Invitation Eden-netværkseftermiddage 2021
Torsdag den 28. januar og torsdag d. 4. februar, 2021. Sted: Online

Fokus på familiesamarbejde med et nyt perspektiv som følge af Corona
– angsten for tab med afmagt og sorg til følge
Som opfølgning på sidste års tema om familiesamarbejdet, vil vi igen i år
sætte fokus her.
I løbet af det sidste halve år har vi, via vores fysiske og virtuelle møder med
jer, lyttet til mange forskellige reaktioner på bl.a. de restriktioner, som har
både beskyttet og afskåret beboerne i plejehjemmene fra deres normale
omgang med familie, venner og bekendte. Og dermed familierne fra at yde det
de plejer i beboernes liv.
Med Eden Alternative sætter vi fokus på relationernes betydning for det gode
hverdagsliv i livets efterår. Netop derfor giver skrappe besøgsrestriktioner
anledning til angst for tab med mulighed for, at de smertefulde tilstande af
ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed stiger i styrke igen blandt både
beboerne og måske også hos familiemedlemmerne, som følge af både savn og
længsel.
Vi har hørt fortællinger om, hvordan relationerne mellem medarbejdere og
beboere bliver stærkere og livet mere roligt og tilpasset den enkelte beboer i
denne tid. Men vi har også hørt om beboere, som blev præget af tristhed
grænsende til det depressive, og som derfor opbyggede en uhensigtsmæssig
adfærd.Vi har desuden læst om ægtefæller og andre familiemedlemmer, som
føler savn og tab af nærvær og medbestemmelse.
Så der er brug for at vi sammen inspireres til nye måder at forstå disse
komplekse samarbejdsbetingelser på.
Oplægsholder:
For at vi sammen kan finde nye veje til gensidig forståelse i denne
komplicerede tid, har vi inviteret Jorit Tellervo, tidligere projektleder og
sygeplejerske ved PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Statens
Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Se http://www.tellervo.dk/ og
http://www.demens-dk.dk/WordPress/wp-content/uploads/2016/05/Sorg-erikke-hvad-sorg-har-v%C3%A6ret.pdf.

Jorit vil give et oplæg om den nye sorgforståelse, hvor man i forbindelse med
tab både forholder sig til tabssporet med fokus på fortid og nutid, samt
genopretningssporet med fokus på nutid og fremtid.
Jorit afslutter sit oplæg med at fortælle om mulighederne for sorgstøtte.
Grundet de seneste Covid-19 restriktioner, vil vi i år gennemføre denne dag
som to ens online møder, som I vil blive tilsendt linket til, når I tilmelder jer.
Program for de to ens onlinemøder:
13.00 – 13.05: Velkommen
13.05 – 14.00: Oplæg ved Jorit Tellervo med udgangspunkt i den nye
sorgforståelse.
14.00 – 14.15: Pause
14.15 – 14.45: Muligheder for støtte til sorgbearbejdning, oplæg ved Jorit.
14.45 – 15.30: Spørgetime og dialog om mulighederne i jeres hverdage, også
ift. Eden Alternative.
Praktiske oplysninger:

Målgruppe: Eden-uddannede ledere og medarbejdere fra registrerede Edenhjem og hjem på vej til registrering.
Pris: 750 kr. + moms pr. plejehjem/bofællesskab, for X antal deltagere til
begge eftermiddage.
Forplejning: Sørger I selv for.
Tilmelding via hjemmesiden senest 1 uge før
Du tilmelder dig/jer til netværksdagen her.
Tilmeldingen er bindende.
Eftermiddagene gennemføres ved minimum 2x12 deltagere.

Vi glæder os til at være virtuelt sammen med jer
Karin Dahl og Aase Porsmose
Landskoordinatorer
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