Udstillingerne besøges i Nyborg Strands nye vandrehal, hvor der også serveres kaffe. Årskursets deltagere kan fremlægge eget materiale og postere fra kommuner samt
projekter til fælles inspiration på ”demensmarkedet” bagerst i salen.
Målgruppe
Målgruppen for Årskurset er demenskoordinatorer, demenskonsulenter, nøglepersoner på demensområdet, kommunale ældrechefer, fagligt personale i gerontopsykiatri, på hospitaler, ved
udredningsenheder, uddannelsesinstitutioner mv..
Årskurset er den løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer/demenskonsulenter. Deltagere får deltagerbevis med timetal.
Tid: Onsdag d. 14. september til fredag d. 16. september 2016
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Pris: Kr. 5.350 for medlemmer af DKDK og kr. 5.950 for andre.
Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider incl.
drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe, samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne).
Tilmelding: Tilmelding foregår elektronisk via DKDK´s hjemmeside www.demens-dk.dk
”Tilmelding til Årskursus 14. – 16. september 2016”.
Tilmeldingsfrist fredag d. 26. august 2016, men gerne så tidligt som muligt.
Deltagere får værelser efter først til mølle princippet.

Med venlig hilsen
DemensKoordinatorer i DanmarK

Program
Onsdag d. 14. september
Fra kl. 10.00

Registrering, kaffe og besøg i udstillerområdet

Kl. 11.00 - 11.10

Velkomst til Årskurset
Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK

Kl. 11.10 - 11.40

Demenskoordinatorers betydning for værdig pleje og omsorg af mennesker med demenssygdom
Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundheds- og ældreudvalg og medlem af kommunalbestyrelsen i Greve Kommune

Kl. 11.40 - 12.20

Hvordan kan specialpædagogik hjælpe mennesker med demens?
Specialpædagogik udspringer fra specialskolemiljøet, hvor der er fokus på særlige indsatser og redskaber, som er nødvendige for, at mennesker med indlæringsvanskeligheder lærer og trives. Specialpædagogik har også relevans i demensfeltet. Specialpædagogiske redskaber, som inkluderer og
understøtter den enkeltes behov, samtidig med at det skaber struktur og forudsigelighed kan bruges
i demenskoordinatorens daglige arbejde. Det er en metode og hjælp til at holde orden i kaos for
bl.a. mennesket med demens.
Mette Jessen, Cand. pæd. pæd. psyk. og specialskolelærer, ejer af Center For Psykologisk
Udvikling

Kl. 12.25 - 13.25

Frokost

Kl. 13.30 - 14.15

Det gode samarbejde mellem demensklinik, gerontopsykiatrisk team/afsnit og demenskoordinatorer – eksempler fra praksis
Et godt samarbejde mellem de forskellige sektorer er afgørende for en borgers demensforløb.
Hvad kendetegner det gode tværsektorielle samarbejde, og hvordan kan det organiseres?
Annette Lolk, overlæge og leder af Demensklinikken i Odense

Kl. 14.15 - 14.45

Pause, indkvartering og besøg i udstillerområdet

Kl. 14.45 - 15.45

Demenskoordinatorens personlige lederskab i forskellige relationer
Demenskoordinatorens veje til personligt lederskab i hverdagens relationer
Det kræver et stærkt personligt lederskab at være demenskoordinator, hvad enten man arbejder i
en kommune, i en region, på en uddannelsesinstitution eller på et udredningscenter. Men hvad er
personligt lederskab egentlig, og hvorfor er det vigtigt? Og, ikke mindst, hvordan kan den enkelte
styrke sit personlige lederskab? Et involverende oplæg bestående af indlæg og korte vedrørende
refleksioner med sidemanden.
Michael Stig Ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen Leadership

Kl. 15.45 - 16.15

Kaffe, indkvartering og besøg i udstillerområdet

Kl. 16.15 - 16.55

Alzheimers demens hos personer med Down syndrom
Sammenfatning af den nyeste forskning om baggrund, symptomer og behandling.
Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens

Kl. 16.55 - 17.00

Afslutning på dagen
Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK

Kl. 17.00 - 17.45

Tid til at orientere sig i udstillerområdet og på markedet

Kl. 17.45 - 19.00

Middag

Kl. 19.00 - 21.00

Seminarer, se særskilt side

Kl. 21.00 - 22.00

Kåring af Årets DemensKoordinator og aftentraktement

Program
Torsdag d. 15. september
Kl. 8.00

Besøg i udstillerområdet

Kl. 9.00 - 9.10

Dagens fokus

Kl. 9.10 - 9.50

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?
Ankestyrelsens undersøgelse “Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens” fra november 2015 viser, at 53 % af de undersøgte afgørelser ikke er i overensstemmelse med regler og praksis. Susanne B. Holm kommenterer undersøgelsen og forsøger at
besvare følgende spørgsmål: Hvad er der galt? Er det overhovedet muligt at løse problemerne?
Har demenskoordinatorer en rolle i løsningen af problemerne?
Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, ekstern lektor på
socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet

