INVITATION
Seminar i 24 timers positionering
Invacare har flere gange haft stor succes med kurser med den
svenske fysioterapeut Elisabet Rodby Bousquet.
Invacare gentager derfor dette kursus og har hermed fornøjelsen
af at kunne invitere dig og dine kollegaer på kursus om 24 timers
positionering med Elisabet Rodby Bousquet.
Elisabet Rodby Bousquet er uddannet fysioterapeut i Sverige i
1988, har en magister-uddannelse fra Oxford i ”Posture management” efter samme koncept som den engelske fysioterapeut Pauline Pope.
Elisabet Rodby Bousquet havde flere fagligt spændende indlæg
på Nordiske Siddesymposium 2009 på Island og igen i Stockholm 2012, og har mange
års erfaring med positionering liggende, siddende eller stående. Elisabet Rodby Bousquet har desuden en Phd. indenfor Cerebral parese og positionering
Deltagere fra tidligere seminar har bl.a. skrevet følgende i evalueringen:
”Elisabet kunne vise eksempler og fortælle om cases, der ramte så fint nogle
af de situationer, vi jævnligt står i”
”Generelt en rigtig god dag med en super underviser”
Seminariet vil blandt andet berøre følgende områder:
- Nye tankegange indenfor positionering og opdatering af brugerundersøgelse
- Løsning af forskellige positioneringsproblematiker.
- Positioneringens betydning for forebyggelse af følgeskader/sygdomme
Hvor: DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus
Hvornår: Onsdag d. 23. november 2016 fra kl. 8:30 - 15:30
Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter, som arbejder med positioneringsproblematikker i siddende
og liggende stilling
Program:
08:30 - 12:00 		
			
			

Principper for 24 timers positionering, formål og mål.
Biomekanik. Indskrænket ledbevægelighed – hvad betyder det?
Hvornår skal man korrigere eller kompensere?

12:00 - 12:45		

Frokost

12:45 - 15:30		
			

Undersøgelse og behov, patienteksempler
Diskussion og spørgsmål, erfaringsudveksling

Pris: 			

Kr. 699,- + moms. Prisen er inkl. forplejning.

Tilmeldning:
Tilmelding skal ske via e-mail til: tilmelding@invacare.com.
Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.
Sidste frist for tilmelding 28. oktober 2016.
Vi glæder os til at se dig!
Invacare A/S
Maibrit Sølling
Produktchef

