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KURSER &
KONFERENCER

V e l kom st

Trænger du til faglig inspiration?
n 
H
 vordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens?


Hvad
gør vi, når diagnosen er svær at stille?
n 
Og hvordan implementerer vi god demensomsorg og sikrer
forankring?
n

Det er bl.a. spørgsmål som disse, vi med dette års kursusudbud forsøger
at besvare. Vi har sammensat et bredt program, som er målrettet alle,
der arbejder med demenssygdomme.
I Nationalt Videnscenter for Demens stræber vi efter at lave arrangementer, som understøtter, at viden kan omsættes til handling.
I efteråret 2014 afslutter vi projektet Migrationsskole for demensplejen i
Øresundsregionen med en konsensuskonference, hvor vi gør status over
resultater og erfaringer fra de sidste tre år. Vi vil fortsat arrangere kurser
med udgangspunkt i den viden, som projektet har genereret om etniske
minoriteter og demens.
På temadagene i 2014 får du bl.a. viden om: diagnostik og behandling af
demens hos personer med udviklingshæmning, personcentret omsorg,
opsporing af demenssygdom samt om betydningen af fysisk aktivitet.
Vi tilbyder fortsat skræddersyede kurser, der passer præcis til jeres behov
i det daglige arbejde med demens.
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I 2014 arrangerer vi også specialistkurser om demensfaglige emner.
Neuropsykologer og læger får mulighed for at fordybe sig i unikke
patient-cases, ligesom ph.d.-studerende kan følge et særligt tilrettelagt forløb. Medarbejdere ved omsorgstandplejen, demenskonsulenter, pædagoger og omsorgspersonale kan lære mere om emner som
tandsundhed ved demens og frontotemporal demens samt få gode
ideer til, hvordan man kan skabe liv og aktivitet.
I 2014 afholder vi ikke DemensDagene, da Alzheimer’s Association
International Conference (AAIC) kommer til København. Til gengæld er vi
medarrangører af en skandinavisk konference: God demensomsorg – et
spørgsmål om ledelse? Implementering som holder. I november måned
afholdes vanen tro den årlige Forskningskonference med fokus på ny
forskning i Alzheimers sygdom.
Vi opdaterer løbende aktiviteter og arrangementer med detaljerede
programmer, beskrivelser af oplægsholdere samt anden praktisk
information. Se mere på:
www.videnscenterfordemens.dk/kurser
Vi glæder os til at inspirere dig og lade os inspirere af din hverdag.
Ane Eckermann, Karen Tannebæk & Elsebeth Refsgaard

I n dhol d

Dato

22. januar
30. januar
6. februar
28. februar
21. marts
2. april
8. maj
21. maj
4. juni
25. – 28. august
5. september
18. september
25. september
2. oktober
8. oktober
20. – 21. oktober
6. november
28. november
4. december
28. januar 2015
26. februar 2015
6. marts 2015

19. marts 2015
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Aktivitet
Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper
Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning
Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning
Palliativ indsats til mennesker med demenssygdomme
Kasuistikkursus
At skabe liv og aktivitet
Personcentreret omsorg
Demenssygdomme og psykologiske tilbud
Fysisk aktivitet – hvorfor og hvordan?
Ph.d.-kursus
Tandsundhed ved demens
Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning
Tre år med fokus på etniske minoritetsgrupper og demens
At skabe liv og aktivitet

Netværkskonference for demensudredningsenheder
God demensomsorg – et spørgsmål om ledelse? Implementering som holder
At opdage symptomer på demens
Forskningskonference 2014
Frontotemporal demens
Når sprog og kultur giver særlige udfordringer i demensarbejdet
Frontotemporal demens
Tandsundhed ved demens
Et sundt liv – også med demens
ABC Demens
AAIC 2014
Skræddersy et kursus til din arbejdsplads
www.videnscenterfordemens.dk
Kursusbetingelser
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Sted

Side

København
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Odense
København
Aarhus
København
Ringsted
København
København
København
København
København
Aalborg
København
Aarhus
Nyborg
Stockholm, Sverige
København
København
Roskilde
Odense
Vejle
Aalborg

København

7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
16
10
17
18
19
20
21
22
21
15
23
24
25
26 - 27
28 – 29
30

K u r s us 	M IG R AT IONSSKOLE

TID, STED & PRIS

Kursus

Pleje og omsorg til mennesker med
demens fra etniske minoritetsgrupper
Antallet af ældre med indvandrerbaggrund ventes at blive firdoblet over de kommende år. Dermed stiger antallet af mennesker med demens
med anden etnisk oprindelse end dansk. Det
er vigtigt at ruste sundhedspersonalet til at
yde pleje og omsorg til denne nye og hastigt
voksende gruppe.
Tema
På kurset arbejdes med at forstå kulturmødet,
når borgerens etnicitet møder den måde, som
demensplejen i de skandinaviske lande er tilrettelagt på. Omsorgsfuld pleje er forbundet med
mange udfordringer, idet mennesker fra etniske
minoriteter bl.a. hæmmes af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, så
kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse
er tilbage.
Formål
At deltagerne får kendskab til pleje og omsorg
til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper med specifikke behov i forskellige
plejesituationer og kommunikation.
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Målgruppe
Omsorgspersonale, der arbejder med eller har
interesse for mennesker fra etniske minoritetsgrupper med demenssygdomme.
Form
Der veksles mellem oplæg og film-cases.
Erfaringer fra deltagernes egen hverdag ind
drages også i kurset.
Deltagerantal
Minimum 15 – maksimum 35
Mødeledere
Sygeplejerske Eva Granvik, Minneskliniken,
Skånes Universitetssjukhus, Malmø
Sygeplejerske Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens

Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt
Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma,
Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke sam
arbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen.