Kl. 9.50 - 10.30

Professionel kærlighed – sprogets sociale forankring.
Hvordan forbliver vi mennesker, når vi mister sproget?
Hvilken betydning har empati, fælles opmærksomhed og delt intentionalitet i mødet mellem mennesker – ikke mindst, når mødet er mellem professionelle og skrøbelige borgere? Hvad er forskellen
på empati og sympati? En del kommunikation foregår som kropslig kommunikation, en del som dialog – hvilke signaler sendes? Hvordan adskiller menneskers kommunikative kompetencer sig fra
andre dyrs, og hvad betyder det i et livslangt forløb for mennesket, at vi har et sprog?
Ole Henrik Hansen, lektor, ph.d. Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

Kl. 10.30 - 11.00

Kaffe og besøg i udstillerområdet

Kl. 11.00 - 13.00

Seminarer, se særskilt side

Kl. 13.00 - 13.55

Frokost

Kl. 14.00 - 16.00

Seminarer, se særskilt side

Kl. 16.15 - 17.45

Generalforsamling i DemensKoordinatorer i DanmarK

Kl. 19.00 -

Festmiddag

Program
Fredag d. 16. september
Kl. 8.00

Besøg i udstillerområdet

Kl. 9.00 - 9.10

Dagens fokus

Kl. 9.10 - 10.00

Mennesker med en demenssygdom har også en seksualitet og en ret til at opleve nydelse
Fysisk forfald er et grundvilkår for alt levende, og øget sårbarhed i forhold til sygdom kommer med
alderen – men det er ikke nok til at stoppe et aktivt sexliv. Det er demens heller ikke som udgangspunkt. Ofte sættes først fokus på mennesker med en demenssygdoms seksualitet, når der er et
problem. Hvis vi er på forkant med problemerne ved at påtage os det faglige ansvar, vi har for at
yde hjælp, kan mange flere mennesker med demens opleve nydelse i deres hverdag.
Maj-Britt Joost, demenskoordinator, Kvalitet og Udvikling, Pleje & Sundhed, Gentofte Kommune

Kl. 10.00 - 10.15

Kort pause

Kl. 10.15 - 11.10

Vi vil gerne motivere andre; men hvor meget må vi bestemme?
Det er politisk besluttet, at alle mennesker med demens skal rehabiliteres. Kernen i rehabiliteringsarbejdet er at arbejde med motivation. Det klassiske spørgsmål er, hvor meget vi som professionelle må styre og bestemme i andres liv. Især når vi synes, at vi ved bedst. Kunsten er at arbejde med
et andet menneskes motivation uden at overskride vedkommendes grænser. Ellers risikerer vi at
skabe modstand og indlært hjælpeløshed. Alternativet til at være styrende og bestemmende er ikke
at give op og lade stå til. Alternativet er derimod en ikke-dirigerende tilgang, hvor man tager udgangspunkt i den motivation, som mennesket allerede har.
Dorthe Birkmose er selvstændig psykolog (cand.psych.), forfatter, blogger og foredragsholder

