
Udstillerliste
LANDSMØDE 2021



INDHOLD

CAS Bookingsystem cas.dk
Cekura.dk cekura.dk
Danmarks Apotekerforening apotekerforeningen.dk
Durewall Instituttet durewall.dk
EG  eg.dk
Evidentia evidentia.dk
IBG borgerguide.dk
IntelligentCARE intelligentcare.com
KvaliKombo kvalikombo.dk
Sekoia sekoia.dk
Seminarer.dk seminarer.dk
ShowMyDay showmyday.dk
Socialt Lederforum socialtlederforum.dk
S·T·O·P s-t-o-p.nu
Team Care Protection t-c-p.dk
Trap Consulting trap.consulting



	

CAS	Bookingsystem		-		www.cas.dk		-		info@cas.dk		-		tlf.	333	84	111	

Bookingsystem	til	den	travle	institution	
	

Benytter	jeres	institution	interne	vikarer,	så	kan	I	med	
vores	bookingsystem	dække	ubesatte	vagter	ind	med	
jeres	egne	faste	medarbejdere	eller	løs	vikarer.		

	
Systemet	hjælper	med	at	overholde	gældende	
arbejdstidsregler	for	jeres	vikarer,	såsom	hviletider,	
normperioder	mv.	

	

I	vores	bookingsystem	kan	vagter	udsendes	som	’først	til	
mølle’	eller	som	’forespørgsel’,	hvor	vikarer	kan	melde	sig	
interesseret	på	vagten,	hvorefter	planlæggeren	vælger	
hvem	der	skal	have	vagten	tildelt.	

	

Vikarerne	udstyres	med	en	app,	hvorfra	de	kan	booke	
vagter	og	skrive	sammen	med	sin	planlægger.		

	

Efter	½	dags	undervisning	er	I	klar	til	at	gå	i	luften	med	
systemet.	



www.cekura.dk | tryghed@cekura.dk | Tlf. 32 31 60 50

Sikkerhedsalarmer til personale
Alarmen er lille og let og kan nemt 
placeres forskellige steder på tøjet, 
hvilket gør at opgaverne kan udføres 
uden at alarmen kommer i vejen.

 Indendørs- og udendørs brug

Højttaler, mikrofon og GPS
Få sekunder fra tryk til kontakt

Stand-by tid op til 65 timer
Nemt at indstille alarmmodtager

Tryghedsservice til borgere
Vores tryghedsservice har med veldokumenteret effekt givet borgeren mere stabilitet. 

Borgeren har oplevet øget brud på negative tankemønstre  
samt en reducering af angst. 

Borgeren har fået hjælp til strukturering af daglige opgaver,  
herunder oprydning, sovetider, bad, aftaler mm. 

Borgeren har fået tryghedsskabende samtaler, som har ført
til mindsket behov for vejledningstimer.

- udviklet og implementeret i samarbejde med

Service 1.

Kære deltager i Socialt Lederforum. 

Jeg håber at du har lyst til at komme forbi os 
og høre lidt mere om to af vores services til 
socialområdet.

Mvh. Søren Nielsen, Cekura

Service 2.



Danmarks Apotekerforening 
 
 
 
Sikker medicinering  
letter det  
pædagogiske arbejde 
 
 
Kvalitet i  
medicinhåndtering  
ved hjælp af  
dosispakket medicin  
fra apoteket  
frigiver hænder til  
andre opgaver og  
kan gøre nogle borgere 
selvhjulpne. 
 
 
  

 
Apotekerne har en unik viden om medicin og stor erfaring i at 
samarbejde med personale på botilbud. Eksempelvis har vi i 
samarbejde med FADD, Foreningen for Døgn- og Dagtilbud, ud-
viklet et læringsforløb med fokus på medicinhåndtering, der kan 
tilpasses alle målgrupper. 
 
Apotekerne tilbyder hjælp til at sikre kvalitet i medicinhåndterin-
gen, kompetenceudviklende undervisning og medicinsupervision.  
 

Få inspiration til et samarbejde med det lokale apotek  
om sikker medicinhåndtering. 

Kom og hils på os på standen og hør mere. 
 
 
Danmarks Apotekerforening  
Telefon 33 76 76 00  
E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk  



Forebyg  Konflikten

BESØG 
VORES STAND 

OG FÅ EN PRAKTISK 
INTRODUKTION TIL 

VORES NYE DIGITALE 
LØSNING

Målrettet forebyggelse af vold 
og trusler på din arbejdsplads 
gennem uddannelse og viden.

Durewall Metoden er en 
praksisnær arbejdsmetodik, 
der arbejder ud fra en 
holistisk forståelse af 
arbejdsrelaterede konflikter.

Vores målsætning er 
at skabe et trygt og 
sikkert miljø for både 
medarbejdere og borgere.