Dato: Onsdag 22. januar 2014
Sted: 	Rigshospitalet
København
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Gratis
Tilmeldingsfrist: Mandag 6. januar 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

K u r s us

TID, STED & PRIS

Kursus			

Brug af demensskema hos personer
med udviklingshæmning
I takt med stigende levealder øges forekomsten af demenssygdomme hos personer med
udviklingshæmning. Derfor er det essentielt
at tilegne sig viden om demenssygdomme og
særligt hvilke symptomer, man som observatør skal være opmærksom på hos ældre
personer med udviklingshæmning.
Tema
På kurset arbejdes med at observere tidlige
tegn på demens hos personer med udviklingshæmning ved brug af Trinvold Demensskema. Skemaet er et redskab, som bruges
ved diagnosticering af demens og er en hjælp
til at omsætte observationer til den pædagogiske indsats.
Formål
At deltagerne får viden om korrekt brug af
Trinvold Demensskema og bliver i stand til at
observere udvikling og forværring af demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning.
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Form
Deltagerne introduceres til Trinvold Demensskema og bliver trænet i brugen af skemaet
ud fra film-cases. Generel viden om demens
er en forudsætning for at deltage.
Målgruppe
Nøglepersoner fra bosteder for personer med
udviklingshæmning, som er ansvarlige for eller
skal være ansvarlige for kontinuerlig brug af
Trinvold Demensskema, fx socialpædagoger,
pædagoger, social- og sundhedsassistenter
samt demenskoordinatorer og -konsulenter.
Deltagerantal
Minimum 20 – maksimum 30
Undervisere
Vicecenterleder Kirsten Agerskov Nielsen,
Handicapcenter Nordøstfyn
Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem,
Nationalt Videnscenter for Demens

Dato:
Sted:

Torsdag 30. januar 2014
First Hotel Grand
Odense
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 995,00
Tilmeldingsfrist: Fredag 20. december 2013

Kursus			
Dato:
Sted:

Torsdag 18. september 2014
Best Western Scheelsminde
Aalborg
Tid:
09:30 – 15:30
Kr. 995,00
Pris:
Tilmeldingsfrist: Fredag 15. august 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

TEM A DAG 				



TID, STED & PRIS

Temadag

Diagnostik og behandling af demens hos
personer med udviklingshæmning
Levealderen for personer med udviklingshæmning er generelt stigende, hvilket medfører
øget forekomst af aldersbetingede sygdomme,
herunder demens. Personer med Downs
syndrom har en særlig risiko for at udvikle
demens som følge af Alzheimers sygdom.
Tema
Ofte er det forbundet med særlige udfordringer at stille en demensdiagnose og udelukke
andre årsager til demenssymptomer hos
personer med udviklingshæmning. Temadagen
har fokus på den nyeste viden om udredning
og behandling og belyser også andre sygdomstilstande, som kan forekomme hos ældre
mennesker med udviklingshæmning.
Dagen indledes med oplægget “Alzheimer’stype dementia in Down’s syndrome:
Diagnostic and treatment issues” af André
Strydom, speciallæge i psykiatri, PhD.
André Strydoms forskning fokuserer primært
på udredning og behandling af hukommel-
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sesproblemer hos ældre udviklingshæmmede,
herunder sammenhænge mellem Alzheimers
sygdom og Downs syndrom.
André Strydom,
speciallæge i psykiatri, PhD
Clinical Senior Lecturer in
Intellectual Disabilities, UCL
Mental Health Sciences Unit,
Faculty of Brain Sciences, England
Målgruppe
Speciallæger, praktiserende læger, psykologer
samt læger og sygeplejersker med tilknytning
til bosteder for personer med udviklingshæmning.
Deltagerantal
Minimum 30 – maksimum 75
Mødeleder
Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem,
Nationalt Videnscenter for Demens

Dato:
Sted:

Torsdag 6. februar 2014
Scandic Copenhagen
København
Tid:
10:00 – 16:00
Pris:
Kr. 1.450,00
Tilmeldingsfrist: Fredag 3. januar 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

t e m a dag

TID, STED & PRIS

Temadag

Palliativ indsats til mennesker
med demenssygdomme
Nationalt Videnscenter for Demens afholder
i samarbejde med Palliativt Videncenter en
temadag, hvor der sættes fokus på palliation
og demens.
Tema
I Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den
palliative indsats i Danmark er der fokus på
den palliative indsats til alle patienter med en
livstruende sygdom, herunder mennesker med
demenssygdomme. Fagpersoner har brug for
systematiske metoder og opdateret viden for
bedre at kunne lindre plagsomme symptomer,
forebygge unødige indlæggelser og fremme
livskvaliteten hos mennesker med demenssygdomme.
Form
Temadagen byder på en række oplæg af eksperter, som har stor erfaring med palliativ
indsats. Ligeledes vil deltagerne få mulighed
for at “shoppe på markedspladsen”, hvor en
række indbudte gæster fortæller om egne
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erfaringer fra projekter, hvor man har fordybet
sig i emnet.
Målgruppe
Læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt personale fra specialiserede palliative
enheder.
Deltagerantal
Minimum 50 – maksimum 125
Mødeledere
Sygeplejerske Jorit Tellervo, projektleder,
Palliativt Videncenter
Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann,
uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for
Demens

Dato:
Sted:

Fredag 28. februar 2014
Scandic Aarhus City
Aarhus
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 1.450,00
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 28. januar 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

K u r s us

TID, STED & PRIS

Kursus
Dato:
Sted:

Kasuistikkursus
Dette kursus er for læger og neuropsykologer og tilrettelægges med udgangspunkt i
patientrelaterede cases. Nationalt Videns
center for Demens har inviteret en interna
tional neurolog med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring:
Dr. Peter Nestor
Head of the plasticity and neuro
degeneration group
German Center for Neurodegenerative
Diseases (DZNE), Magdeburg, Tyskland
Peter Nestor indleder dagen med foredraget
“The role of imaging in clinical diagnosis of
degenerative dementias”. Herefter præsenteres et antal patient-cases, som repræsenterer
vanskelige diagnostiske problemstillinger.
Deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategi
sammen med Peter Nestor. Ved case-præsentationerne medvirker frivillige patienter og
pårørende.
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Målgruppe
Kurset er åbent for speciallæger i neurologi,
geriatri og psykiatri samt neuropsykologer,
som arbejder med udredning af patienter
med kognitive forstyrrelser og demens. Læger
under uddannelse inden for de tre specialer
kan også deltage. Kurset foregår på engelsk.
Deltagerantal
Minimum 20 - maksimum 50
Mødeledere
Professor, overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens
Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Nationalt
Videnscenter for Demens

