
 
Uddannelsesdagene afholdes tirsdage, onsdage og torsdage kl. 16.00 – 20.00,  
8 deltagere pr. hold.

Afholdes af 

FOA Silkeborg - Skanderborg
Sted 
SOSU Østjylland 
Afdeling i Silkeborg ∙ Høgevej 4 ∙ 8600 Silkeborg

Demenssimulation
- en sanseforvridende oplevelse 

Ud fra et borgerperspektiv får du en oplevelse af nogle af 
de problemstillinger man kan stå i som demensramt. 



Mere om forløbet

FOA ønsker at være på forkant med udviklingen til gavn for vores medlemmer og 
har derfor indgået samarbejde med SOSU Østjyllands Læringscenter for demens-
simulation. Medlemmerne får mulighed for sparring og refleksion over egen praksis 
samt en unik mulighed for en sansemæssig oplevelse af den afmagt og desperation 
som den demensramte kan opleve.

FOA ønsker at medlemmerne har mulighed for at prøve kræfter med det, at opleve 
sig selv i en situation, som mennesker med en demenssygdom kan befinde sig i.

For det optimale udbytte kan det være en fordel, at I deltager flere fra samme 
arbejdsplads.

Dette er alene et tilbud til FOA’s medlemmer.

Med venlig hilsen

 

Lone Spottag Smedegaard,  
formand for social- og sundhedssektoren  
i FOA Silkeborg-Skanderborg 

Arbejdsmodel for uddannelsen, Borgeren i centrum



Kl. 16.00 fælles introduktion til dagen

Kl. 16.15 start på demens simulation ( 1 og 1 )

Kl. 16.15 start på læringsworkshops

Workshop 1: Borgerperspektiv – demenssimulator

Ud fra et borgerperspektiv får du en oplevelse af de problemstillinger og den 
afmagt man kan stå med som demensramt.

Workshop 2: Medarbejderperspektiv – Når det (mis)lykkes

Hvornår oplever du som medarbejder, at relationen og samarbejdet lykkes mellem 
både borger, pårørende og kolleger. I hvilke situationer føler du afmagt?

Workshop 3: Et fælles perspektiv – Den faglige tilgang til afmagt og forråelse

Refleksion om, hvordan vi ”opsnapper” forråelse og negativ sprogbrug. Hvordan får 
vi skabt en kultur, hvor vi tør tale om afmagt og det som er svært. 

Workshop 4: Fremtidsperspektiv 

Ud fra det professionelle perspektiv reflekteres over dagens oplevelser. Hvilken 
forskel ser du, hvad kan du tage med, hvordan vil det ændre din praksis.

Debriefing 

 
Hvad giver mening for dig, 

og hvad skal du holde for dig selv.

Tak for i dag!

Program for dagen



F

For at alle deltagere skal få mest muligt ud af udannelsesdagen og undgå 
afbrydelser, så mød til tiden og er du forhindret så meld afbud. 

Sted
Undervisningen foregår på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg,  
Høgevej 4, 8600 Silkeborg.

Økonomi
Temadagen er gratis for FOAs medlemmer.

Forplejning
FOA er vært for sandwich og vand.

Parkering
Du kan parkere uden at registrere dig fra kl. 15.30, men skulle du ankomme tidligere 
end kl. 15.30 kan du registrere din bil på en ipad til højre for indgangen.

Holdoversigt
Datoer for hold:

22-sep, 23-sep, 24-sep, 29-sep, 30-sep, 01-okt, 06-okt, 07-okt, 08-okt, 20-okt, 

21-okt, 22-okt, 27-okt, 28-okt, 29-okt

Tilmelding
Du kan tilmelde dig via dette link: 

https://bit.ly/2YXkkaq

For yderliger information kontakt Mette Gamborg på 87 20 61 17 eller  
mga@sosuoj.dk.

Det videre forløb
Der vil efterfølgende være mulighed for at deltage i uddannelser om demens og 
andre uddannelser der kan give øgede kompetencer i dit arbejdsliv. Et udvalg af 
disse uddannelser præsenteres på dagen.

Praktisk information


