Inspirationsdag om gerontologi 2021

Forstå mennesker med demens
og bliv klædt på
til at stå med en der er demensramt.
ONSDAG 1. september 2021 kl. 10 – 15
Vipperød Sognegård
9.30-10.00

Ankomst m. kaffe

10.00 – 11.45

Foredragsholder - Helle Schimmell

Vi har som kirke en opgave i forhold til mennesker med demens og deres pårørende, vi må stille fire
spørgsmål:





Hvordan kan vi forstå mennesker med demens og deres adfærd?
Hvordan kan vi bidrage som kirke til demensramte menneskers liv og velfærd?
Hvordan støtter vi bedst demensramtes pårørende?
Hvordan kan vi være deres røst i samfundet?

For at svare på disse spørgsmål må vi forholde os til, at der visse steder i demensfeltet stadig hersker en
række myter; at når mennesker med demens råber, vandrer, skælder ud, slår, sidder apatisk i timevis, eller
har sovedage, så er disse fænomener primære demenssymptomer, og at det derfor ikke kan være
anderledes. Men det er ikke rigtigt. Den rette omsorg kan i mange tilfælde ændre på adfærden. Det
skyldes altså ikke demensen i sig selv, men de situationer, vi sætter demensramte i. Måden vi møder dem
på, eller nogle behov de har, som vi ikke har opfyldt.
11.45

Frokost

12.30 - 14.00

- fortsat fra formiddagen

14.00

Debat og vidensdeling

14.45-15.00

Opsamling og afslutning

Helle Schimmell: Sognepræst i Hals og Hou, Cand.theol.
og Ph.d. Om anerkendelse og kompetenceudvikling. Eksterne
konsulent ved Videnscenter for Demens, Aalborg Kommune.
VISO specialist under Socialstyrelsen 2014-2019 inden for
demensområdet, holder kurser for medarbejdere og ledere
indenfor demensområdet.
Deltagere: Alle ansatte i Folkekirken, der arbejder med
ældre og demens, samt kirkernes samarbejdspartnere
i provstierne inden for plejesektoren.
Tilmelding: til Lillian Jordan Nielsen, præst og tovholder for Roskilde Stift i netværk for Gerontologi.
På dette link: https://forms.gle/fTgqoVZ5zPssjAYh9 ansøgningsfrist: 24. august 2021 max. 40 deltagere.
Pris: Kurset er gratis og inklusiv forplejning
Kursussted: Vipperød Sognegård, Asmindrup 52, 4390 Vipperød.

