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Demenskoordinatoruddannelsen
på diplomniveau – studiestart den 5. september, 2022

Tid:

1. Modul: 5. - 9. sept., 2. Modul: 10. - 14.okt. 3. Modul: 5. – 7. dec., 2022

Sted:

Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg

Tilmelding: Senest den 5. august, 2022.
Kursusudbyder og kursusleder:
Birgitte Vølund, sygeplejerske, demenskoordinator, master i gerontologi,
Selvstændig virksomhed CVR. nr. 31919363

Formål
Kursets formål er at uddanne ressourcepersoner i demensområdet, der kan:
• udvikle ideer og sætte nye initiativer i gang
• koordinere indsatsen i forhold til udrednings- behandlings- og pleje/omsorgsforløb
• være nøgleperson i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde på demensområdet
• vejlede og undervise kolleger, personer med demens, pårørende og andre

Målgruppe
•

•
•
•

Medarbejdere med mellemlang, videregående uddannelse i social – og sundhedsområdet, med
mindst 2 års erhvervserfaring, svarende til kriterierne for optag på diplomuddannelser, fx
sygeplejersker, terapeuter, pædagoger.
Social- og sundhedsassistenter med kompetencer, der svarer til uddannelsens krav og niveau.
Andre faggrupper med særlig viden om og erfaring i arbejdet med demente og kompetencer
svarende til uddannelsens krav og niveau.
Social -og sundhedshjælpere er ikke målgruppe for uddannelsen.

Opbygning og forløb
Uddannelsen er tilrettelagt i 3 moduler, alle med internatundervisning, sammen med et løbende
skriftligt projekt, der afsluttes med eksamen på sidste modul.
Mellem modulerne arbejder deltagerne med et større selvvalgt, skriftligt projekt med afsæt i uddannelsens
faglige og teoretiske ramme og deltagernes konkrete praksis. Vi anbefaler, at deltagerne arbejder i mindre
grupper om projektet.
Projektarbejdet stiller krav om personlige og faglige kompetencer til at tilegne sig, analysere, reflektere over
og skriftligt omsætte teoretiske data til ideer om og forslag til udvikling i egen praksis. Derfor må deltagerne
have tid og mulighed for at læse relevant litteratur / kilder, undersøge praksis i ”marken”, at analysere og
bearbejde teori og data i projektgruppen og til at skrive.
Vi anbefaler, at deltageren får arbejdsstedets tilsagn om 7 ikke - skemalagte dage til at udarbejde
projektet, for at såvel arbejdsstedet, som deltageren får størst muligt udbytte af projektarbejdet.
Fravær: Helst intet, max. 20%.af undervisningstiden for at uddannelsen er gennemført.
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Projektarbejde, eksamen
Det skriftlige projekt bedømmes sammen med mundtlig fremlæggelse, bestået / ikke bestået ved
uddannelsens afsluttende eksamen. Uddannelsen kan indgå i en realkompetencevurdering (RKV) ved
ansøgning om optagelse på en Sundhedsfaglig diplomuddannelse (for deltagere, der ikke har en mellemlang
videregående uddannelse).

Kursusledelse, undervisning og projektvejledning
•

Birgitte Vølund, sygeplejerske, demenskoordinator, master i gerontologi, Selvstændig underviser
og konsulent med social -og sundhedsfaglig kompetenceudvikling og myndighedsområdet som
primært arbejdsområde.

Undervisning og projektvejledning
•

Mette Søndergaard, ergoterapeut. Selvstændig underviser, foredragsholder, konsulent og forfatter.

Undervisere udover Birgitte Vølund og Mette Søndergaard
•
•
•
•
•
•

Peter Roos, speciallæge i neurologi, Ph.d., Nationalt Videncenter for Demens,
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet
Susanne Bækgaard Holm, jurist, Ældresagen
Jette Bjerre, sygeplejerske, sygeplejerske, psykoterapeut
Jan Lyndorff-Hansen, psykolog, selvstændigt praktiserende erhvervspsykolog
Lene Fog Andersen, demenskoordinator, Kolding Kommune
Bente Møgelhøj, farmaceut, pårørende

Uddannelsens indhold
Uddannelsen forløber over 3 moduler, svarende til ca. 175 timer inkl. projektarbejde.
• Hjernens funktion, demensformer, udredning, diagnostik og behandlingsmuligheder
• Hverdagsliv med demens og rehabilitering
• Samarbejde om demenspatienter og pårørende og demenskoordinatorens rolle i samarbejdet
• Demens, aktiviteter og kommunikation, identitetsbegrebet, livshistoriens betydning og motivation
• Kommunikation med personer med demens
• Socialpsykologisk tænkning, menneskesyn, etik i professionelt arbejde med demente
• Social – og neuropædagogiske kompetencer i arbejdet med personer med demens
• Kvalitetsudvikling i indsatsen på demensområdet
• Demens og retsstilling / jura
• Pårørende og den professionelle støtte og samspil med pårørende
• Psykisk arbejdsmiljø og trivsel i omsorgsarbejde, omsorg og holdninger, stresshåndtering
• Refleksion og læring, pædagogiske overvejelser ved undervisning og vejledning
• Socialpædagogik i arbejdet med personer med demens
• Roller og rammer for demenskoordinatorens funktion i praksis
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Praktiske oplysninger
Kursussted:

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 17 00
www.hotel-svendborg.dk
booking@hotel-svendborg.dk

Pris:

Kr. 38.900, Prisen omfatter internatophold i enkeltværelse, fuld forplejning, undervisning i
et læringsoptimalt miljø, undervisningsmateriale, inkl. fyldig mappe.
Kursusafgiften skal være betalt inden kursusstart

Tilmelding:

Tilmeldingen, der er bindende, sker elektronisk på linket,
http://bvoelund.dk/uddannelser-og-kurser/demenskoordinatoruddannelsen/
se: www.bvoelund.dk

Tilmeldingsfrist:

senest den 5. august, 2022

Ved afmelding:

Ved afmelding efter den 5. august, 2022 betales 65% af kursusafgiften
Ved afmelding efter den 19. august, 2022 betales fuld pris.

