
                                    

Ret til ændringer forbeholdes 

ÅBENT SEMINAR 
med Vega Netværket 

 

 
 

Mere Liv i Gamles Hverdag - med oplevelsesmedarbejdere 
Alle er velkomne! 

 
Hvor: Aarhus Social og Sundhedsskole 

Hedeager 33, 8200 Aarhus 
Hvornår: 23. maj 2019 kl. 9.00-15.00 

Det koster: 750 kr.  
3 gratis pladser til arbejdspladser, der er medlem af Vega 

 
 

Efter mange år, hvor beskæftigelsesvejledere stod for aktiviteter i terapien på plejehjemmet, 
efterfulgt af en periode med hverdagsaktiviteter i leve-bo-miljøerne, er der nu gang i en ny bølge:  
 
OPLEVELSESMEDARBEJDERE med mange forskellige faglige baggrunde og talenter skal skabe 
sansemættede og livgivende stunder for beboere på plejecentrene. Nogle er ”flyvende”, andre 
tilknyttet et enkelt plejecenter. Ideen har spredt sig fra Aarhus til andre kommuner, og i Vega har vi 
i år besluttet at sætte spot på, hvordan dette nye fænomen kan skabe mere liv i gamles hverdag.  
 
På seminaret kan man møde en række oplevelsesmedarbejdere, som vil dele ud af de mange ideer, 
men også fortælle om udfordringerne i arbejdet. Hvad sker der, når pædagoger, skuespillere, natur-
vejledere, musikere og andre gode mennesker kommer med helt nye øjne ind i plejeverdenen? Hvad 
er en oplevelse i det hele taget? Forsvinder oplevelserne, når oplevelsesmedarbejderen er gået? 
 
Oplevelsesmedarbejdere fra Aarhus, Vejle og Skive Kommune vil holde oplæg og workshops - og vi 
garanterer for at det bliver en dag fyldt med sjove, rørende og sansemættede oplevelser - og 
masser af inspiration og debat. 
 
På seminaret fortæller vi også lidt om hvad Vega er, og netværkets netop afsluttede projekt 
"Livsorienteret Teknologivurdering" bliver præsenteret af projektchef Ole Mygind. 
 
Sæt derfor kryds i kalenderen og kom til Aarhus d. 23. maj. Vi glæder os til at se dig!  
TILMELDING SKER VIA Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside:www.danskgerontologi.dk 
Her kan du også finde meget mere om Vega Netværkets aktiviteter. 
 

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019 
 

Send gerne invitationen videre til andre, der kunne være interesserede. 
 

se programmet på næste side



                                    

Ret til ændringer forbeholdes 

 
PROGRAM VEGA SEMINAR 23. MAJ 2019 
 
9.00-9.30: Ankomst og kaffe 
9.30-9.45: Velkomst. Derefter korte oplæg til eftermiddagens workshops: 
 
9.45-10.00: Berøring og nærvær. Sygeplejerske og hospitalsklovn Benthe Bruun 
fortæller om sit arbejde med at bekæmpe hudsult med berøring og nærvær. Benthe er del 
af oplevelsesklyngen i Aarhus Kommune. 
 
10.05-10.20: Oplevelser gennem voluntører. Oplevelsesmedarbejder Malene Melbye 
fortæller om et spændende samarbejde med International Cultural Youth Exchange, hvor 
to udenlandske unge arbejder 30 timer om ugen på et plejehjem i Aarhus. 
 
10.25-10.40: Musik i livet: Musiker Benjamin Kierketerp og ergoterapeut Karina Olsen fra 
Kastaniehaven i Vejle Kommune fortæller om musikken som et redskab til at stimulere 
sanser. Hvordan aktiverer man sig selv i samklang med de mennesker, rutiner og måder at 
gribe hverdagen an på, der findes på plejecentret? 
 
11.00-11.15: Hvordan skaber vi mere kontakt, nærvær og flere oplevelser? 
Skuespiller og oplevelsesmedarbejder Marlena Porat fortæller om sine workshops, hvor hun 
inspirerer til mere kontakt, nærvær og flere oplevelser på plejehjemmene og i 
hjemmeplejen.  Marlena kommer i sit oplæg og efterfølgende workshop med konkrete 
øvelser, brugbare værktøj og masser af inspiration. 
 
11.20-11.35: Gør naturen til din arbejdsplads – få udelivet ind og indelivet ud.  
Naturvejleder René Bautista Hankelbjerg og Demensfaglig udviklingskoordinator Dorte 
Østergaard fra Skive Kommune viser og fortæller om naturen som arbejdsplads for 
medarbejdere og om sansevækkende oplevelser for borgere på plejecentre og for 
hjemmeboende med demens. 
 
11.40-12.00: Livsorienteret teknologivurdering og VR-oplevelser. Projektchef Ole 
Mygind fra Marselisborg fortæller om Vega-projektet ”Livsorienteret Teknologivurdering", 
og pædagog Louise Rønne Bengtson om, hvordan man selv kan lave VRfilm, og hvordan 
man systematisk kan vurdere, om oplevelserne giver værdi for brugerne. 
 
12.00-12.45: Frokost i Kantinen. Tilmeld dig 2 workshops i frokostpausen: 
12.45-13.30: Første runde workshops med oplægsholderne 
13.45-14.30: Anden runde  
 
14.30: Kaffe og kage i auditoriet og opsamling 
15.00: Farvel og på gensyn fra Vega, vi slutter med en sang! 
 
Læs mere om Vega her. Det er også her du tilmelder dig.  
OBS: De første tre pladser er gratis for medlemmer, men: 
 
Alle skal tilmelde sig - så får I nemlig også mad allesammen! 
Parkering er en udfordring, men du kan reservere en plads på skolens P-plads ved at 
oplyse nummerpladen på din bil ved tilmeldingen.  

 

 


