Demensvenlig træning gør en forskel

Ny viden og fokus
som demensvenlig instruktør
Lørdag den 25. januar 2020 kl. 9 - 16 og
Lørdag den 14. marts 20 kl. 9 - 14
Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde
dgi.dk/demens
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Et meningsfuldt liv - også med demens
Alle mennesker har brug for at deltage i
meningsfulde aktiviteter.
Hverdagens aktiviteter skaber tryghed
og er samtidig identitetsskabende.
For mennesker med en demenssygdom i
tidligt stadie kan det dog være svært at
holde fast i de aktiviteter de deltog i, før
sygdommen.
Tab af funktionsniveau vanskeliggør
deltagelsen i aktiviteterne.
Mange aktiviteter kan dog lade sig gøre,
blot man får lidt hjælp og støtte.
Fysisk aktivitet og demens
Fysisk aktivitet har en positiv indvirkning
både på kroppen, hjernen og humøret.
En vigtig del af forebyggelsen af
sygdommens udvikling for mennesker
med en demenssygdom handler om, at
der er gode muligheder for at deltage i
fysisk aktivitet og træning. Målet for
fysisk træning er ikke kun at bedre
funktionsevne, bevægelighed, kredsløb
og kondition, men også at støtte
identitetsfølelsen og samværet med
andre.
Demensvenlige Idrætsforeninger
De seneste år er der gennemført en del
forskning på området – både i Danmark
og i udlandet. Men hvordan får man
træningen til at lykkes i en forening, når
deltageren får begyndende udfordringer
med hukommelse og andre
demenssymptomer?
DGI hjælper foreninger med at blive
demensvenlige - se mere på dgi.dk/
demens

Målgruppe for uddannelsen:
Erfarne instruktører, der har erfaring med
træning af seniorer og som ønsker at
dygtiggøre sig, i forhold til, at kunne
varetage træning med mennesker med
en demensdiagnose i den tidlige fase.
Den Demensvenlige instruktør/træning
Uddannelsesmaterialet er udarbejdet
med udgangspunkt i
Sundhedsstyrelsens træningsguide, og
det er nogle af Danmarks mest erfarne
demensfysioterapeuter, som står bag
udviklingen. Det er bl.a. Malene
Skouboe, Annette Pold, Ulla Ajslev og
ph.d. Nanna Aue Sobol, som har været
tilknyttet ADEX studiet.
Uddannelsmaterialet er i øvrigt under
løbende kvalitetssikring af hjerneforsker,
Ellen Garde.
Undervisningen vil være en blanding af
teori og praksis og på et niveau
målrettet både foreningsinstruktører og
social- og sundhedsfagligt personale.
Uddannelsen:
Uddannelsen kører over to dage i 2020
Lørdag den 25. januar kl. 9-16
Lørdag den 14. marts kl. 9-14
Der er brød og kaffe/te til start, frugt
begge dage og frokost første dag og en
sandwich to go på anden dag.
Pris:
Med DGI tilskud kr. 2.195,Uden DGI tilskud kr. 2.995,-
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Underviserne på uddannelsen er:
Anne Mi Svarrer: Anne Mi har siden 2012 arbejdet på tværs af områderne ældre-,
social- og idræt. Fra 2012 med særligt fokus på rehabilitering. Senest har Anne Mi
været projektleder for udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens Guide til fysisk aktivitet
for mennesker med demens, og er pt. projektleder for det landsdækkende projekt
Den Demensvenlige Idrætsforening.
Ulla Ajslev: Ulla Ajslev. Ulla er pt. Rehabiliteringskonsulent i Roskilde Kommune.
Ulla har mange års erfaring som demenskoordinator og var i Køge Kommune med
til skabe Danmarks første demensvenlige idrætsforening. Ulla har derudover været
med til at udvikle Sundhedsstyrelsens træningsguide for mennesker med demens.

Tilmeld på www.dgi.dk/202017003000
Bente Riis, DGI Midt-og Vestsjælland, tlf. 79404662

