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Temadag om forflytning af borgere med demens 

 

Baggrund og formål 

Det overordnede sigte med temadagen er at formidle viden og praktiske fif til forflytning af borgere med 

demens. 

Det er velkendt, at det forebyggende forflytningsarbejde sigter mod at mindske antallet af arbejdsulykker 

og andelen af medarbejdere som rammes af forflytningsrelaterede gener. Det er også velkendt, at forflyt-

ning af borgere med demens kan være udfordrende. På trods af dette er det yderst sparsomt hvad lærebø-

gerne i forflytning skriver om forflytning af borgere med demens. 

ErgoPro ønsker med denne temadag at sætte fokus på krydsfeltet mellem demens og forflytning. Temada-

gen vil veksle mellem teori, gruppearbejde, diskussion og praktiske øvelser. 

Temadagen henvender sig til forflytningsvejledere som arbejder med forflytning af borgere med demens. 

Kursisterne vil efter temadagen have fået ny viden, inspiration og praktiske erfaringer omkring forebyg-

gende forflytningsarbejde hos borgere med demens. 

 

Indhold 

• Velkomst og rammen for dagen sættes, v Sven Dalgas Casper, fysioterapeut og MPH.  

• Oplæg om forflytning af borger med demens - viden fra forsknings artikler, lærebøger og praksis 

præsenteres, v Sven Dalgas Casper, fysioterapeut og MPH. 

• Gruppearbejde med diskussion og perspektiver på oplægget om forflytning af borger med demens. 

• Oplæg om vurdering af belastninger på personalet under forflytning af borgere med demens. Fokus 

rettes mod en række faktorer af speciel betydning ved forflytning af borgere med demens, v Sven 

Dalgas Casper, fysioterapeut og MPH. 

• Praktiske forflytningsøvelser. Forflytningsteknikker og forflytningshjælpemidler, som er egnede til 

brug ved forflytning af borgere med demens, afprøves i praksis. 

• Oplæg fra praksis om hvordan der arbejdes med forebyggende forflytninger blandt borgere med 

demens på et plejecenter med speciale i demens. 

• Praktiske øvelser som anvendes ved introduktion af nye medarbejdere på et plejecenter med speci-

ale i demens. 

• Opsamling på dagen. Hvad tager jeg med hjem til praksis? 
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Målgruppe 

Forflytningsvejledere, forflytningsinstruktører, fysioterapeuter, ergoterapeuter, koordinatorer for forflyt-

ningsvejlederordninger og andre sundhedsfaglige. Temadagen henvender sig til ansatte i både primær- og 

sekundærsektoren. 

 

Praktiske oplysninger 

Den 14. september 2021, kl. 08.30 til 15.30. 

Tårnborg Skole ved Korsør, forflytningslokalerne. Tjærebyvej 1, 4220 Korsør.  

Eller 

Den 15. september 2021, kl. 08.30 til 15.30. 

Forflytningslokalet på Plejecenter Kærdalen, Bakkevej 26, 1. sal, 6600 Vejen. 

 

Deltagerantal   

Max 18 pr dag. 

 

Undervisere 

- Sven Dalgas Casper, fysioterapeut og Master of Public Health, ErgoPro. 

- Underviser nr 2. 

 

Pris 

Kr. 1.495,-.  pr kursist plus moms. 

Prisen er inklusiv kursusmaterialer, morgenbrød, let frokost, eftermiddags frugt og kaffe/te hele dagen. 

 

Tilmelding 

Tilmelding på www.ergopro.dk/kurser. 

 

Kontaktperson ved spørgsmål 

Sven Dalgas Casper, sven@ergopro.dk  T: 87450797 M: 30320097. 

http://www.ergopro.dk/kurser
mailto:sven@ergopro.dk%252520

