KURSER OG EF TERUDDANNEL SE

Demens
Få opdateret din viden og dine kompetencer

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

Ønsker du at opnå viden om og
få opdateret din viden og dine
kompetencer inden for demensområdet? ZBC udbyder følgende demenskurser:
AMU 44859 | 3 dage
Neuropædagogik som redskab
i pædagogisk arbejde
Temaer på kurset
• Hjernens funktioner
• Hjernens opbygning og plasticitet.
• Hjernens funktioner
• Sanseintegration
• Sansernes funktion.
• Fra sansning til sanseintegration
• At arbejde neuropædagogisk
• Spejlneuroner og relationers betydning for hjernen.
• At arbejde neuropædagogisk.

Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/neuropaedagogik-som-redskab-i-paedagogisk-arbejde eller via voksenuddannelse.dk
med kviknummer: 2809415205am4859p

AMU 44327 | 5 dage
Omsorg for personer med demens
Temaer på kurset
• De ældre og samfundet
• Demensbegrebet, herunder demensformer og demensgrader
• Livshistorien – livshistoriens betydning
• At mestre demens i hverdagen – behov og egenomsorg
– livskvalitet – balancen mellem vore krav og den
demensramtes ressourcer – kommunale målsætninger
– rolleskifte og forventninger og netværk – problemstillinger i omsorgen.
Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter samt andre, der ønsker grundlæggende viden om
demens.

Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter samt andre, der ønsker grundlæggende viden om
demens.

Sted
ZBC, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde.

Sted
ZBC, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde

Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/omsorg-for-personer-med-demens eller via voksenuddannelse.dk med kviknummer:
2809415209am4327p

Dato
30.-31. maj og 1. juni 2022

Dato
5.-7. september + 26.-27. september 2022

For alle kurser gælder
Pris og VEU
Forløbet er gratis for faglærte og ufaglærte i job.
Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse i forbindelse med, at du tilmelder dig.
Kontakt os
Konsulent Susanne Møller, susm@zbc.dk, tlf. 5116 5955

AMU 49241 | 5 dage
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Temaer på kurset
• Aktiviteter - individuelle hverdags- og
gruppeaktiviteter
• Aktivitetsudførelsens betydning for livskvalitet, identitet og personlighed.
• ADL og P-ADL
• Reminiscens
• Erindringskasse; livshistorien; plejetestamente, Musikterapi
• Kommunikationsformer/samarbejde målrettet personer
med demens og deres pårørende.
• Velfærdsteknologi
• Velfærdsteknologiske hjælpemidler
• Hvorledes velfærdsteknologi kan indgå som en del
af den demensfaglige hjælp og tilbud som mennesker med demens tilbydes. Indtænkning af velfærdteknologiske hjælpemidler i demensplejen.
Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter, der har erfaring med arbejdet med demente
borgere.
Sted
ZBC, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde
Dato
10.-12. og 26.-27. oktober 2022
Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/det-meningsfulde-liv-mennesker-med-demens eller via voksenuddannelse.dk med
kviknummer: 2809415210am9241p

AMU 49638 | 5 dage
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved
demens
Temaer på kurset
• Neurologogiske symptomer på ændret adfærd
• Agnosi,apraksi, amnesi, og adfærd
• Over-/understimulation. Psykisk, fysisk og socialt
• Delir og demens
• Smerter; UVI, obstipation, medicinforgiftning etc.
• Den socialpædagogiske tilgang i mødet med personer
med demens.
• Tilpasning af krav.
• Ligeværdig kommunikation og konflikter
• Personcentreret omsorg
• Tom Kitwood, livshistorie og blomsten.
Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter, der har erfaring med arbejdet med demente
borgere.
Sted
ZBC, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde
Dato
31. oktober-2. november og 16.-17. november 2022
Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/uhensigtsmaessig-adfaerd-og-udadreageren-ved-demens_4 eller via voksenuddannelse.dk med kviknummer: 2809415210am9638p

ZBC
Maglegårdsvej 10
4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