Kl. 11.10 - 11.30

Kaffe og besøg i udstillerområdet

Kl. 11.30 - 12.20

Dorthe Birkmose - fortsat

Kl. 12.25 - 12.30

Afslutning
Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK

Kl. 12.30

Afrejse - lunchpakke og drikke at tage med på hjemrejsen

Seminarer onsdag d. 14. september
VÆLG ÉT AF DISSE
1. Personligt lederskab i hverdagens samtaler
Et vigtigt element i det personlige lederskab som demenskoordinator er, hvordan du indgår i hverdagens
mange samtaler. Seminaret undersøger, hvilken betydning samtalens kvalitet har for demenskoordinatorens arbejde, og hvad der egentlig gør samtaler livgivende. Seminaret giver mulighed for at tage nogle helt
konkrete opmærksomhedspunkter og redskaber med til de daglige samtaler. Forvent et involverende seminar bestående af oplæg, relevante øvelser og refleksion.
Michael Stig Ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen Leadership
2. Få hjælp til "den svære samtale" med de pårørende
Når et familiemedlem rammes af demens , ændrer hele familiestrukturen sig. Rollerne byttes rundt, og
drømme om ”det gode liv” kan ikke længere realiseres på samme måde. Dette giver anledning til sorg, frustration og forvirring. Som professionel kan det være svært at sætte rammen for ”den svære samtale”. På
seminaret drøftes, hvordan man gør dette. Seminarets redskaber kan bruges til at opstille mål, som imødekommer familiens (både den demenssyge og de pårørendes) behov. Redskaber som er fremadrettede og
brugbare.
Mette Jessen er Cand. pæd. pæd. psyk., familiebehandler og specialskolelærer, ejer af Center for
Psykologisk Udvikling
3. Hvordan identificerer vi om der er tale om demens og/eller funktionel døvblindhed? Hvilke muligheder er der for at optimere kommunikationen og samarbejdet med en borger med dobbelt sansetab
(syns- og hørenedsættelse)?
Svækkelse af to fjernsanser udfordrer et menneskes kognition. Det dobbelte sansetab påvirker samspillet
og interaktionen med andre. Det er en fordel, at omgivelserne er bekendt med de redskaber (f.eks. kommunikationsstrategier) og muligheder (f.eks. servicelovens §98), der kan optimere kommunikationen med og
relationen til borgeren og dennes ægtefælle uanset, om det er borger selv eller ægtefælle, der er dement.
Gennem øvelser, eksempler og vidensdeling stilles skarpt på, hvordan samarbejdet mellem demenskoordinatorer og døvblindekonsulenter kan gøre en forskel i demensomsorgen.
Karin Moreau Andersen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivning
Rikke Norup Christiansen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivning
4. Hvad er demenskoordinatorens rolle, når en person med udviklingshæmning muligvis har demens?
Seminaret omhandler udredningsmuligheder hos denne patientgruppe ved mistanke om demens, redskaber til at vurdere udvikling af demenssymptomer og effekt af behandling, samt behandlingsmuligheder medicinsk og pædagogisk ved adfærdsproblemer og psykiske symptomer som led i demenssygdommens udvikling. Seminaret giver plads til dialog mellem oplægsholder og deltagerne i forhold til konkrete problemstillinger med udgangspunkt i ovenstående.
Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens
5. Tid til at være ung – gruppeforløb for børn og unge med en forælder med demens
Børn, der har en forælder med demens, er tavse vidner til deres forælders demenssygdom. De oplever
konflikter og forandringer i familielivet, og de skjuler ofte deres sorg. Alligevel findes der kun få tiltag for børnene og sparsom viden om, hvordan de støttes. Alzheimerforeningen har iværksat pilotprojektet ”Tid til at
være ung”, der indsamler viden og erfaringer med etablering af gruppeforløb for unge. Tre grupper for unge
i alderen 13-30 år er etableret og har kørt siden efteråret 2015. På seminaret zoomes ind på de unges liv,
tanker, frustrationer og bekymringer – og hvad vi som fagpersoner kan gøre for at støtte dem.
Else Hansen, sygeplejerske, demensfaglig rådgiver og gruppeleder, Alzheimerforeningen
Ida Lind, antropolog og projektleder, Alzheimerforeningen
6. Demensvenlige plejeboliger
Der er i kommunerne stor fokus på demensvenlige plejeboliger. I forbindelse med den seneste satspuljeaftale blev der afsat 50 mill. kr. til demensvenlige plejeboliger i Danmark og mange projekter er allerede sat i
gang rundt om i Danmark. I den forbindelse har Statens Byggeforskningsinstitut stået for udarbejdelse af to
SBI anvisninger ”Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål” og ”Plejeboliger for personer med demens – detaljer og eksempler”. I dette seminar vil du blive præsenteret for den nyeste viden og
anbefalinger til demensvenlige plejeboliger. Vi vil se nærmere på enhedernes størrelse, hjemlighed, lys
m.m. Du kan blive klogere på gode og dårlige løsninger indenfor plejeboligbyggeri og indretning samt få
konkrete bud på, hvordan du som demenskoordinator kan bidrage i processen til mere demensvenlige plejeboliger.
Lone Sigbrand, seniorkonsulent, arkitekt MAA, Statens Byggeforskningsinstitut
Karen Tannebæk, uddannelsesleder, specialergoterapeut, Nationalt Videnscenter for Demens

