Om Parkinsons sygdom
Parkinson er en kompleks sygdom. Ud over de motoriske
problemer kan symptomerne være non-motoriske, kognitive,
psykologiske og kommunikative. Sygdommen er kronisk og
fremadskridende. Et stort medicinforbrug kræver planlægning og
overblik.

Ét-dags grundkursus i Parkinsons sygdom
Parkinsonforeningen inviterer til ét-dags grundkursus i Parkinsons sygdom i hhv. Aalborg og Taastrup målrettet fx
hjemmesygeplejersker, demenskoordinatorer samt kommunale ergo- og fysioterapeuter.
Parkinson er en kompleks og fremadskridende hjernesygdom, der påvirker hele borgerens liv og hverdag. Borgerens
behov ændrer sig løbende, hvilket stiller krav til opmærksomhed på rettidig og relevant støtte. Viden om sygdommen er en forudsætning for, at medarbejdere i kommunen kan yde den rette omsorg og støtte.
Parkinsonforeningen inviterer derfor til et ét-dags kursus, der skal klæde sundhedsfaglige medarbejdere på i viden
om Parkinsons sygdom til gavn for både borgerenes sundhed og livskvalitet samt kommunens ressourceforbrug.
Kurset giver følgende kompetencer:
 Sygdomskendskab, herunder indsigt i sygdommens kompleksitet og det varierende funktionsniveau
 Viden til at foretage observationer ift. medicinering, multisygdomme og impulskontrolforstyrrelser
 Viden, der forbedrer samarbejdet med neurologer og praksislæger samt pårørende
 Kendskab til specifikke metoder, der letter pleje- og rehabiliteringsopgaver
 Kendskab til mulige forebyggende og/eller forhalende tiltag.
Indhold
Del 1: Neurolog og overlæge Tove Henriksen
Parkinsons sygdom (idiopatisk og atypisk), multisygdom, kognitive vanskeligheder, symptomer og sygdomsudvikling,
behandling og medicin.
Del 2: Parkinsonsygeplejerske Anders Lundetoft Clausen
Observationer i sygdom/bivirkninger, pleje og rehabilitering, belastning af pårørende samt samarbejde med neurologiske ambulatorier og praksislæger.
Målgruppe
 Hjemmesygeplejersker
 Demens-, hjerneskadekoordinatorer eller lignende
 Visitatorer
 Kommunale ergo- og fysioterapeuter
 Ansatte i kommunale rehabiliteringsenheder
 Andre med arbejdsopgaver rettet mod parkinsonpatienter
Praktiske oplysninger
Kurset afvikles i Aalborg (Nordkraft) fredag d. 30. august 2019 kl. 9.30-16.30
samt i Høje Taastrup (Handicaporganisationernes Hus) fredag d. 8. november 2019 kl. 9.30-16.30.
Prisen er 2.000 kr. eks. moms. Tilmelding og information via mail til Lea Munk Staugaard på Lms@parkinson.dk eller
3635 0230. Tilmelding senest henholdsvis 14. august og 23. oktober.
Kurset gennemføres ved minimum 6 deltagere.

