
Udviklingscenter for 

Demensområdet  

  
 

Personcentreret omsorg i praksis - for mennesker med demens 
Foredrag og paneldebat 

  

I samarbejdet med mennesker med demens og i plejen og omsorgen for mennesker med 

demens har vi et ønske om at bevare og styrke det enkelte menneskes trivsel, velbefindende 

og integritet. Det opnås bedst ved at sætte mennesket i centrum frem for sygdommen. 

Personcentreret omsorg er en tilgang og en praksis som sætter det unikke menneske med sin 

egen historie og personlighed, sin fysiske og psykiske sundhed og sine sociale og økonomiske 

ressourcer i centrum. Relevansen af personcentreret omsorg bekræftes af Sundhedsstyrelsen i 

”National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske 

symptomer hos personer med demens”. 

  

Til at belyse og udfolde hvad personcentreret omsorg er og hvordan vi bedst udøver 

personcentreret omsorg i mødet med mennesker med demens, har vi inviteret Anne Marie 

Rokstad fra Høgskolen i Molde. Anne Marie Rokstad er sygeplejerske og professor med 

interesse og forskningsfelt inden for bl.a. personcentreret omsorg, ældre, aldring og 

demens. Anne Marie Rokstad har publiceret en række forskningsartikler om dette område 

og er ligeledes tilknyttet Aldring og Helse, Nasjonal Kompetansetjeneste Norge.  

Anne Marie Rokstad udfolder personcentreret omsorg i praksis - hvad det er, hvordan vi 

viser og udøver personcentreret omsorg og hvilke forskelle personcentreret omsorg gør 

for mennesker med demens, for de pårørende og for personalet. 

  

Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 19.00 – 21.00 i festsalen 

på UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 

Program:  

Kl. 19.00 – 19.10  Velkomst ved Aster Schepel og Kim Koldby 

Kl. 19.10 – 20.00 Oplæg ved professor Anne Marie M. Rokstad 

Kl. 20.00 – 20.30 Pause med let forplejning  

Kl. 20.30 – 20.50 Paneldebat  

KL. 20.50 – 21.00 Afslutning 

Anne Marie Rokstads oplæg holdes på norsk.  

 

I panelet deltager pårørende, plejecentre, kommuner, demenskonsulenter osv. 

Arrangementet koster kr. 50.00 pr. deltager til dækning af udgifter ved forplejning mv.  

 

Tilmelding på: Tilmeld dig her senest d. 8. januar 2020. 

Obs: På tilmeldingens 3. side skal du øverst bekræfte om betaler er virksomhed eller privat. 

Dagen gennemføres med støtte fra demensforeningen Margurittens Venner og 

Udviklingscenter for Demensområdet.   

 

Kontakt ved spørgsmål mv til dagens arrangører:  

Aster Schepel, Margurittens Venner: schepel@mail.dk 

Kim Koldby, Udviklingscenter for demensområdet: kiko@ucl.dk 
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mailto:schepel@mail.dk
mailto:kiko@ucl.dk

	Punkt 6 - Bilag 3 - Invitation aftenarrangement om personcentreret omsorg i januar 2020

