Møde i Selveje Danmarks Ældrenetværk
Onsdag den 7. september hos Aarhus Friplejehjem og onsdag den
23. november hos Grønttorvets Friplejehjem. Begge dage kl. 9.3015.15

Program
Dette efterår vil ældrenetværket have fokus på demens. Vi får besøg af Karen Tannebæk, der er
uddannelsesleder hos Nationalt Videnscenter for Demens. Hun skal fortælle om, Videnscenterets arbejde og
de tilbud de har, som I kan benytte jer af.
Derudover får vi besøg af, Jette Waagner, der er en selvstændig Marte Meo supervisor og demenskonsulent
fra Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold og Værdighedsrejsehold. Hun vil give en introduktion til, hvordan
man kan anvende Marte Meo metoden og dets menneskesyn ift. ældre med demenssygdomme.
Der vil naturligvis også blive tid til en politisk status og ikke mindst tid til at netværke med hinanden på
tværs.

9.30-10.00

Ankomst, morgenbrød, kaffe og netværk

10.00-10.05

Velkommen
v. Louise Dybdal, chefkonsulent i Selveje Danmark

10.05-10.45

Oplæg om Nationalt Videncenter for Demens (NVD)
v. Karen Tannebæk, uddannelsesleder ved NVD
Hvad er Nationalt Videnscenter for Demens (NVD)? Hvad arbejder NVD med
og for? Hvordan kan I som ledere og medarbejdere benytte jer af deres viden og
værktøjer i jeres arbejde med mennesker med demenssygdomme?

10.45-12.15

Meningsfuld og stimulerende hverdag for mennesker med demens
v. Karen Tannebæk, uddannelsesleder ved NVD
Hvordan kan man arbejde med målrettet brug af sansestimulering? Hvad er
kognitiv stimulering og hvordan kan det være med til at fremme livskvalitet.

12.15-12.45

Frokost

12.45-15.15

Hvordan arbejder man med Marte Meo og mennesker med
demenssygdomme
v. Jette Waagner, selvstændig Marte Meo supervisor og underviser for
Sundhedsstyrelsens rejsehold og værdighedsrejsehold
Hvad er Marte Meo? Og kan man ved at arbejde bevidst med relationerne
fremme trivsel, livsglæde og samarbejdsmuligheder hos mennesker med
demens.
I vil se en film med Marte Meo i akut opstående situationer og når det drejer sig
om længerevarende indsatser.

Vi glæder os til at se dig.
Praktiske oplysninger
Hos Aarhus Friplejehjem onsdag d. 7. september 2022 kl. 9.30-15.15
Sted: Aarhus Friplejehjem, Slet Møllevej 12, 8310 Tranbjerg.
Afmeldingsfrist: Skal foregå senest den 1. september 2022 til tilmelding@selveje.dk.
Hos Grønttorvets Friplejehjem onsdag d. 23. november 2022 kl. 9.30-15.15
Sted: Grønttorvets Friplejehjem, Værkstedsvej 5, 2500 Valby.
Afmeldingsfrist: Skal foregå senest den 16. november 2022 til tilmelding@selveje.dk.
Tilmelding: Tilmelding skal foregå til tilmelding@selveje.dk . Der må gerne opgives navn, titel og
kontaktoplysninger.
Pris: Gratis for medlemmer af Selveje Danmark.
No-show: Grundet udgifter til forplejning vil der være et no-show gebyr, hvis man melder afbud efter
fristen.