Fredag 21. marts 2014
Rigshospitalet
København
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 550,00
Tilmeldingsfrist: Onsdag 19. februar 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

K u r s us

TID, STED & PRIS

Kursus
Dato:
Sted:

At skabe liv og aktivitet
Det kan ofte være en udfordring at skabe
aktiviteter og samvær, der kan være med til at
samle en gruppe af mennesker med forskellige demenssygdomme og stadier af demens.

Formål
At deltagerne får inspiration til, hvordan man
kan ”få liv til at ske” i boenheder og dagtilbud,
hvor mennesker med demens er sammen.

Tema
På kursusdagen stilles der skarpt på metoder,
du kan anvende til at skabe liv, styrke identitet og livskvalitet i miljøer, hvor mennesker
med demens er sammen.

Form
Oplæg efterfulgt af refleksion og praktiske
øvelser.

Deltagerne præsenteres for konkrete ideer og
får demonstreret, hvordan fysisk og kreativ
aktivitet, reminiscens og kognitiv stimulation
kan bruges til at give mennesker med demens
sociale oplevelser.
Deltagerne får desuden både metoder og
tips til at organisere og lede aktiviteter, som
styrker den enkelte og fremmer samværet i
gruppen.

Målgruppe
Personale som i det daglige arbejder med
mennesker med demens enten i plejebolig
eller dagtilbud.
Deltagerantal
Minimum 20 - maksimum 30
Undervisere
Ph.d.-studerende Anders Møller Jensen, Klinisk
Institut, Syddansk Universitet & Udviklingskonsulent, Center for forskning i aldring og
demens, VIA University College
Specialergoterapeut i gerontologi, MSc in OT,
Annette Johannesen
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Onsdag 2. april 2014
Scandic Ringsted
Ringsted
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 995,00
Tilmeldingsfrist: Fredag 28. februar 2014

Kursus
Dato:
Sted:

Torsdag 2. oktober 2014
Scandic Aarhus City
Aarhus
09:30 – 15:30
Tid:
Pris:
Kr. 995,00
Tilmeldingsfrist: Mandag 1. september 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

T e m a dag

TID, STED & PRIS

Temadag
Dato:
Sted:

Personcentreret omsorg
Personcentreret omsorg er et udbredt begreb
inden for demensområdet i Danmark. Begrebet
vil for mange være synonymt med professor Tom Kitwood, som bragte personcentreret
omsorg til Danmark. Hans arbejde er overtaget
og videreudviklet af dagens internationalt anerkendte hovedtaler:
Dawn Brooker, professor i psykologi
Director of the University of
Worchester Association for
Dementia Studies, England
Temadagen introducerer Tom Kitwoods tanker
om personcentreret omsorg. Foruden hovedtaleren, Dawn Brooker, er der indbudt en række
danske specialister, som fortæller om arbejdet
med personcentreret omsorg. Temadagen belyser en række spørgsmål, fx:
n 
H
 vad vil det sige at arbejde personcentreret?
n 
H
 vilke krav stiller det til organisationen?
n 
H
 vordan implementeres personcentreret

omsorg?
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Form
På temadagen er der oplæg på dansk, mens
hovedoplægget holdes på et letforståeligt
engelsk.
Målgruppe
Ledere og medarbejdere, der arbejder med
pleje, omsorg og aktiviteter for personer med
demens.
Deltagerantal
Maksimum 200
Mødeledere
Master i organisations- og proceskonsultation
Vibeke Drewsen Bach, Energy2work
Specialergoterapeut i gerontologi Karen
Tannebæk, uddannelseskonsulent, Nationalt
Videnscenter for Demens

Torsdag 8. maj 2014
Scandic Copenhagen
København
Tid:
09:30 – 16:00
Pris:
Kr. 1.450,00
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 8. april 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

KU R SUS

TID, STED & PRIS

Kursus
Dato:
Sted:

Demenssygdomme og
psykologiske tilbud
Når demenssygdom diagnosticeres kan der
være brug for psykologisk bistand både til
patienten selv og de pårørende. Dette kursus
har til hensigt at ruste psykologer til denne
opgave. Kurset uddyber baggrundsviden om
demenssygdomme. Målet er at kunne tilbyde
støttende og terapeutiske forløb til personer,
der har demenssygdom tæt inde på livet.
Tema
Kurset er delt op i to. Første del omhandler
faktuel viden om demenssygdomme, sygdomsforløb, kognitive symptomer samt psykiatriske
symptomer ved demenssygdomme. Anden
del omhandler de psykologiske tilbud, der kan
gives til personer med demenssygdomme og til
deres pårørende.
Form
Emnet belyses af undervisere med stor erfaring
på området, og der er løbende mulighed for
dialog, spørgsmål og diskussion.
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Målgruppe
Psykologer der arbejder med pårørende til
personer med demens eller ønsker at udvikle
tilbud til denne målgruppe. Fx privatpraktiserende eller psykologer ansat i kommuner eller
på hospital.
Deltagerantal
Minimum 15 - maksimum 30
Undervisere
Professor, overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch,
Nationalt Videnscenter for Demens
Cand.psych. Laila Øksnebjerg, Specialist i
Klinisk Neuropsykologi, Nationalt Videnscenter
for Demens
Speciallæge i psykiatri, overlæge Hanne Vibe
Hansen, Nationalt Videnscenter for Demens
Cand.psych. Kim Oscar Carlsen, udviklingskonsulent på demensområdet, Silkeborg Kommune

