
Positionering i den liggende stilling & 
positionering af hovedet i den siddende stilling  

(borgere med moderate til svære deformiteter)

Tirsdag den 8. oktober 2019

Kl. 8.45 - 15.45

Bidrage til at man som kursist får en endnu større 
forståelse for løsningsmuligheder i forhold til positionering i den 

liggende stilling og positionering af hovedet i den siddende stilling til 
personer med større fysiske handicaps.

 • Den siddende stilling (ultrakort)
 • Udfordringer i.f.t at stabilisere hovedet i den siddende stilling
 • Hyppige fejlstillinger
 • Korrektions og stabiliserings muligheder – teori
 • Praktisk gruppearbejde med hoved cases.
 •  Begrundelser for lejring
	 •	 Hvem	kan	profitere	af	lejring
 • Hvilke muligheder er der
 • Hvordan overføres det til praksis
 • Den fysiske undersøgelse – teori og video.
 •  Praktisk gruppe arbejde med ligge cases
 • Afslutning  

Anatomic Sitt har hermed fornøjelsen at invitere til en hel seminardag. 
Seminaret vil have både en teoretisk og en praktisk indgangsvinkel til problemstillingen.

Underviseren er fysioterapeut Dorte Støvring, der har mange års erfaring med bl.a. 
siddestillingsanalyser og positioneringsproblematikker.

 
Dorte Støvring arbejder i dag, som fysioterapeut på en klinik i København,hvor hun primært behandler 

neurologiske patienter. Herudover underviser hun i hele Norden og laver siddestillingsanalyser og 
kørestolstilpasninger i Danmark. Hun er tilknyttet Scleroseforeningens Ekspertpanel og, 

er den ene af 2 specialister på Socialstyrelsens SidLigGodt.

DATO:

TIDSPLAN:

MÅL:

INDHOLD:



Horisont Hotel & Konference
Agro Food Park 10

8200 Aarhus N

 

1.045 kr. ekskl. moms og inkl. forplejning. 

Vi vil gøre opmærksom på, at der er 18 pladser 
og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet. 

Tilmelding er bindende og sendes, faxes eller e-mailes, 
til Anatomic SITT, senest den 15. september 2019.

Navn: ________________________________________________________________________________

Ergo.      Fys.    Aarhus 8.10.19   

Ønsker du at tilmelde dig vores nyhedsbrev?      Ja         Nej    Får det allerede

Arbejdsplads:________________________________________________________________________

Adresse:___________________________________________________________________________

Post nr.: ________________By:________________________________________________________

Telefon nr.: _______________________________________________________________________

E-mail adr.:_________________________________________________________________________ 

Faktura adresse:_____________________________________________________________________

Ean nr.:______________________________________________________________________________ 

Øvrigt:______________________________________________________________________________

HVOR

PRIS

TILMELDING


