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om ergoterapi til borgere/patienter med demens

3. april 2017 Kl. 09.30 - 16.00
Sted: Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, bygning 4, 5000 Odense
Pris: for deltagelse er 300,- kr. for medlemmer af Etf
og 900,- kr. for andre faggrupper
Tilmeldingsfrist
Tilmelding: For medlemmer på mit.etf.dk
20. marts 2017
For andre interesserede, send mail til Trine Ipsen på ti@etf.dk

Det gode liv
– ergoterapi og demens
Den nationale handlingsplan for demens 2025 er kommet. Etf havde følgende fire
forslag til indhold i en demenshandlingsplan 2025:
1) Tidlig indsats og opsporing, også med fokus på aktivitet og deltagelse i hverdagslivet og samfundet
2) Aktiv støtte til de pårørende, eventuelt med en ”pårørendeuddannelse”
3) Fokus på demensvenlige boliger, som understøtter borgerens tidligere livsværdier
og livsformer
4) De rette medarbejderkompetencer i de forskellige indsatser
Nu er vi således kommet til udmøntning af de 23 initiativer i handlingsplanen.
Formålet med temadagen er derfor at få fokus på aktivitets- og deltagelsesområdet og
sætte fokus på kvaliteten af ergoterapeutisk intervention til borgere med en demenssygdom.
Læs mere på etf.dk/ergoterapi-og-politik/demens
Arrangeret i et samarbejde mellem
Ergoterapi Fagligt Selskab for Geriatri og Ergoterapeutforeningen

Tilmelding er bindende og beløbet refunderes ikke.
Vedrørende betaling oplyses arbejdsplads EAN
nr. samt CVR, såfremt arbejdsgiver skal
afholde udgiften.

Program:
Temadag om ergoterapi til borgere/patienter med demens 3. april 2017

09.30 -10.00 Ankomst og kaffe
10.00 - 10.15 Velkomst v/ Etf’s formand Tina Nør Langager
10.15 -11.00	Oplæg v/ Lise Nevstrup Andersen, ergoterapeut, master i Natur,
Sundhed og Haver, konsulent Aalborg Kommune: Om omgivelsernes
betydning inde og ude.
At der er sammenhæng mellem mennesker og aktiviteter/dagens
gøremål og omgivelserne er en selvfølge, men hvordan indretter vi os
i praksis i plejehjemmets fællesrum og haverum. Er det et hjem, hvor
beboere trives?
Lær om hvordan re-design og bevidst brug af omgivelserne kan give
positive stimuli – modsat ubevidst indretning – for mennesker med
demens med behov for støtte i hverdagen.
11.00 - 11.15 Pause
11.15 -12.00 Oplæg v/ Lise Nevstrup Andersen fortsat
12.00 -13.00 Frokost
13.00–13.30	Oplæg v/ Jette Thuesen, ergoterapeut og forsker, REHPA om Rehabilitering og demens – hvad taler vi om, hvad siger evidensen, og hvordan
inddrages brugerne?
13.30 -14.30 3 korte oplæg
				 1 T
 idlig opsporing og proaktiv indsats ved demens – et prioriteret
indsatsområde i Den Nationale Handlingsplan for Demens. Det
indebærer fx, at flere borgere med mistanke om demens tidligt skal
tilbydes udredning. At udredning og opfølgning skal have mere ens
kvalitet, og at sundheds- og sociale indsatser skal være målrettede,
forebyggende og rehabiliterende. Hvordan gør vi det?
V/ demenskoordinator og uddannelseskonsulent Jette Gerner
Kallehauge, Nationalt Videnscenter for demens.
				 2 Mettes bror fik en demenssygdom. Hør hvordan ergoterapeut Mette
Søndergaard oplevede at være pårørende v/ privatpraktiserende
ergoterapeut Mette Søndergaard.
				 3 Hør om Roskildes model for kurser til pårørende. Demenskonsulent Ulla Vidkjær Fejerskov fremlægger konkrete erfaringer med
afholdelse af kurser for pårørende til demensramte. Hvad kræver
det af dig som underviser, og hvad siger de pårørende om at deltage i
pårørendekurser.
14.30-15.00 Kaffepause
15.00-16.00 3 korte oplæg om fysisk aktivitet til borgere med demens
				 1 Om demens og teknologi herunder udvikling og testning af
Bike-around, Husketavlen eller Auditiv Stimuli. v/ Jonas Holsbæk,
selvstændig ergoterapeut konsulent.
			2 Træning af fysiske, kognitive og sociale færdigheder – opretholdelse af et meningsfuldt hverdagsliv v/ Jeanette Lindér ergoterapeut
Horsens Kommune.
			3 Om erindringsdans og hvorfor erindringsdans er rigtig godt til mennesker med demens og hør om det store det store afdansningsbal.
Desuden vil Denise fortælle om sit nyeste projekt, som
er café på plejecenteret. v/ Denise Thygesen
ergoterapeut Mariager Fjord Kommune.
16.00 -16.05 Tak for i dag.