Onsdag 21. maj 2014
Rigshospitalet
København
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 1.495,00
Tilmeldingsfrist: Fredag 11. april 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

t e m a dag

TID, STED & PRIS

Temadag
Dato:
Sted:

Fysisk aktivitet – hvorfor og hvordan?
Fysisk aktivitet og træning hos ældre mennesker kan medvirke til at opretholde fysisk
funktionsevne og fremme selvhjulpenhed.
Desuden kan fysisk aktivitet have en positiv
effekt på oplevelsen af livskvalitet hos den
enkelte.
Forskningsresultater peger på, at der også
potentielt kan være en effekt på kognitive
funktioner som fx hukommelse, indlæring
og problemløsning.
Tema
På temadagen får deltagerne viden om, hvorfor det er vigtigt, at ældre mennesker tilbydes
fysisk aktivitet og træning. Deltagerne præsenteres for træningsfysiologi samt, hvordan
man takler kognitive udfordringer i forbindelse med træning. Endelig får deltagerne
inspiration til, hvordan man kan gennemføre
fysiske aktiviteter målrettet ældre mennesker
ud fra erfaringer fra forskellige projekter.
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Form
Temaet bliver belyst af eksperter, som har
erfaring med arbejdet fra både forskning
og praksis.
Målgruppe
Fysio- og ergoterapeuter, demenskoordinatorer og -konsulenter, beslutningstagere og
andre fagpersoner, som arbejder med fysisk
aktivitet og træning til ældre mennesker.
Deltagerantal
Minimum 40 - maksimum 75
Mødeleder
Fysioterapeut, ph.d. Nina Beyer, Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering og
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Onsdag 4. juni 2014
DGI-byen
København
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 1.495,00
Tilmeldingsfrist: Fredag 2. maj 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

P h . d. - k u r s us

TID, STED & PRIS

Kursus

Research in Alzheimer’s disease and
other neurodegenerative dementias
Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer
i samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet et
kursus målrettet ph.d.-studerende og andre
forskningsinteresserede inden for det bio
medicinske felt.
Formål
At deltagerne får viden om de seneste forskningsresultater inden for neurodegenerative
demenssygdomme med særlig fokus på Alzheimers sygdom. Der vil også være fokus på
nogle af de forskningsmetoder, der hyppigst
anvendes på området.
Form
Kurset veksler mellem forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne præsenterer primært de
nyeste forskningsresultater, mens øvelserne
tager udgangspunkt i forskningsmetoder,
hvor der indgår praktiske elementer. Kurset
bliver afholdt på engelsk.
Kurset er et godkendt ph.d.-kursus ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
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Københavns Universitet, og er en ECTSgivende aktivitet.
Målgruppe
Ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede med en baggrund inden for det bio
medicinske felt, både prækliniske, kliniske
og translationelt arbejdende forskere.
Kursusledere
Professor, overlæge, dr.med. Gunhild
Waldemar, Nationalt Videnscenter for
Demens, Rigshospitalet
Professor, overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet
Læge, ph.d. Kristian Steen Frederiksen,
Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet

Dato:
Sted:

Mandag 25. til
torsdag 28. august 2014
Rigshospitalet
København

Information og tilmelding:
https://phdkursus.sund.ku.dk/
frontPlanner/Default.aspx
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

K u r s us

TID, STED & PRIS

Kursus
Dato:
Sted:

Tandsundhed ved demens
At huske tandbørsten, når man glemmer
dagen i går og hvor man bor, kan være en stor
udfordring. Mange mennesker med demens
har store tandproblemer, og de er en voksende del af dagligdagen i den kommunale
omsorgstandpleje. Få viden om demens som
du kan anvende i det daglige arbejde med
denne patientgruppe.
Tema
Ifølge Sundhedsloven er kommunerne
forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer,
med nedsat førlighed eller vidtgående fysiske
eller psykiske handicap, og som derfor har
vanskeligt ved at benytte den almindelige
tandpleje.
Kurset gør rede for de mest almindelige
demenssygdomme samt for de kognitive
svigt, sygdommen medfører. Desuden redegøres for, hvilken indflydelse demenssygdom
har på tandsundhed og tandpleje. Deltagerne
introduceres til forskellige teknikker, der kan
benyttes ved kommunikation med personer
med demens.
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Formål
At deltagerne opnår viden om demens og sygdomssymptomer i forbindelse med tandpleje.
Form
Kurset indledes med et oplæg om demens af
en speciallæge med stor viden om demens
sygdomme. Der veksles mellem oplæg samt
erfaringsudveksling blandt deltagerne i mindre grupper.
Målgruppe
Tandlæger, tandplejere, klinikassistenter ansat
i den kommunale omsorgstandpleje.
Deltagerantal
Minimum 20 – maksimum 30
Undervisere
Tandlæge, ph.d. Birita Ellefsen, Videnscenter
for Helbred og Forsikring
Tandlæge Lotte Junggren, Tandlægeskolen,
Københavns Universitet

Fredag 5. september 2014
Rigshospitalet
København
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 1.495,00
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 5. august 2014

Kursus
Dato:
Sted:

Fredag 6. marts 2015
Best Western Scheelsminde
Aalborg
09:30 – 15:30
Tid:
Pris:
Kr. 1.495,00
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 3. februar 2015
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

