Fagdag
PERSONSENTRERT OMSORG OG VIPS PRAKSISMODELL

-til personer med utviklingshemming

Digitalt kurs - Teams

9.november 2022

Litt om fagdagen:
På denne fagdagen gis en introduksjon om hvordan omsorgsfilosofien personsentrert omsorg,
beskrevet av sosialpsykologen Tom Kitwood, kan brukes i tjenestene til personer med
utviklingshemming.

Praktisk informasjon:
Sted:
Dato:
Timetall:
Pris:
Målgrupper:

Digitalt – på Teams
9.november 2022
6
2400,Helse- og omsorgspersonell som jobber i tjenester til personer
med utviklingshemming og som er nysgjerrige på personsentrert
omsorg og VIPS praksismodell. Fagdagen er åpen for alt helseog omsorgspersonell, og man trenger ikke kjennskap til
omsorgsfilosofien og modellen fra før.

Ansvarlig:

Nasjonalt senter for aldring og helse

Påmelding: https://butikk.aldringoghelse.no/host-2022/personsentrert-omsorg-vipspraksismodell-og-personer-med-utviklingshemming
Påmeldingen må være skriftlig og er bindende. Ved avbestilling senere enn 2 uker før start vil
du bli fakturert for hele avgiften. Eventuell avmelding må være skriftlig. Vi tar forbehold om
at fagdagen med få påmeldte kan bli avlyst.

Påmeldingsfrist:

6.november 2022

www.aldringoghelse.no

Program
8.30 – 9.00

Pålogging, registrering

9.00 – 9.20

Vernepleier, MSc Lene Kristiansen, Sykepleier, PhD, Marit Mjørud og
Sykepleier, PhD Janne Røsvik, alle Aldring og helse:
Velkommen. Om dagens tema, forskrifter og retningslinje
Begreper brukt i litteraturen

9.20 – 10.05

Kitwoods personsentrert omsorg

10.00 – 10.10

pause

10.10 – 11.00

Utviklingshemming: utredning, tilleggstilstander og grunnleggende
tiltak. Tonje Elgsås, Psykologspesialist, Frambu kompetansesenter for
sjeldne diagnoser. Tid til spørsmål

11.00 – 11.15

pause.

11.15 – 12.00

Tonje Elgsås forts.

12.00 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.15

Hva er VIPS praksismodell?
Summegrupper. Situasjoner som kan diskuteres på fagmøtet

13.15 – 13.25

pause

13.25 – 14.10

Perspektivet til personen med utviklingshemming
Summegrupper. Hvordan presentere perspektivet til en person med
dyp utviklingshemming? plenumsdiskusjon

14.10 – 14.20

pause

14.20 – 15.00

Perspektivet til personen med utviklingshemming (forts.)
Summegrupper. Hvordan presentere perspektivet til en person med lett
utviklingshemming? plenumsdiskusjon

15.00 – 15.05

pause

15.05 – 15.30

Oppsummering.
Informasjon om VIPS praksismodell og ny manual, om kurs, opplæring
og muligheter for veiledning og fagdager
Avslutning
Med forbehold om endringer i programmet

