
 

Temadag d. 24. september 2015, Plejecenter Sophiegården, 
Vejle.  
 
8.30-9.00  Ankomst og morgenmad  
 
9.00-10.50 Rehabilitering ved demenssygdom 
Ved ergoterapeut og demenskontaktperson Mette Stræde Andersen, Lyngby-
Taarbæk Kommune . 
 
Når man som følge af en demenssygdom får nedsatte kognitive funktioner, har 
man på trods af sygdommen fortsat et ønske om at føle sig veltilpas og tryg, 
være en værdsat person og at have samvær med andre mennesker. Altså 
samme behov og ønsker til livskvalitet som alle andre mennesker.  Altså samme 
behov og ønsker til livskvalitet som alle andre mennesker.   
For at disse ønsker kan opfyldes, har personer med demens – og deres 
 pårørende imidlertid allerede fra den tidlige fase af sygdomsforløbet behov for 
en rehabiliteringsindsats, der omfatter såvel sundhedsfaglige, som sociale og 
omgivelsesmæssige indsatser, som er evidensbaserede eller ”best practice”. En 
rehabiliteringsplan ved demens har fokus på såvel personen med demens som 
pårørende, og er meget ofte et tværfagligt anliggende.  
 
11.00-12.00 Eksempler fra plejecenter og dagtilbud 
Ved ergoterapeut og demenskonsulent Vibeke Schønwandt, Helsingør 
kommune. 

Plejehjemmet Strandhøj, Espergærde, har udarbejdet en model som 
alternativ til COPM, ved afdækning af rehabiliteringstilbud til mennesker 
med moderate til svære kognitive skader. Der gives eksempler på  
rehabiliterings indsatser hos mennesker med svær demens. 
 
På Mødestedet i Murergade, Helsingør, et dagtilbud  til mennesker med 
demens i let grad, er et af formålene, at brugerne skal lære at leve med 
deres demenssygdom- lære hvordan de stadig kan have et aktivt liv- nye 
mestrings strategier mm. Der gives eksempler på forskellige 
intenventioner. 

 
12.00-1245 Frokost 
 
12.50-15.30   Teknologi- demens ( kaffe/the + kage pause incl.). 
Ved Seniorkonsulent, fysioterapeut Lone Gaedt. 
  

 1.    Behovsvurdering, implementering og evaluering af 

(demens)teknologier 
2.    Hvad går forud for 

(demens)teknologi                                                                  

                                



3.    Hvad kan (demens)teknologi 

4.    Forudsætninger og væsentlige aspekter ved brug af 

(demens)teknologi 
5.    De kognitive funktionstab ved demens 

6.    Hvilke konkrete teknologier findes der 

7.    Morgendagen med demensteknologier 

 
 
 
Kursusledere: 
 
Anne Sophie Duus og Vibeke Schønwandt 
Ergoterapifagligt selskab for geriatri og gerontologi. 
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