Kursusfolder Efteråret 2021

Spilerdug er ikke meget værd
– hvis du ikke har lært hvordan du anvender det

GÅ PÅ OPDAGELSE I VORES UNDERVISNINGSTILBUD – Du finder helt sikkert noget, der er inspirerende, spændende og nyttigt for både dig og din arbejdsplads.

Læs mere inde i folderen
Brehms Spilerdug ApS
+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk

Spilerdug og Forflytning
Med udgangspunkt i det naturlige bevægemønster arbejder vi på dette kursus
med spilerdugsprincipper og forflytninger.
Principperne er enkle, men har stor indflydelse på hvor meget du får ud af at
anvende spilerdug. Kan du de grundlæggende spilerdugsprincipper, bliver både
de generelle og specielle forflytninger lettere.
Uanset om du er begynder eller mere erfaren bruger af Spilerdug vil du tage noget med dig fra dagen.

Læs mere og meld dig til her https://spilerdug.dk/forsiden/undervisning/
Hvor:

Hvornår:

Ringsted, ZBC

7. oktober 2021, kl. 8.30-15.30

Esbjerg, Sosu-skolen

28. oktober 2021, kl. 8.30—15.30

København, Metropol

11. november 2021, kl. 8.30-15.30

Aalborg, AMU-centeret

11. november 2021, kl. 8.30-15.30
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Påklædning af underkrop
På dette kursus introduceres du til de generelle principper og teknikker
ved på- og afklædning med fokus på underkroppen.
Vi arbejder praktisk med strømper, sko, kompressionsstrømpe, underbukser og lange bukser.
Du vil efter kurset have et godt udgangspunkt for selv kunne tilpasse dine teknikker i forhold til den enkelte borger eller patient.

Læs mere og meld dig til her https://spilerdug.dk/forsiden/undervisning/

Hvor:

Hvornår:

Esbjerg, Sosu-skolen

26. oktober 2021, kl. 8.30—11.30

Aalborg, AMU-centeret

9. november 2021, kl. 8.30-11.30

København, Metropol

1. december 2021, kl. 8.30-11.30

Ringsted, ZBC

14. december 2021, kl. 12.15-15.15
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Påklædning af overkrop
På dette kursus introduceres du til de generelle principper og teknikker
ved på- og afklædning med fokus på overkroppen.
Vi arbejder praktisk med langærmede bluser samt skjorter/jakker ud fra
personer der hjælpes siddende og eller liggende.
Du vil efter kurset have et godt udgangspunkt for selv at kunne tilpasse dine teknikker i forhold til den enkelte borger eller patient.

Læs mere og meld dig her https://spilerdug.dk/forsiden/undervisning/

Hvor:

Hvornår:

Esbjerg, Sosu-skolen

27. oktober 2021, kl. 12.15—15.15

Aalborg, AMU-centeret

10. november 2021, kl. 12.15-15.15

København, Metropol

2. december 2021, kl. 8.30-11.30

Ringsted, ZBC

15. december 2021, kl. 12.15-15.15
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Ind og ud af seng
På dette kursus har vi fokus på forflytninger til og fra sengen.
Vi arbejder bl.a. med teknikker til at hjælpe tunge ben ind i seng, sejlpålægning og positionering i kørestol.
Vi tager som altid udgangspunkt i det naturlige bevægemønster, ligesom vi arbejder med risikovurdering i forhold til hvilken metode du vælger til hvem.

Læs mere og meld dig til her hhttps://spilerdug.dk/forsiden/undervisning/

Hvor:

Hvornår:

Esbjerg, Sosu-skolen

26. oktober 2021, kl. 12.15—15.15

Esbjerg, Sosu-skolen

27. oktober 2021, kl. 8.30-11.30

Aalborg, AMU-centeret

9. november 2021, kl. 12.15-15.15

Aalborg, AMU-centeret

10. november 2021, kl 8.30-11.30

København, Metropol

1. december 2021, kl. 12.15-15.15

København, Metropol

2. december 2021, kl. 12.15-15.15

Ringsted, ZBC

14. december 2021, kl. 8.30-11.30

Ringsted, ZBC

15. december 2021, kl. 8.30-11.30
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Forflytningsvejlederuddannelse
Vi tilbyder en forflytningsvejlederuddannelse på 6 kursusdage fordelt over 2
moduler på henholdsvis 4 og 2 dage.
Imellem de 2 moduler vil du få en hjemmeopgave.
På uddannelsen kommer vi bl.a. omkring forflytningsprincipper, praktisk håndelag, risikovurdering, anvendelse og analyse af hjælpemidler fra sengebånd til
større vendesystemer, formidling og feed back.
Vi lægger stor vægt på praktik og overførbarhed til hverdagen.

Læs mere og meld dig her https://spilerdug.dk/forsiden/undervisning/
Hvor:

Hvornår:

Ringsted, Ringstedhave

5.-8. oktober + 2.-3. november 2021
6

Flere muligheder for at øge din viden
Kursus på din arbejdsplads:
I fællesskab kan vi arrangere undervisning, som foregår ude hos jer.
Mulighederne strækker sig lige fra 2
timer i grundlæggende brug af Spilerdug, over hele kursusdage, til
længerevarende kursusforløb.
Uanset hvad I vælger, tilpasser vi
indholdet til de borgere og opgaver I
arbejder med i dagligdagen.

Virtuel vejledning:
Hos os har I mulighed for at få vejledning og instruktion på egen lokalitet via de digitale platforme.
Fordelen ved denne mulighed er, at I
hurtigere kan få faglig vejledning,
end hvis I skal vente på et fysisk besøg fra os.

E-læringskursus:
Få adgang til vores E-lærings kursus
som har fokus på de grundlæggende
principper ved såvel forflytning som
ved anvendelse af Spilerdug.
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Kontakt os
Du er meget velkommen til at kontakte os for mere information.
Ring eller skriv til den af os, der er tilknyttet dit område.

Nanna Westby

Helle Buggeskov

Dorte Vennerstrøm

Fysioterapeut

Souschef og Ergoterapeut

Fysioterapeut

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Nord, Midt og Syd

nanna@spilerdug.dk

helle@spilerdug.dk

dorte@spilerdug.dk

25 47 07 55

41 80 83 52

28 29 67 34

Spilerdug er CE-mærket under MDR EU No.2017/45 forordning (EU) 2017/745 og lever op
til standard DS/EN 12182 2012-12-21 4. udgave.
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