Positionering
– hvordan er sammenhængen
mellem forflytning og den
siddende / liggende stilling

Seminaret tager udgangspunkt i
undervisernes egen hverdag. Her har
vi oplevet at der ofte mangler et link
mellem det der sker i forflytningen og
selve positioneringen.

POSITIONERING ER
MEGET ANDET END
TRYKSÅRSFOREBYGGELSE
ER DEN NÆSTE STILLING
ALTID EN LØSNING
NEJ …VI FOKLARER GERNE
HVORFOR
ER DET OS DER STARTER
TRYKSÅRET

Kort sagt: Hvis borgeren sidder i det
forkerte sejl eller sejlet er lagt forkert
på, så er det ofte lige meget hvilken
kørestol de bliver forflyttet til, da bækkenets positionen sjældent kan rettes
efter borgen er placeret.

OBS: Der forventes at deltagerne har
et års erfaring eller som minimum, at
de har deltaget i seminaret ’Faglighed/
forflytning/mobilisering’.
Undervisere
Malene Alexandrowiz fra
MAKEREHAB og Guldmann
Consulting vil stå for undervisningen.
Indhold
Seminaret er opdelt i 3 blokke.

Mål
Seminaret giver terapeuten konkrete
redskaber til at kunne arbejde med
de forskellige sejl. Deltagerne udfordres på egen praksis af underviserne
og hinanden og får mulighed for at
reflektere og være kreativ i forhold til
nuværende og nye arbejdsmetoder.

BLOK 1 Kort gennemgang af de
basale sejltyper og konsekvenser af
valg i relation til borgerens funktionsniveau.
BLOK 2 Positionering ud fra et 24
timers perspektiv med fokus på
aktiviteter herunder forflytning.
BLOK 3 Gennemgang af Case.

Målgruppe
Seminaret henvender sig til fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre der
arbejder med forflytning og positionering af borgere / patienter.

Alle blokke vil være en kombination
af teori og praksis.
Husk: Praktisk påklædning

PROGRAM
BLOK 1
09.00 – 09.30

VELKOMST, KAFFE OG GENNEMGANG AF PROGRAMMET

09.30 – 10.15

GENNEMGANG AF DE SEJLTYPER DER FINDES PÅ MARKEDET

BLOK 2
10.15 – 11.15

PÅLÆGNING AF SEJL I SENG OG KØRESTOL

11.15 – 12.00

POSITIONERING I DEN SIDDENDE OF LIGGENDE STILLING

12.00 – 12.45

FROKOST

BLOK 3

Kontakt os på tlf. 8741 3100
eller salgdk@guldmann.com
www.guldmann.com

12.45 – 14.45

WORKSHOP HVOR DU FÅR MULIGHED FOR SELV AT ARBEJDE MED
SEJLENE BÅDE UD FRA EN CASE OG JERES EGEN HVERDAG

14.45 – 15.00

OPSAMLING OG AFSLUTNING