Kon f e r e nc e 			



M IG R AT I ONSSKOLE

TID, STED & PRIS

Konference

Tre år med fokus på etniske
minoritetsgrupper og demens
På denne konference gør vi status over
resultater og erfaringer fra det tre-årige
projekt Migrationsskole for demensomsorgen i
Øresundsregionen.
Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt
mellem Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet og Kunskapscentrum för
Demenssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i
Øresundsregionen.
I projektperioden er udført et omfattende kortlægnings-, forsknings- og udviklingsarbejde.
Der er indsamlet erfaringer om de særlige
udfordringer, som kan opstå, når mennesker
med etnisk minoritetsbaggrund får demenssygdom i henholdsvis Sverige og Danmark.
På konferencen møder du flere af de eksperter,
der har været tilknyttet Migrationsskolen og får
mulighed for at høre resultater fra arbejdet med:
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n 
T værkulturel

demensdiagnostik

n 
K
 ulturforståelse
n 
U
 lighed

i adgang til pleje og behandling
af uddannelsestilbud
n 
U
 dvikling af informationsmaterialer
n 
E tablering

I projektet er der udviklet forskellige redskaber målrettet fagpersoner, der har kontakt
med etniske minoritetsgrupper. Redskaberne, fx e-learning om demens, faktaark om
demens på forskellige sprog og informationsmateriale om opfattelsen af demens i forskellige kulturelle grupper, er frit tilgængelige på
projektets danske og svenske hjemmesider.
Målgruppe
Medarbejdere, der er interesseret i at arbejde
med mennesker med demens med forskellig
etnisk baggrund som læger, sygeplejersker,
psykologer, plejepersonale og tolke. Derudover er studerende, der er i slutningen af
deres uddannelse, også velkomne.
Deltagerantal
150 deltagere fra Danmark og tilsvarende fra
Sverige

Dato:
Sted:

Torsdag 25. september 2014
Axelborg
København
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Gratis
Tilmeldingsfrist: Mandag 25. august 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

Kon f e r e nc e

TID, STED & PRIS

Konference

Netværkskonference for
demensudredningsenheder
Netværkskonferencen henvender sig til
medarbejdere fra landets demensudrednings
enheder. Deltagerne får mulighed for at ved
ligeholde og udbygge det samarbejde, der
er opbygget mellem enhederne på tværs af
regionerne.

Målgruppe
Læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat
på enheder, hvor man varetager udredning,
behandling og opfølgning af patienter med
demenssygdomme.

Traditionen tro indledes dagen med oplæg i
plenum med fokus på et særligt tema inden
for demensforskningen. Over middag får deltagerne mulighed for at deltage i workshops
målrettet forskellige faggrupper, hvor deltagerne inviteres til at præsentere egne erfaringer fra forsknings- eller udviklingsprojekter.

Deltagerantal
Maksimum 150

Deltagere, som er interesseret i at præsentere resultater på konferencen, kan kontakte
Nationalt Videnscenter for Demens telefonisk
eller sende en mail til vide@regionh.dk.
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Netværkskonferencen tilrettelægges i
samarbejde med Demensklinikken på
Odense Universitetshospital.

Dato:
Sted:

Onsdag 8. oktober 2014
Best Western Nyborg Strand
Nyborg
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 550,00
Tilmeldingsfrist: Fredag 5. september 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

SK A NDI NAV I SK KONFE R ENCE I STOCKHOLM

TID, STED & PRIS

Konference

God demensomsorg – et spørgsmål om ledelse
Implementering som holder
Svenskt Demenscentrum, Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse og Nationalt
Videnscenter for Demens samler for anden
gang ledere fra hele Skandinavien og fortsætter det gode samarbejde påbegyndt i 2012.
I 2014 sættes der fokus på implementering
af ny viden om god demensomsorg og på,
hvordan man kan lave og fastholde forbedringer over tid.
Konferencen afholdes 20.-21. oktober 2014
i Stockholm.
Konferencen omhandler et stort antal emner
præsenteret af en række internationale forskere og forelæsere på enten svensk, norsk,
dansk eller engelsk. Du kan bl.a. opleve:
n
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Person-centred leadership
Paul Edwards, Head of Training and Practice
Development at Bradford Dementia Group,
University of Bradford, England
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n 
B
 lomstringsledelse

– helhedsorienteret
og bæredygtig ledelse
Vibeke Drevsen Bach, master i
organisations- og proceskonsultation
samt diplomuddannelse i ledelse,
Energy2work, Danmark
n 
K
 valitet i omsorgen
Anders Kvale Havig, Siviløkonom, PhD,
Senter for omsorgsforskning, Høgskolen
i Gjøvik, Norge
Målgruppe
Ledere og mellemledere, fag- og udviklingskonsulenter samt andre myndighedspersoner
med interesse for demensområdet.

Dato:
Sted:
Tid:
Pris:

Mandag 20. til tirsdag 21.
oktober 2014
Waterfront Congress Centre
Stockholm, Sverige
11:00 – 16:00
Kr. 3.400,- ved tilmelding inden
10. april 2014 kl. 12.00
Kr. 3.900,- ved tilmelding
derefter

www.videnscenterfordemens.dk/kurser

T e m a dag

TID, STED & PRIS

Temadag
Dato:
Sted:

At opdage symptomer på demens
Sundhedsprofessionelle har et særligt
ansvar for at kunne identificere borgere med
symptomer på demens og sikre, at borgeren
tilbydes den rette udredning og behandling.
Mange ældre frygter at få en demenssygdom.
I mødet med borgeren kræves derfor viden
om demens samt kompetencer til at kunne
rådgive og vejlede.
Tema
At skelne mellem almindelig aldring og
begyndende symptomer på demens kan være
en udfordring. Hvad ved vi om demens og
diagnosticering af demens i dag? Hvad skal
du være opmærksom på i mødet med borgeren? Hvornår skal du reagere, og hvorfor er det
vigtigt at reagere?
Deltagerne bliver fagligt rustet til at opspore
og vejlede borgere omkring demens. Desuden
får du redskaber til at vurdere borgerens kognitive funktionsniveau samt får skærpet blikket i forhold til, hvad der skal reageres på.
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Form
Temadagen veksler mellem oplæg, dialog og
præsentationer af konkrete redskaber. Dagen
afsluttes med ”Spørg professoren”, hvor du får
mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige oplægsholdere.
Målgruppe
Forebyggende medarbejdere, visitatorer,
ældrekonsulenter, sundhedskonsulenter, sygeplejersker ansat i almen praksis og andre som
møder borgere med symptomer på demens.
Deltagerantal
Minimum 50 - maksimum 125
Mødeledere
Specialergoterapeut i gerontologi Karen
Tannebæk, uddannelseskonsulent, Nationalt
Videnscenter for Demens
Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann,
uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for
Demens
Temadagen laves i samarbejde med SUFO –
Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende
FOrebyggende hjemmebesøg.

