
A K A D E M I U D D A N N E L S E  I  S U N D H E D S P R A K S I S 

Demens
Modulet har fokus på den nyeste viden 
om demenssygdomme i et neuro-
psykologisk perspektiv, herunder de 
sammenhænge, der er mellem skader 
i hjernen grundet demens og den ad-
færd, borgere med demens udviser. 

Du får under uddannelsen kompe-
tencer til at vurdere praksisnære 
problemstillinger i relation til borgere 
med demens, bruge neuro- såvel som 
socialpædagogiske metoder, samt 
bidrage til udviklingsorienterede tiltag 
af demensindsatsen i samarbejde med 
borgere, pårørende og tværfaglige 
samarbejdspartnere. 

Teori og metode knytter sig til føl-
gende temaer:
Demenssygdomme i et neuropsykolo-
gisk perspektiv og samspillet mellem 
kognitive, somatiske sygdomme og 
demens.

Etik og magt i arbejdet med borgere 

med demens og deres pårørende. 

Neuro - og socialpædagogiske meto-
der i samarbejde med borgere med 
demens. 

Implementering af udviklingsoriente-
rede tiltag i samarbejde med borgere, 
pårørende og tværfaglige samarbejds-
partnere. 

Læringsmålene giver dig viden og 
forståelse for:
Demenssygdommenes kompleksitet i 
et neuropsykologisk perspektiv. 

Samspillet mellem kognitive, somatiske 
sygdomme og demens. 

Lovgrundlaget og forholdet mellem 
etik og magt i arbejdet med borgere 
med demens og deres pårørende. 

Social- og neuropædagogiske metoder 
i demensindsatsen, som du bruger i 
både tilrettelæggelsen og udførelsen af 

pleje, omsorg og behandling. 

Egen rolle i forhold til at bidrage til ud-
viklingsorienterede tiltag i samarbejde 
med borgere, pårørende og tværfag-
lige samarbejdspartnere i din daglige 
dialog. 

Dine kompetencer efter modulet 
Du kan håndtere adfærdsændringer og 
symptomer hos borgere med demens i 
dit daglige arbejde. 

Du kan gennem en social- og neuropæ-
dagogisk indsats bidrage til udviklings-
orienterede tiltag og implementering af 
disse i demensindsatsen. 

Du kan bidrage til og håndtere et 
professionelt samarbejde med de 
pårørende. 

En praksisnær  
efteruddannelse 
til dig der arbejder 
med mennesker
Vil du vide mere om modulets ind-
hold og varighed kontakt
Susanne Møller  
susm@zbc.dk / tlf. 5116 5955

Har du spørgsmål til tilmelding, pris 
og brug af kompetencefonde kan 
du kontakte
Susanne Birkerod 
subi@zbc.dk / 4172 1197

VALGFRIT MODUL

Modulet udløser 10 ETCS-point efter 
bestået eksamen.

Vær med.
Verden er til at forandre.
zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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