Seminarer torsdag d. 15. september
VÆLG TO AF DISSE
A. Erfaringer med at skabe et godt og aktivt hverdagsliv for yngre borgere med demens i Københavns
Kommune
Antallet af yngre borgere med demens stiger, hvilket stiller andre og nye krav til de tilbud, som kommunerne
stiller til rådighed for borgerne og pårørende. Et yngre dement menneske har både lyst til og mulighed for
fortsat at indgå i fællesskaber, som er bygget på fysisk udfoldelse, kulturelle begivenheder og socialt samvær
med ligesindede. På seminariet fortæller Københavns Kommune om tre af kommunens tilbud målrettet yngre
borgere med demens, herunder en ny plejeboligafdeling kun for yngre med demens. Vi deler erfaringer om,
hvad der kendetegner yngre borgere med demens som målgruppe, og hvad der er vigtigt at understøtte og
tage højde for, når tilbud udvikles til målgruppen. Men også hvad der sker, når borgerne oplever, at de ikke
længere kan bidrage til fællesskabet.
Vinder af poster-pris på DemensDagene 2016.
Linda Bruunsgaard Stick, sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, afdelingsleder på Demenscentret Klarahus, Københavns kommune, aktivitetstilbuddet Huset og afdelingen for yngre med demens. Derudover medvirker projektleder og medarbejder fra Demenscenter Klarahus.
B. »Husker du? - En hyldest til glemte minder«
Hvordan musik og teater kan skabe meningsfuld samvær mellem pårørende og dement
En ældre mand sidder på et plejehjem. Han er alene. Han har fødselsdag, så vidt han husker... Det kniber
voldsomt med hukommelsen. Men fra tid til anden vælter minderne frem. Minder fra arbejdslivet, minder om
kvinder, minder om familie og musik... Altid musik!
»Husker du? – en hyldest til glemte minder« er en forestilling for både demente og deres pårørende. Pelle
Nordhøj Kann, som selv er pårørende, er instruktøren bag forestillingen. Han peger på det store behov for at
skabe fælles oplevelser for demente og pårørende. Forestillingen er skabt med flere lag, hvor nogle taler direkte til demente, og andre retter sig mere mod pårørende. Igennem musikken aktiveres følelserne og minderne hos demente, mens den lineære historie om manden, hvis demens forværres, berører de pårørende
følelsesmæssigt.
Teatergrads forestilling med professionelle skuespillere efterfølges af en dialog om, hvordan musik og teater
kan have positiv effekt på demente.
C. Et liv baseret på mening og accept
Acceptance and Commitment Therapy, ACT, er blevet udbredt inden for mange områder, eksempelvis psykiatri. Metoden har ikke fokus på at fjerne symptomer eller mindske ubehag. Sigtet er, at den enkelte kan leve
en så vital eller meningsfuld tilværelse som muligt. Dette uden at bestræbe sig på at ændre de vilkår eller den
kontekst, som er tilstede indeni eller omkring. Hvert enkelt menneske har mulighed for at mærke og sanse
det liv, der er tilstede i form af følelser, kropslige fornemmelser og tanker. Bestræbelsen i ACT er at mærke
livet mest muligt og kan med fordel bruges af mennesker eller pårørende til personer med kognitive begrænsninger.
Morten Hecksher, psykolog, specialist og supervisor godkendt af Dansk Psykolog Forening. Internationalt eksamineret ACT træner. Leder af KognitivGruppen.dk
D. Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg
Seminaret rummer to dele:
Del 1: Magtanvendelsens grænser og gråzoner: Hvornår er det lovligt at gøre indgreb i borgernes selvbestemmelsesret for at undgå omsorgssvigt? Her behandles omsorgspligt og omsorgstvang, nødret og
”husregler”.
Del 2: ”Indgreb i selvbestemmelsesretten”. Drøftelse af spørgsmål/problemstillinger, som i forvejen er indsendt af deltagerne til dette seminar. Det er spørgsmål/problemstillinger, som deltagerne synes kunne være
interessant at få diskuteret ud fra en juridisk vinkel inden for overskriften. Spørgsmålene kunne f. eks. handle
om magtanvendelse, selvbestemmelse, om tvivl og regler, om pårørendes rettigheder, om adgangen til at se
journaler, om forskellen på manipulation og motivation eller noget tilsvarende.
Spørgsmål sendes til oplægsholder 14 dage inden Årskurset på susannebholm@gmail.com
Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet

