Vem kan bli utbildare?
Som utbildare måste du ha:
•
•
•
•

Goda kunskaper inom området
Arbetslivserfarenhet från demensvården
Uppdrag från din chef att utbilda
Avsatt tid

Utbildning för utbildare
i demenssjukdomar
Tillsammans utbildar vi Skåne!

Vi ser gärna att du kan utbilda
även utanför ditt verksamhetsområde.

Intresserad?
Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.
Maila till: Sigrid.Kulneff@skane.se

Välkommen att göra din ansökan
på vår hemsida!
www.skane.se/kcdemens
utbildningskalendern

Region Skåne, 291 89 Kristianstad, 044-309 30 00, Skane.se

Kunskapscentrum Demenssjukdomar

Varför behöver vi veta mer om
kognitiva sjukdomar/ demenssjukdomar?
Vi kommer alla någon gång i kontakt med personer med kognitiv
sjukdom/demenssjukdom, antingen genom vårt yrke, privat eller att vi får
sjukdomen själva.
Förutsättningarna för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom att
leva ett värdigt och så långt det är möjligt, självständigt liv och rätten att
fatta sina egna beslut även om man behöver stöd, beror till stor del på hur
vården och omsorgen fungerar, men även hur andra samhällssektorer är
anpassade för personer med kognitiva nedsättningar.
Tillsammans måste vi arbeta för ett mer demensvänligt samhälle, där
personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom synliggörs, blir hörda
och inkluderade.
För att kunna göra det behövs kunskap för att kunna ställa rätt diagnos, ge
rätt läkemedelsbehandling, för att kunna ge en jämlik och personcentrerad
vård- och omsorg och för att kunna få ett demensvänligt samhälle.

Hur går det till?
Kunskapscentrum demenssjukdomar tillhandahåller kostnadsfria
utbildningsmaterial som utbildade utbildare för ut till olika målgrupper.

Kunskapscentrum demenssjukdomar har för att kunna tillgodose det stora
utbildningsbehov som finns, tagit fram utbildningar och
studiecirkelmaterial som personer med goda kunskaper och erfarenheter
inom området för ut i hela Skåne.

Det finns ett antal utbildningar, såsom basutbildning som är tänkt att vara
gemensam för alla yrkesutövare, detta för att vi ska få ett gemensamt språk
och en gemensam kunskapsbas att stå på.

Vad har Kunskapscentrum Demenssjukdomar
för mål med utbildningen?

När man gått de andra utbildningarna kan man gå fördjupningsutbildningar
inom olika områden men också utbildningar som riktar in sig på samarbete
över gränser och stöd för bildandet av nätverk. Detta för att verka för att
kunskapen ska bli långsiktig, kontinuerlig och hållbar.

•

Förbättra livskvalitet, öka självständighet och delaktighet för
personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom i Skåne.

•

Öka kompetensen hos personer som i sitt privatliv eller yrkesliv
kommer i kontakt med personer som har kognitiv
sjukdom/demenssjukdom.

•

Arbeta för att personalen inom vård och omsorg ska kunna erbjuda
en adekvat utredning och personcentrerad vård.

Det finns även påbyggnadsutbildningar som utgår ifrån vilken arbetsplats man
arbetar på, t.ex. från den specialiserade vården, från kommunen etc.

För anhöriga och personen med kognitiv sjukdom/demenssjukdom finns
studiecirklar anpassade för de olika grupperna tillgängliga.
Allt för att säkerställa att alla personer som möter eller arbetar i Skåne,
ska kunna känna sig trygga i hur de bäst kan möta
denna målgrupps behov.