Mennesket i centrum - 
særligt fokus på, at ingen 
involerede parter i en given 
konflikt lider overlast.
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NYHED - DIGITAL LÆRINGSPLATFORM 
Durewall lancerer i efteråret 2021 
en ny digital læringsplatform, der 
gør det muligt at vidensdele, træne 
medarbejdere og introducere 
nyansatte til metoden.

Kurser, Temadage 
& Workshops



Alle parter får indsigt 
og overblik

E G  S E N S U M

Let’s go further

Med EG Sensum SharePlan får du 
bedre tid til dét, der for alvor gør  
en virkelig forskel. 

Med løsningen får I et hurtigt overblik over dagens 
opgaver, borgernes aftaler, opgaverne der skal løses, 
samt behovet for ressourcer. Og når der er styr på alt 
det praktiske, er det lettere at finde tid til et ekstra klem 
eller smilet, hvor behovet er størst.

Kom hen til vores stand og få en præsentation af EG 
Sensum SharePlan og hør mere om de mange andre 
muligheder i vores løsninger. Vi har så meget, vi gerne 
vil vise dig!

BRUG TIDEN 
PÅ DET VIGTIGE



Kom forbi Evidentias stand på landsmødet
Mød vores konsulenter og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med en 
række forskellige opgaver, fx: 

• Kvalitetsarbejde 
• God dokumentation i socialt arbejde
• Implementering af nye faglige metoder
• Konflikthåndtering
• Projektansøgninger
• Få mere ud af din bestyrelse
• Lederudvikling

Evidentia 
Evidentia arbejder med udvikling af  
organisationer og mennesker.  

Vi er fire faste konsulenter og  
et par juniorkonsulenter.  

Se mere om os på www.evidentia.dk





Personalesikkerhed
DANMARKS FØRENDE I SIKKERHED PÅ BOSTEDER!

Tag hånd om dine 
medarbejder!

Besøg os på vores messestand, og hør mere om vores personalesikring af dine 
medarbejdere. Her vil du både kunne se og afprøve vores populære produkter, 

som du nemt og enkelt selv kan installere og implementere.

Hjemmeside: www.Intelligentcare.com

Telefon: +45 70 27 66 45

Mail: HK@intelligentcare.com

Mød os på vores messestand og vind et gavekort til værdi 
af 3.000,- kr som I kan bruge til jeres næste personale
arrengement. Alle der køber vores personalesikring før 
d. 31/12/2021 er automatisk med i konkurrencen.

VIND Gavekort 
på 3.000 kr. til 
personalefest

Overfald med
samtale & GPS

Overfald

NB gavekort skal godkendes 
af IntelligentCARE

 

Sæt din praksis i Spil med KvaliKomBo 

Kvalitet og kompetenceudvikling i bo –og dagtilbud 

En teoretisk og metodisk tilgang til socialpædagogisk praksis 

Kom tættere på: 

- Et fælles mindset 
- Et fælles sprog 
- En fælles ramme 

Besøg standen og få en snak om praksis, den teoretiske tilgang og få 
en gennemgang af materiale og udgivelser m.m. 

Desuden en præsentation af et fagligt fælleskab på tværs af 
kommunegrænser. 

Se mere om kvalikombo, den teoretiske præference, udgivelser og foreningen 
kvalikombo på : www.kvalikombo.dk 
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Mindre kontortid
Mere omsorg

Integration til KMD Nexus
Gør dokumentationen nemmere og mere relevant

www.sekoia.dk

På Seminarer.dk ś stand kan du komme i dialog med os om udvikling 
af kurser, uddannelser og konsulentydelser til netop din arbejdsplads/
organisation, bl.a. inden for det sociale område. 

Få en dialog om udvikling af kurser, 
uddannelser og konsulentydelser

 Vi skræddersyer kompetenceudvikling  
Måske står du og din arbejdsplads over for nye 
arbejdsopgaver og udfordringer? Måske har I 
blot brug for at få finpudset allerede eksiste-
rende kompetencer? 

Uanset, hvad jeres behov for kompetenceud-
vikling er, kan vi give sparring på og hjælpe 
med at tilrettelægge et forløb, der flytter jer og 
hjælper jer med at nå jeres mål.  

 Rådgivning af ledere  
Vi har 15 års erfaring med at rådgivere ledere 
om, hvordan ny viden og redskaber bliver im-
plementeret succesfuldt, så de erhvervede 
kompetencer bliver forankret i praksis og ska-
ber reelle forandringer i jeres organisation.  

 Proceskonsulentarbejde  
Vi kan hjælpe med professionel facilitering af 
proces- og implementeringsforløb fra længe-
revarende forløb til facilitering af tema- og ud-
viklingsdage. Derved kommer du og din orga-
nisation effektivt og målrettet gennem jeres 
processer. 