Torsdag 6. november 2014
Scandic Copenhagen
København
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 1.495,00
Tilmeldingsfrist: Mandag 6. oktober 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

FOR SKN I NG SKONFE R ENCE 2 01 4

TID, STED & PRIS

Konference

Alzheimers sygdom – opdatering
på nyeste forskning
Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer
hvert år en konference om ny dansk og international forskning på demensområdet.
I 2014 sætter vi fokus på Alzheimers sygdom
og giver eksempler på aktuel forskning i den
patofysiologiske og genetiske baggrund for
sygdommen. Endvidere opridses perspektiver for forebyggelse og nye farmakologiske
behandlingsmuligheder.
Form
Konferencen veksler mellem oversigtsforedrag
og korte præsentationer af udvalgte forskningsprojekter. Enkelte af oplægsholderne er
internationale og deres oplæg holdes derfor
på svensk, norsk eller engelsk. Kendskab
til engelske fagtermer samt videnskabelig
formidling forudsættes og vil øge udbyttet af
dagen.
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Vi hører gerne fra fagpersoner, som er interesseret i at præsentere egne forskningsresultater, der har tilknytning til konferencens tema.
Kontakt os telefonisk eller send en mail til
vide@regionh.dk
Målgruppe
Læger, psykologer, sygeplejersker, demens
koordinatorer og -konsulenter samt andre
fagpersoner, der arbejder med demens.
Deltagerantal
Maksimum 350

Dato:
Sted:

Fredag 28. november 2014
Rigshospitalet
København
Tid:
10:00 – 16:00
Pris:
Kr. 550,00
Tilmeldingsfrist: Fredag 21. november 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

K u r s us

TID, STED & PRIS

Kursus
Dato:
Sted:

Frontotemporal demens
Frontotemporal demens (FTD) opstår som
følge af neurodegenerative sygdomme, der
rammer de forreste områder i hjernen. Som
følge heraf opstår forstyrrelser i personlighed,
adfærd og sprog. Det kan ofte være udfordrende at hjælpe personer med FTD, og derfor
kræver det viden og indsigt om sygdommen.
Tema
FTD adskiller sig fra de øvrige demenssygdomme ved, at forstyrrelser i adfærd og
personlighed ofte er mere fremtrædende
end hukommelsesbesvær og andre kognitive
problemer.
Kurset sætter fokus på de kognitive, personlighedsmæssige og emotionelle forandringer,
der kan optræde ved FTD. Der gives inspiration til, hvordan man kan forebygge problemskabende adfærd og på det relationelle og
tværfaglige samarbejde, der bidrager til en
god livskvalitet for personer med FTD.
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Formål
At deltagerne får viden om frontotemporal
demens og redskaber til at håndtere de
udfordringer, der følger med sygdommen.
Form
Temaet belyses gennem oplæg fra fagpersoner med stor teoretisk og praktisk erfaring på
området. Der veksles mellem oplæg, dialog
og film-cases i undervisningen.
Målgruppe
Plejepersonale på plejecentre og boenheder,
i hjemmeplejen og dagtilbud samt andre fagpersoner, der hjælper personer med frontotemporal demens.
Deltagerantal
Minimum 20 – maksimum 30
Mødeleder
Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann,
uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for
Demens

Torsdag 4. december 2014
Scandic Roskilde
Roskilde
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 995,00
Tilmeldingsfrist: Mandag 3. november 2014

Kursus		
Dato:
Sted:

Torsdag 26. februar 2015
Scandic Jacob Gade
Vejle
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 995,00
Tilmeldingsfrist: Mandag 26. januar 2015
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

K u r s us

TID, STED & PRIS

Kursus

Når sprog og kultur giver særlige
udfordringer i demensarbejdet
I takt med øget integration ændrer familiestrukturerne sig i de etniske minoritetsgrupper. Det betyder at flere ældre får behov for
offentlig omsorg og pleje. Det giver nye og
spændende udfordringer i den professionelle
omsorg og pleje af mennesker med demens.
Tema
Hvilken betydning har forskellige kulturers
syn på alderdom og sygdom? Og hvordan har
det indflydelse på den professionelle omsorg,
samarbejdet med pårørende og måden vi
vejleder på?
Kurset fokuserer på emner som:
gode omsorgs- og plejeforløb med
respekt for borgerens integritet
n 
Ensomhed
n 
Hvordan vi kan bidrage til at skabe en
meningsfuld hverdag?

Formål
At deltagerne rustes til individuelle omsorgsog plejeforløb, der tager afsæt i de særlige
udfordringer, som bl.a. kultur, religion og
sprog giver i demensarbejdet.
Form
Oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Du får
inspiration og redskaber, som kan anvendes i
dit daglige arbejde.
Målgruppe
Sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder
med pleje og omsorg og har interesse for
mennesker med demens med etnisk minoritetsbaggrund og deres pårørende.

n 
Det

Du får overordnet viden om udvalgte religioner, som kan give anderledes udfordringer og
dilemmaer i demensarbejdet.
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Deltagerantal
Minimum 20 - maksimum 30
Mødeleder
Sygeplejerske, Elsebeth Refsgaard,
uddannelseskonsulent, Nationalt Videns
center for Demens

Dato:
Sted:

Onsdag 28. januar 2015
Mødecenter Odense
Odense
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 995,00
Tilmeldingsfrist: Fredag 19. december 2014
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

T e m a dag

TID, STED & PRIS

Temadag
Dato:
Sted:

