
Tre stærke aktører inden for positionering 
og forflytning er gået sammen

Anatomic SITT, Cobi Rehab og Guldmann er gået sammen og inviterer til gratis 
temadag om de svære positioneringsopgaver. Temadagen er en enestående chance 
for at møde og stille spørgsmål til de tre stærkeste aktører i landet inden for 
positionering og forflytning. 

Temadagen, som afholdes i både Fredericia, Skive og Hobro, byder på 3 faglige oplæg 
og på en udstilling af forskellige hjælpemidler. Målgruppen for den gratis temadag er  
ergo- og fysioterapeuter og sundhedsfagligt personale.

Mellem oplæggene står konsulenterne klar til at rådgive dig om faglige løsninger  og til 
at demonstrere de hjælpemidler, der kobler oplæggene sammen med din arbejdsdag. 

Se hele programmet længere nede.

Dato og sted

Tirsdag den 9. april: 
Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia (Region Syd)

Onsdag den 10. april: 
Kulturcenter Limfjord indgang B, Skyttevej 12, 7800 Skive (Region Midt)

Torsdag den 11. april: 
Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro, (Region Nord)

Tilmelding 
Tilmeld dig den gratis temadag hos Malene Alexandrowiz, ma@cobi.dk.  
Husk at oplyse dato og sted for deltagelse samt navn, profession og arbejdssted.

Bemærk, at der kun er et begrænset antal pladser til hver af de tre temadage, 
så først-til-mølle-princippet gælder. 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål til temadagen kan du kontakte: 
Malene Alexandrowiz, leder af Cobi Academy og ergoterapeut, Cobi Rehab, 
på telefon 29 40 46 96

David Petersen, konsulent og fysioterapeut, Anatomic SITT, 
på telefon 22 96 20 74 

Stine Stensgaard, udviklingskonsulent, cand.scient.san. 
og fysioterapeut, Guldmann, på telefon 41 73 33 26

Spørgsmål vedrørende tilmeldingen skal rettes til Malene Alexandrowiz 
på telefon 70 25 25 22 eller e-mail ma@cobi.dk.
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Program
Kl. 09.00-9.15: Ankomst, morgenmad, te og kaffe

Kl. 09.15-9.30: Velkomst 

Kl. 09.30-10.30: Positionering og valg af madras til de svære opgaver
v./Malene Alexandrowiz, leder af Cobi Academy 
og ergoterapeut, Cobi Rehab

Kl. 10.30-11.30: Demonstration af hjælpemidler

Kl. 11.30-12-30: Samspillet mellem forflytning og positionering
 v./Stine Stensgaard, udviklingskonsulent 
og fysioterapeut, Guldmann

Kl. 12.30-13.30: Frokost og demonstration af hjælpemidler

Kl. 13.30-14.30: Valg af løsning v./ David Petersen, konsulent 
og fysioterapeut, Anatomic SITT

Kl. 14.30-14.45: Kaffe, te og kage

Kl.14.45-15.00: Afrunding af dagen

Fra Cobi Rehab deltager også Mette Hornbæk Söderberg, konsulent og ergoterapeut, 
Region Syd/Midt, og Lone Vestergaard, konsulent og ergoterapeut, Region Midt/Nord.




