
Få viden om demens i et neuropædagogisk, medicinsk 
og behandlingsmæssigt perspektiv relateret til demens-
sygdommes mange problemstillinger. 

MÅL
Målet med kurset er, at deltageren efterfølgende:
•	 med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og 

egen praksiserfaring kan erkende og analysere de 
muligheder og begrænsninger, som personer med 
demens har

•	 kan reagere hensigtsmæssigt over for de behov og 
ønsker, som personerne udtrykker

•	 under hensyntagen til den nyeste viden kan genken-
de symptomer på hjerneskade og observere målret-
tet i forhold til personernes adfærdsmønster

•	 kan deltageren indgå i et tværfagligt samarbejde med 
henblik på at sikre diagnosticering, behandling og 
retssikkerhed for personer med demens

•	 kan udtrykke egne værdier, ønsker og behov for 
derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet

AMU-målnummer 42673

FORM
Kurset tilrettelægges med split mellem 2 undervisergan-
ge, således at deltagerne har mulighed for at afprøve 
teorierne i praksis og kunne vende tilbage til undervisnin-
gen med nye spørgsmål. Undervisningen tilrettelægges 
med en vekselvirkning mellem oplæg og gruppearbejder 
med en høj grad af deltagerinvolvering og inddragelse af 
deltagernes erfaringer fra praksis. 

INDHOLD
•	 Faglige og personlige krav til omsorgsgiveren i 

arbejdet med personer med demens
•	 Nyeste viden om demensdiagnoser
•	 Nyeste mulige behandlingsformer
•	 Socialpædagogiske og -psykologiske omsorgsfiloso-

fier i arbejdet med demente
•	 Konsekvenser af det at have en demens og deraf 

afledte adfærd
•	 Rettigheder og relevant lovgivning
•	 Arbejdsmiljø 

MÅLGRUPPE
Medarbejdere med erfaring inden for demensområdet.

TIDSPUNKT
10. - 11. december 2012 & 28. - 30. janaur 2013 i alt 
5 dage. Daglig undervisning i tidsrummet 8.15 - 15.40

TILMELDING
Du tilmelder dig på www.efteruddannelse.dk. 
Ved tilmelding anvendes kursusnr. e12sa10121
Tilmeldingsfrist 9. november 2012.

KURSUSSTED 
Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 
8200 Århus N

ØKONOMI 
Det er gratis at deltage for personer med uddannelse 
svarende til erhvervsskoleniveau, og der kan søges 
VEU-godtgørelse/løntabsgodtgørelse efter gældende regler. 
For personer med uddannlese over erhvervsskoleniveau 
er der en obligatorisk kursuspris på kr. 2.379,-. 

UNDERVISERE
Heidi Larsen, Ergoterapeut
Bitten Salomonsen, Ergoterapeut og Master i Rehabilitering
Bente Handgaard, Psykiatrisygeplejerske
Undervisere i Efter- og videreuddannelsesafdelingen, 
Århus Social- og Sundhedsskole.

YDERLIGERE INFORMATION
Har du brug for yderligere informationer er du velkommen 
til at kontakte kursussekretær Elisabeth Kobberøe på 
telefon 8741 2604 eller mail ERK@adm.sosuaarhus.dk 
eller uddannelseskonsulent Jette Nicolajsen på 22409870. 

PERSONER MED DEMENS
- SYGDOMSKENDSKAB

Obs! Nye datoer


