Att: fysio og ergoterapeuter

Invitasjon til posisjoneringsseminar
omkring den liggende stilling
Hjelpemiddelspesialisten as har gleden av å invitere til 1-dagskurs i posisjonering
omkring den liggende stilling.
Når man jobber med brukere som har moderate til store deformasjoner, kjenner man
alle til viktigheten av å posisjonere godt i den sittende stilling. I de siste årene har det
blitt satt mer fokus på viktigheten av å tenke 24-timers posisjonering, da brukerne vil
profittere av god stabilitet utover den sittende stilling.
Dette seminaret er bygget opp slik at det komplimenterer det populære kurset;
”Posisjonering av rullestolbrukere med moderate til store deformasjoner.”
Målet med seminaret, er at kursdeltakerne får viten om:
 Hvorfor det er relevant med posisjonering i liggende
 Hvem kan profitere av posisjonering i liggende
 Ulike posisjoneringsstillinger
 Evidens
 Fysisk undersøkelse før posisjonering
 Praktisk implementering
Seminaret er delt opp i en teoretisk del, samt en praktisk del, hvor man i grupper skal
løse komplekse cases i den liggende stilling.
Vi oppfordrer dere til å ta med en aktuell case fra hverdagen.
Underviseren er som tidligere fysioterapeut Dorte Støvring, som har mange års
erfaring med sittestillingsanalyser og posisjoneringsproblematikk.
Hun deler sin tid med å arbeide klinisk på en privatklinikk i København og å undervise
i 24 timers posisjoneringsproblematikk rundt i Norge, Sverige og Danmark.
Hun er også rådgiver for Scleroseforeningens Expertpanel og Socialstyrelsens
SidLigGodt netværk
Bakgrunnen for kurset er; studiebesøk og kurs i England og Tyskland, alle Nordisk
Sittesymposier, European Seating symposium 2013 og 2016, nettverk og erfaringer.

Vi gjør oppmerksom på at det er ”først til mølla prinsippet” som gjelder, da det kun er
25 ledige plasser til seminaret.
Praktiske opplysninger:
Dato:

Onsdag 31.januar 2018

Klokka:

09.00 – 15.30

Adresse:

Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Pris:

495,- pr. deltager
Beløpet kan innbetales på kontonummer: 9498.05.06007, eller du kan
be om å få tilsendt faktura.

Vennligst merk betalingen med posisjoneringsseminar omkring den stående stilling,
samt navn og stilling.
Påmeldingen er bindende og sendes, fakses eller mailes til Hjelpemiddelspesialisten AS
innen påmeldingsfristen 12.01.18.
Dersom du har noen form for matallergi, gi oss gjerne en beskjed slik at vi får bestilt
mat til deg i god tid.
Kurset er godkjent av NETF som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6
timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse, barns helse eller somatisk
helse.
Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Telefon: 66 81 60 70
Telefax: 66 81 60 71
Mail: firmapost@hm-spes.no

