
Om workshops 

Workshops kan laves for en personalegruppe, en ledergruppe eller en hel 
arbejdsplads. Der er mulighed for at tilpasse dagen, så den passer til netop 
jeres behov.

Workshops kan bookes i 2 pakker, der begge er med forplejning:

• 4 timer, max 6 deltagere kr. 10.800

• 8 timer, max 12 deltagere kr. 19.800

Indholdet for workshops med læringscentrets demenssimulator bygges op 
omkring et relevant tema som fx forråelse, omsorgstræthed, eller andre  
aktuelle emner. Dagen indeholder på den måde både simulation, faglige 
oplæg og refleksion samt dialog om de opgaver og udfordringer I står overfor.

Temaer: 
 
Eksempler på temaer, som workshops kan bygges op om:

• forråelse/omsorgstræthed

• demens og psykofarmaka

• demens i den palliative fase

• demens og smerter

• målrettet refleksion i demensplejen

• mobilisering af mennesker med demens

Du kan læse mere om de enkelte temaer på næste side.

 
 

 

Workshops

Yderligere information og tilmelding 

Uddannelseskonsulent Ann-Mette Kiel • 2112 7483 • ach@sosuoj.dk 

Strategisk projektudvikler Lise Knokgård • 8720 6193 • lkn@sosuoj.dk 

Kursuskoordinator Mette Gamborg • 4011 7833 • mga@sosuoj.dk

IDV forløb

Aarhus • Silkeborg • Skanderborg • +45 8741 2626



Eksempler på temaer 

Tema: forråelse/omsorgstræthed (Max 6 deltagere)

Fokus på oplevelse i demenssimulatoren, med grundig briefing samt debriefing, samt kognitive øvelser der giver et 
indblik i at leve med kognitive funktionsnedsættelser. 

Oplæg og debat om enten forråelse eller omsorgstræthed.

Tema: demens og psykofarmaka

Fokus på Den Nationale Demenshandleplans initiativ nr. 5: Nedbringelse af forbruget af antispsykotika blandt 
mennesker med demens.

Oplæg om antipsykotika i relation til mennesker med demens.

Debat om tiltag til nedbringelse af forbruget af antipsykotika på jeres arbejdsplads.

Tema: demens i den palliative fase

Fokus på hvordan den terminale fase adskiller sig hos mennesker med demens sig fra den terminale fase hos  
mennesker uden en demenslidelse.

Oplæg og debat om medicin i forhold til demensramte i den terminale fase, samt samarbejdet med pårørende, - 
hvorfor er det noget særligt?

Tema: demens og smerter

Mennesker med demens reagerer ofte anderledes på sanseindtryk, herunder også smerter. Det kan derfor være et 
vanskeligt at finde ud af hvad, der er i vejen, når et menneske med demens reagerer med en anderledes adfærd.

Gennemgang af smerte-systemet, samt hvad der sker med det ved forskellige demenssygdomme. Hvilken adfærd 
kan være et symptom på smerte, når man er demensramt, hvordan kan vi stille skarpt på smerteproblematikken?

Tema: målrettet refleksion i demensplejen

Som sundhedsprofessionel står man ofte overfor et menneske med demens, der har en adfærd, der kan være svær 
at forstå. Vi arbejder casebaseret og målrettet med refleksion over, hvorfor mennesker med demens gør som de 
gør. Der vil være konkret træning i refleksion over egen praksis, hvilket vil medvirke til at optimere og kvalitetsløfte 
praksis.

Tema: mobilisering af mennesker med demens

Mennesker med svær demens kan være komplekse at samarbejde med i forhold til f.eks. forflytninger og andre  
ADL opgaver. Denne temadag sætter fokus på, hvordan man forebygger uhensigtsmæssig adfærd under f.eks. 
forflytninger og personlig hygiejne-situationer. Der vil være små oplæg, simulation og debat.
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