Vi kan også bistå med udvikling og lokal tilpas-
ning af jeres proces- og udviklingsforløb samt 
tilrettelæggelse af implementeringsopgaver.    

 Vi arbejder bl.a. med temaerne:  
• Psykologisk tryghed og trivsel 
• Skolefravær 
• Den tidlige indsats
• Inddragelse og netværksinddragende 

metoder

Vi er hovedleverandør af videns- og praksiskur-
serne i Socialstyrelsens Børnekatalog og har 
dermed et stort indblik i området udsatte børn 
og unge. 

Få en uforpligtende samtale og hør, 
hvordan vi kan hjælpe dig og din 
arbejdsplads. Vi ses på standen til 
spændende samtaler om jeres opgaver 
og behov.  

Besøg www.seminarer.dk, hvor du kan se alle 
vore spændende arrangementer og ligeledes 
tilmelde dig vores mailliste.
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Det er svært at skabe rytme, overblik og struktur i hverdagen, 
når man har autisme, ADHD eller andre kognitive forstyrrelser. 
Manglende struktur skaber usikkerhed og større behov for hjælp 
fra fagfolk, forældre og pårørende. 

ShowMyDay er en app med visuel kalender, 
der skaber struktur, mindsker angst og 
styrker brugerens evner til at klare 
opgaver og gøremål på egen hånd. 

Kom forbi til en snak om ShowMyDay.
Vi glæder os til at se dig!

STYRK SELVSTÆNDIGHED OG 
TRIVSEL GENNEM STRUKTUR

For personer 
med autisme, 

ADHD og 
særlige behov

CEO og grundlægger:
Betina Carstens • +45 22 66 65 98

showmyday.dk • hello@showmyday.dk



 
 

Socialt Lederforum er en landsdækkende  
interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor  
handicap- og psykiatriområdet.  
 
Foreningens omdrejningspunkt er offentlig ledelse/udøvelse af 
velfærdsledelse. 
 
Et medlemskab omfatter hele tilbuddet og giver dermed alle ansatte adgang 
til: 

• Et stort netværk af ledere og medarbejdere fra ca. 350 tilbud indenfor 
handicap- og psykiatriområdet. 

• Nyttig viden og aktuelle nyheder. 

• Deltagelse i kurser, kompetenceudvikling og temadage. 

• Landsdækkende videndeling.  

• Uvildig sparring og rådgivning. 

• Synlighed i den socialfaglige debat. 

• Medlemsrabat på deltagelse i arrangementer og på udvalgte bøger fra 
Socialt Fagforlag.  

• Gratis abonnement på tidsskriftet Social Udvikling. 

Som medlem støtter du/I os i vores arbejde med at skabe viden, netværk og udvikling, som er 
afgørende for at sikre bedst mulige vilkår på tilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet. 
 

 



Akut telefon: 71 99 37 75
Åben hele døgnet - hver dag - hele året

Pædagogisk Vagt

Pædagogisk Skærmning
Støtte til personale

Pædagogisk Støtte
vikar

Special Pædagogisk forløb
Praksis forløb

Gem mig påOpslagstavlen!

 

 

 

 

 

 

Team Care Protection ApS 

Din pædagogiske samarbejdspartner 

Har du brug for pædagogisk personale eller tryghedsskabende 
løsninger indenfor det socialpædagogiske område såvel 
børn/unge som voksne, så kontakt os allerede i dag på: 60 88 
00 68 spørg efter Brian eller Penille. 

Kom og sig hej til os på standen til Landsmødet 2021 hvor du 
får en lille ”goodieback”. 

Se mere på: www.T-C-P.dk og vi kan også kontaktes på 
mail@care-protection.dk 

 

NYHED på standen: www.buenocare.dk – se 
tryghedsskabende app. 
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Trap Consulting
Vi leverer betydningsfuld rådgivning til botilbud og opholdsteder, 
der skaber værdi og kvalitetsudvikling af tilbuddet til gavn for 
borgernes trivsel og udvikling.

Trap Consulting ApS er en højt 
specialiseret  konsulentvirksomhed 
målrettet private og offentlige  

 Botilbud 

 Opholdssteder

 Krisecentre

 Herberger

 Misbrugscentre 

KOM OG MØD  
VORES TEAM OG  

PARTNERE PÅ MESSEN

Vores
team

Alle rådgivere har en mangeårig erfaring fra ledelse-, drift- og 
udvikling af det specialiserede socialområde fra både kommuner, 
regioner og det private botilbudsområde.

www.trap.consulting

Telefon: 7273 6474

E-mail:  
kontakt@trap.consulting



Noter:



BESØG OS I
UDSTILLEROMRÅDET

I PAUSERNE


