4 DAGES KURSUS - MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING

ALDRING OG DEMENS

ucsyd.dk

Fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse
Aldring og demens - målrettet
medarbejdere ved Servicelovens §§
107, 108, 110.
Blandt mennesker med en fysisk og
psykisk funktionsnedsættelse/
udviklingshæmning er levealderen
generelt stigende. En række faktorer
bl.a. fokus på sundhed, livskvalitet og
lighed i rettigheder er medvirkende
årsager hertil. En stigende levealder
betyder dog også en højere
forekomst af aldersbetingede
sygdomme såsom
demenssygdomme.
Ifølge Sundhedsstyrelsen har ca. 5 %
af alle over 65 år i
normalbefolkningen en
behandlingskrævende demens,
hvorimod der for mennesker med en
fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse/
udviklingshæmning er der tale om 22
%.
Demenstypen Alzheimers sygdom
udvikles således hos omkring 80 % af
mennesker med Downs syndrom, og
Landsforeningen for
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udviklingshæmmede (LEV) skønner, at
mellem 300-500 personer med
udviklingshæmning har demens.
Det er derfor særdeles vigtigt, at
medarbejdere fagligt har øje for tegn
på demens, og tværfagligt kan
handle herpå.
Kompetenceudviklingsforløbet er
udviklet med baggrund i Danmarks
nationale demenshandlingsplan
2025.
Kursets mål
At deltageren:
opnår et grundlæggende indblik i
og viden om demenssygdommens/
handicappets betydninger.
identificerer socialpædagogisk
relaterede faglige og metodiske
tilgange
bliver i stand til at udøve kritisk
refleksion og derved analyserer
egne for-forståelser og
dispositioner
derved kan udvikle, forandre og
forankre i egen praksis

Fakta om kurset

Temaer
Aldersbetingede behov og
demenssygdomme
Den personcentrerede omsorg
Værdighed og respekt i mødet med
borgeren
Problemskabende adfærd hvordan forstås og arbejdes
hermed?
Tilrettelæggelse /
undervisningsform
Dialogbaseret oplæg
Inddragelse af cases fra egen
praksis
Læring i praksisfællesskab via
gruppe- og plenumdialog
Praksislæring i egen organisation
Udarbejdelse af individuel
implementeringsplan
Forløbet kan etableres som split.
Forplejning
Der tilbydes formiddagskaffe/te m.
bolle, ost og marmelade og
eftermiddagskaffe/te m. kage.

Tid og sted
Forløbet strækker sig over 4 dage.
Undervisningen foregår dagligt i
tidsrummet kl. 08.30 – 12.00 og kl.
12.30 – 15.00.
Undervisningen foregår i UC Syds
lokaler på Stengårdsvej 114. 6705
Esbjerg Ø eller på UC Syds øvrige
campusser.
Forløbet kan også rekvireres af
kommuner og foregå i egne lokaler
Deltagerforudsætning
Tværfagligt professionsuddannede
medarbejdere der har min. 2 års
erhvervserfaring.
Underviser/læringsansvarlig
Er du interesseret i mere information
eller vil du gerne tilmelde dig, så
kontakt:
Lene-Theresa Hansen
UC SYD Videreuddannelse
Lektor og koordinator
72663145 ltha@ucsyd.dk
UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
ucsyd.dk
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