Et sundt liv – også med demens
At leve sundt, når man har en demenssygdom, kan afhjælpe og forebygge yderligere
komplikationer og øge livskvaliteten. Derfor
ser vi nærmere på udvalgte områder inden for
sundhed og demens.
Temadagen har fokus på ernæringstilstand,
problematikker ved medicinsk behandling og
det at have andre lidelser, herunder inkontinens og obstipation. Dagen belyser problematikker omkring nedsat fysisk aktivitetsniveau,
fald og balance.
Følgende spørgsmål bliver belyst:
n 
Hvad

er særligt i forhold til mennesker
med demens?
n 
Hvilke udfordringer giver det?
n 
Hvilke krav stiller det til pårørende og
professionelle?
n 
Hvordan kan vi bidrage til, at mennesker
med demens fortsat kan bevare deres
sundhed bedst muligt?
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Form
Oplæg og dialog inden for de forskellige
emner.
Målgruppe
Sygeplejersker, visitatorer, forebyggende
medarbejdere, konsulenter og andre der
beskæftiger sig med demens, ernæring og
sundhed.
Del tagerantal
Minimum 50 - maksimum 125
Mødeleder
Professor, overlæge, dr.med. Gunhild Waldemar, Nationalt Videnscenter for Demens

Torsdag 19. marts 2015
Scandic Copenhagen
København
Tid:
09:30 – 15:30
Pris:
Kr. 1.495,00
Tilmeldingsfrist: Mandag 16. februar 2015
www.videnscenterfordemens.dk/kurser

A B C - DEMENS

ABC Demens er et modulopbygget
e-learning-kursus, som tilbyder en ny
måde at lære på. Der veksles mellem
korte tekster, filmklip, virtuelle miljøer
og opgaver, hvor brugeren løbende kan
teste sin viden. Modulerne behandler
forskellige emner som fx kommunikation, demenssygdomme, pleje og
omsorg og hjernens opbygning og
funktioner.
ABC Demens forudsætter ikke en
bestemt uddannelse eller profession.
Formålet med kurset er at fremme
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viden om demens hos medarbejdere,
der arbejder med pleje og omsorg og
ad den vej bidrage til en øget kvalitet i
plejen og omsorgen af mennesker med
demens i Danmark.

ABC Demens bliver løbende udbygget
med nye moduler. Når alle moduler er
gennemført, bliver der mulighed for
at tage en afsluttende test og derefter
modtage et diplom.

Kurset er gratis, og kan gennemføres i
et tempo, som passer til brugeren. Hver
bruger får efter oprettelse et personligt
login og kan derefter tilgå kurset så ofte
han vil og kurset husker, hvor langt han
er kommet fra gang til gang. Det er kun
brugeren selv, der kan se sine svar, og
det er altid muligt at gentage et modul.

ABC Demens er udviklet af Nationalt
Videnscenter for Demens i samarbejde med Region Hoved
stadens e-learning enhed.
Opret dig som bruger på:
www.videnscenterfordemens.dk/abc

A A I C 2014

Verdens største konference om demens
kommer til København

For første gang afholdes Alzheimer’s Association International Conference (AAIC)
i Danmark. Det sker den 12.-17. juli 2014 i
Bella Centret i København.
Det er 26. gang konferencen afholdes,
og lige siden 1988 har den været afholdt
forskellige steder verden over. Du kan forvente at møde omkring 7.000 engagerede
demenseksperter fra hele verden.
AAIC præsenterer den nyeste forskning
om Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Hør bl.a. om eksperimentel,
klinisk, epidemiologisk og pleje- og social-
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faglig forskning. Programmet indeholder mange emner på forskellige faglige
niveauer.
I forbindelse med konferencen afholdes et
særligt 2-dages program om emnet sygeplejeforskning og social indsats.
Tilmelding til konferencen kan ske fra
februar 2014. Der vil være mulighed for at
tilmelde sig det særlige 2-dages program
om sygeplejeforskning separat eller hele
konferencen.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet fra Nati-

onalt Videnscenter for Demens og løbende
modtage nyt om bl.a. program, tilmelding
og information om mulighed for at indsende abstracts om egen forskning.
Følg med på konferencens
hjemmeside www.alz.org/aaic/

S k r æ dde r sy e de k u r s e r

Skræddersy et kursus til din arbejdsplads
Nationalt Videnscenter for Demens
tilrettelægger kurser målrettet medarbejdere i kommuner, hospitaler, institutioner og andre organisationer, som
beskæftiger sig med demensområdet.
Formålet er at tilrettelægge praksisnære
forløb, der giver deltagerne mulighed
for at kunne håndtere hverdagens
udfordringer.
Et skræddersyet kursus tager udgangspunkt i netop den viden, I har brug for.
Det kan fx være et af vores kurser som
tilrettes, så det passer til jeres arbejdsplads eller et helt nyt kursus udviklet i
samarbejde med jer.
Vores erfaring er, at deltagerne oplever
individuelt tilpassede forløb som særdeles relevante. Et skræddersyet kursus
danner ofte udgangspunkt for en god
dialog deltagerne imellem og bidrager
til nye initiativer.
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Hvordan
Undervisningen tilpasses altid målgruppen med hensyn til fagligt niveau,
indhold, varighed og sted. Underviserne
er både videnscentrets egne medarbejdere samt en bred vifte af tilknyttede
fagpersoner fra hele Danmark.
Kontakt os
Ønsker I et uforpligtende tilbud på et
kursus, så kontakt os enten pr. mail
med oplysninger om ønsker, målgruppe
og formål for aktiviteten – eller ring til
os. Vi planlægger derefter et forløb og
sender et forslag til indhold og undervisere samt pris, mens I selv står for
forplejning og undervisningslokaler.

Hvor
De skræddersyede kurser kan afholdes
på arbejdspladser overalt i Danmark.
Pris
Prisen beregnes afhængig af kursets
varighed, antallet af undervisere og
deres faglige baggrund, geografisk
placering m.m.

