Program för Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster och
arbetsterapeuter hösten 2018
Hej
Här kommer höstens program för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster
som arbetar i särskilda boenden. En förändring är att vi under hösten ska vara på ABF-huset på
Sveavägen 41. Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan. Anledningen är att Äldrecentrum
har flyttat och vi har inte längre tillgång till möteslokaler på samma sätt som tidigare. I övrigt ser
jag fram emot att vi som tidigare ska få lyssna på intressanta föreläsningar och delta i inspirerande
samtal.
Från och med 2018 tar vi ut en årsavgift på 1 000 kr för varje särskilt boende där någon
sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut har deltagit i nätverket under året. För dem som
börjar nu under höstterminen blir avgiften 500 kr. Pengarna används för att finansiera nätverket.
För att minimera administrationen fakturerar vi avgiften under höstterminen. Anmälan, som är
obligatorisk, görs via vår anmälningsmodul. Länkarna finns med i programmet nedan under
respektive programpunkter.

När

Innehåll och föreläsare

18
september

Presentation av fyra magisteruppsatser från Silviautbildningen.

Vid den första träffen presenterar fyra fysioterapeuter sina uppsatser som
de skrev som en del av sin utbildning till Silviafysioterapeuter. Vi får också
13.15–16.00 möjlighet att ställa frågor till författarna och diskutera innehållet.
Program den 18 september
1. Fysioterapeutiskt perspektiv kring tvång och begränsning i
demensvården - en intervjustudie
Författare Marie-Louise Carlström
2. Fysioterapeuters upplevelser av att handleda personal vid svåra
förflyttningar av personer med demenssjukdom på särskilt boende.
Författare Anneli Cristie
3. Fysioterapeuters erfarenheter av arbete i multiprofessionella team
kring personer med demenssjukdom på särskilt boenden - En
intervjustudie.
Författare Lana Berglund
4. Fysioterapeuters resonemang kring att använda sig av utomhusmiljö i
träning för personer med demenssjukdom i särskilt boende - En
kvalitativ intervjustudie
Författare Madelene Bruce Danielsson
Förhoppningsvis är uppsatserna intressanta även för arbetsterapeuter!
ANMÄLAN: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=611

24 oktober

Fysioterapi vid mild - måttlig Parkinsons sjukdom

Föreläsningen kommer att handla om Parkinsons sjukdom
och erfarenheter från forskning om specifik balansträning
13.15–16.00
med personer med milda till måttliga sjukdomsfaser, som
pågår vid Karolinska institutet.

Föreläsare: Leg. Fysioterapeut, PhD Breiffni Leavy
ANMÄLAN: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=612
4 december

Får man något att äta i himlen?

Välkommen till en eftermiddag om existentiella frågor i
dödens närhet. Vi kommer att prata om livet och döden och
13.15–16.00
hur vi kan använda våra sinnen för att uppmärksamma
existentiella tankar hos de personer vi vårdar. Under
eftermiddagen ges vi tillfälle att stanna upp och reflektera
över existentiella frågor och vad som kan vara svårt att tala
om.

Föreläsare: Leg. ssk; med. dr, Jane Österlind
ANMÄLAN: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=613

Mycket välkomna till en ny termin!
önskar
Ingrid Hjalmarson
Tel 08 - 690 58 13
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