Flere seminarer på næste side

Seminarer torsdag d. 15. september
VÆLG TO AF DISSE
E. Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv – hvordan rummer vi forskellighed blandt de ældre?
Befolkningssammensætningen i det danske samfund har ændret sig i de seneste årtier med stigende forskellighed blandt de ældre som følge. Forskelligheden vedrører både etniske, sociale og livshistoriske forudsætninger, som former livet for borgere med en demenssygdom samt deres pårørende. Samtidigt er der
stigende fokus på at forstå og håndtere uligheden i adgang til diagnose, behandling og pleje, der på mange
måder udgør et paradoks i den danske velfærdsstat. Hvordan arbejder man med at etablere gode relationer
i mødet med borgere med demenssygdom, der i større eller mindre grad kan opleves som forskellige fra
”den danske borger”? Hvordan sikrer vi etablering af gode relationer og evidensbaserede indsatser for disse borgere, og hvilke redskaber kan man trække på i demensindsatsen set i lyset af den stigende forskellighed blandt borgere med demenssygdomme?
Maria Kristiansen, lektor og forskningsgruppeleder, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
F. Fra truet til udfordret
Aggression skræmmer. De færreste føler sig ”klædt på” til at håndtere det ubehag, der kan opstå
i en situation, hvor borgeren agerer med en udfordret og problemfyldt adfærd. ”Fra Truet Til Udfordret –
konfliktforebyggelse i mødet med den problemskabende borger” er et læringsoplæg, der tager udgangspunkt i bogen ”Forebyggelse af vold mod ansatte i omsorgssektoren”. Kernepunktet i ”Fra Truet Til Udfordret” er indsigt i egne reaktionsmønstre i mødet med den aggressive (problemskabende) adfærd og et sæt
af konkrete redskaber til at håndtere det indre ubehag, der altid er forbundet med sådan et møde. Sigtet er,
at fremme omtanken og omsorgen i de situationer, hvor borgeren agerer problemskabende.
Kevin McPherson, underviser og forfatter til bogen ”Forebyggelse af vold mod ansatte i
omsorgssektoren”
Sigrid Ringdom, gruppeleder Demens, Område Kærdalen
G. Redskaber til minimering af antipsykotisk medicin
Når en borger med demens ændrer adfærd, bliver f.eks. vred eller udadreagerende, kan en af løsningerne
være at give borgeren antipsykotisk medicin for at minimere den uønskede adfærd. Men der findes også
flere non-farmakologiske muligheder i form af særlige redskaber/metoder eller hjælpemidler, der kan være
med til at minimere den uønskede adfærd. Der vil i dette seminar blive givet et eksempel på, hvordan man
kan kortlægge, analysere og samarbejde på tværs for at sikre den rette indsats til borgeren. Der vil være
særligt fokus på sansebearbejdningen både i teori og i praksis.
Der lægges op til dialog og erfaringsudveksling i slutningen af seminariet.
Lisbeth Hyldegaard, Udvikling og demenskonsulent i Skanderborg Kommune
Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent,VISS.dk, Landsbyen Sølund
Anita Bisgaard, demenskonsulent og Marte Meo terapeut i Skanderborg Kommune

Praktiske oplysninger
Dato og tidspunkt
Årskurset begynder onsdag d. 14. september 2016, kl.11.00 (registrering fra kl. 10.00).
og slutter fredag d. 16. september 2016, kl. 12.30.

Kursusafgift
Kr. 5.350 for medlemmer af DKDK
Kr. 5.950 for andre
Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider inkl.
drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning,
deltagermappe samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne).

Indkvartering
Enten i enkeltværelse m/bad eller dobbeltværelse m/bad.
I delt dobbeltværelse reduceres prisen pr. person med kr. 600.
Uden overnatning reduceres prisen med i alt kr. 1.500.

Tilmelding
Tilmelding sker elektronisk på DKDK´s hjemmeside: www.demens-dk.dk
Tilmeldingsfrist fredag d. 26. august 2016.

Bekræftelse og betaling
Bekræftelse fremsendes elektronisk, senest efter tilmeldingsfristens udløb.
Er EAN-nr. oplyst, sendes elektronisk faktura til arbejdsstedet.
Ellers sendes faktura til den opgivne mailadresse.

Afmelding
Ved afmelding efter d. 8. september 2016 betales 65% af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end d. 12. september betales hele kursusafgiften.

Årskurset afholdes
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
Tlf. 6531 3131

Bus
D. 14. september er der gratis bustransport fra Nyborg Station til Hotel Nyborg Strand
(tog med ankomst fra København kl.10.20 og fra Fredericia kl.10.07. Husk tilmelding.
D. 11. september er der gratis bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station kl. 12.40.

Yderligere information

Gode rammer

Lederskab

Samarbejde

Relationer

Kontakt DKDK´s sekretariat på tlf. 3877 0166
Eller mail: info@demens-dk.dk

Redskaber