Eksempler på skræddersyede kurser
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Kompetenceudvikling af nøgle
personer på demensområdet

Demens hos personer med
udviklingshæmning

ABC Demens
– et aktivt redskab

Kurset ruster personalet til at
varetage rollen som ressource
person for mennesker med demens,
pårørende og kolleger.

Kurset træner personalet på
bosteder i at observere tidlige
tegn på demens hos personer med
udviklingshæmning.

Kurset styrker personalet i at
yde personcentreret omsorg.
Her kombineres e-learning med et
tilstedeværelseskursus.

Kursisterne opnår:

Kursisterne opnår:

Kursisterne opnår:

n 
Viden

om demenssygdomme,
opsporing og behandling
n 
Forståelse for pleje og omsorg for
mennesker med demens
n 
Kendskab og færdigheder til at
rådgive, vejlede samt gennemføre
mindre formidlingsopgaver

n 
Viden

om demens hos personer
med udviklingshæmning
n 
Grundig introduktion til Trindvold
demensskema
n 
Praktiske øvelser i brug af Trindvold demensskema ud fra filmklip

n 
Viden

Varighed: 3 dage á 6 lektioner

Varighed: 1 dag á 6 lektioner

Varighed: 1 dag á 6 lektioner
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om ABC Demens som et
aktivt værktøj i dagligdagen
n 
Praksisnær læring på en ny og
anderledes måde
n 
Styrkelse af refleksion og
kommunikationskompetencer

H j e m m e s i de

Hold dig opdateret på
www.videnscenterfordemens.dk
På Nationalt Videnscenter
for Demens’ hjemmeside
kan du finde meget mere
viden om demens og tilmelde
dig vores nyhedsbrev.

Viden om demens

Nøgletal

Film

Læs om sygdomme,
behandling og pleje.
Print faktaark lige til at
dele ud til patienter og
pårørende – nu også på
flere sprog.

Se fx hvor mange
mennesker med
demens, der er i din kommune.

Få inspiration og
forslag til gode film
om demens.

Forskning
Hver uge bringer vi
aktuelle forskningsnyheder. Læs også om
videnscentrets forskning –
fx ADEX-studiet, der sætter
fokus på fysisk træning og
Alzheimers sygdom.
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Litteratur
Værktøjer
Find vejledninger for
sagsbehandlere, hent
kognitive screeningstests
og læs om diagnosekriterier for demens.

Uddannelse
Følg med i aktuelle
kurser og konferencer
og prøv vores e-learning.

Find skønlitteratur
om demens og få
overblik over faglitteratur.

Følg os på
www.facebook.com
Søg på Nationalt
Videnscenter
for Demens.

K u r s us b e t i ng e l s e r

Tilmelding
Tilmelding til kurser, temadage og
konferencer foregår på www.videns
centerfordemens.dk/kurser
Ved tilmelding skal du angive en personlig mailadresse. Mailadressen anvendes bl.a. til udsendelse af kvittering,
program og evalueringsskema. Vær
opmærksom på, at din tilmelding først
er registreret, når du har modtaget en
kvittering på den oplyste mailadresse.
Nogle kurser, temadage og konferencer er forbeholdt målgrupper med en
bestemt uddannelsesmæssig baggrund
eller bestemt faglig beskæftigelse.
Nationalt Videnscenter for Demens forbeholder sig ret til at vurdere, om den
tilmeldte har den relevante baggrund
for at kunne få udbytte af kurset. Hvis
det vurderes ikke at være tilfældet, vil
deltagergebyret blive refunderet.
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Fortrydelse og afmelding
Tilmeldingen er bindende, og deltagergebyret refunderes ikke. Bliver du
forhindret i at deltage, kan tilmeldingen
overdrages til en kollega. Overdragelse
af tilmelding skal meddeles Nationalt
Videnscenter for Demens så hurtigt
som muligt.
Ved aflysning af kurset/temadagen/
konferencen refunderes deltagergebyret.
Betaling
Betaling kan foregå med:
n Kreditkort: Dankort, Visa/Dankort,
VISA, eDankort eller MasterCard
n Elektronisk fakturering via EANnummer

Ved fremsendelse af elektronisk faktura
er betalingsbetingelserne 30 dage fra

fakturadato derefter diskonto + 6 % p.a.
Betales der via EAN-nummer fremsendes elektronisk faktura inden arrangementets start.
Kreditkortbetalinger trækkes fra kontoen med det samme. Eventuelt gebyr
ved brug af internationalt betalingskort
betales af kortindehaveren. Gebyret er
ikke momsbelagt.
Fotografering under kurser,
temadage og konferencer
Nationalt Videnscenter for Demens
dokumenterer udvalgte kursus- og
konferenceaktiviteter, og der kan derfor
foregå fotografering ved arrangementer
af deltagere og oplægsholdere.
Billederne bruges bl.a. på
www.videnscenterfordemens.dk,
i kataloger samt i videncentrets
årsberetning.

KONTAKT NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS
Ønskes yderligere information om videnscentrets kurser, og efteruddannelses¬tilbud, eller har du idéer til kommende
aktiviteter, hører vi gerne fra dig. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os.

Uddannelsesleder
Ane Eckermann
Tlf.: 3545 5308
ane.eckermann@regionh.dk

Uddannelseskonsulent:
Karen Tannebæk
Tlf.: 3545 7268
karen.tannebaek@regionh.dk

Uddannelseskonsulent:
Elsebeth Refsgaard
Tlf.: 3545 5310
elsebeth.refsgaard@regionh.dk

Kursussekretariat:
Tlf.: 3545 6922
E-mail: vide@regionh.dk
Postadresse:
Rigshospitalet, afsnit 6911
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Design og grafisk produktion:
Datagraf Communications

5
1
0
2
e
n
e
g
a
d
s
n
Deme
nderen

e
l
a
k
i
t
Sæ ✗ . maj 2 015
11.-12

