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Tag hånd om dine
medarbejdere!
Besøg os på vores messestand, og hør mere
om vores personalesikring, se og afprøv
vores populære produkter, som I nemt og
enkelt selv kan installere og implementere.
IntelligentCARE er en danskejet virksomhed
og er en af Danmark største leverandøre af
kaldesystemer. Med over 250.000 daglige
brugere, gør vi hverdagen tryggere for
personale og borgere.

Personalesikkerhed
TRYGGERE ARBEJDSGANGE PÅ BOSTEDER
Vores cloudbaseret plug and play løsning gør det nemt og hurtigt at komme
i gang, og vores gratis support sikrer dig tryghed i hverdagen.

Overfald med
samtale & GPS

www.Intelligentcare.com

Overfald

hk@intelligentcare.com

Røgalarmer

+45 70 27 66 45

Kære deltager i Socialt Lederforums Landsmøde 2022
Jeg håber at du har lyst til at komme forbi vores
stand og afprøve vores sikkerhedsalarm
til personalet samt høre mere om vores
tryghedsservice til borgerne.
Mvh. Søren Nielsen, Cekura

Service 1.

Til personale: Sikkerhedsalarm

Vores sikkerhedsalarm benyttes
af personale på botilbud og
døgninstitutioner og vi kender derfor
vigtigheden af at alarmen både skal
være hurtig og effektiv men samtidig
også diskret, således at alarmen ikke
ødelægger tilliden mellem personalet
og borgeren.
Få sekunder fra tryk til kontakt
Stand-by tid op til 65 timer
Nemt at indstille alarmmodtager

Service 2.

Til borger: Tryghedsservice
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

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

Danmarks Apotekerforening

Sikker
medicinering
letter det
pædagogiske
arbejde
Brug af
dosispakket medicin
fra apoteket
øger kvaliteten af
medicinhåndteringen.
Det frigiver hænder til andre opgaver og kan
gøre nogle borgere
selvhjulpne.

Apotekerne har en særlig viden om medicin og stor erfaring i at
samarbejde med personale på botilbud. Vi har udviklet et
læringsforløb med fokus på medicinhåndtering, der kan tilpasses
de ønskede målgrupper. Vi har gennem de sidste år haft gode
erfaringer fra undervisningssamarbejde med kommuner og via
forskellige projekter.
Apotekerne tilbyder ligeledes medicinsupervision og hjælp til at
sikre kvaliteten i medicinhåndteringen.
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

Kurser, Temadage &
Workshops

Forebyg Konflikten

Forebyg Konflikten
Målrettet forebyggelse af vold
og trusler på din arbejdsplads
gennem
uddannelse af
ogvold
viden.
Målrettet
forebyggelse
og trusler på din arbejdsplads
gennem
1 uddannelse og viden

Kurser, Temadage
& Workshops

Durewall Metoden er en
praksisnær arbejdsmetodik,
der arbejder
ud fra
Durewall
Metoden
er en
en
holistisk
forståelse
af
praksisnær arbejdsmetodik,
arbejdsrelaterede konflikter.
der arbejder ud fra en holistisk
forståelse af arbejdsrelaterede
2
konflikter.
2. Vores målsætning er
at skabe et trygt og
Vores
målsætning
er at skabe
sikkert
miljø for både
medarbejdere
og
borgere.
et trygt og sikkert miljø
for
både medarbejdere og
borgere.
3

1.

Mennesket i centrum særligt fokus på, at ingen
Mennesket
centrum
- særligt
involeredei parter
i en
given
konflikt
overlast.
fokus
på, lider
at ingen
involverede
parter i en given konflikt lider
overlast.
NYHED
- DIGITAL LÆRINGSPLATFORM
Durewall lancerer i foråret 2022
en ny digital læringsplatform, der
gør det muligt at vidensdele, træne
medarbejdere og introducere
nyansatte
metoden.
Durewalltillancerer
i 2021 en ny digital
platform der gør det muligt, at

3.

NYHED - KOMMER 2021

BESØG
VORES STAND
OG FÅ EN PRAKTISK
INTRODUKTION TIL
FÅ EN PRAKTISK
VORES
NYE DIGITALE
INTRODUKTION
LØSNING
TIL

IBG Interaktiv Borgerguide er digitale moduler der understøtter
trygge fællesskaber, struktur og nærvær for borgere og medarbejdere

Trygge fællesskaber
Social samvær
Struktur og planlægning

Borgerguide.dk
Mød os i udstillerområdet og lad os få en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer

INSTITUT FOR KONFLIKTHÅNDTERING
BESØG VORES STAND
PÅ LANDSMØDET - VI
GLÆDER OS TIL AT
MØDE DIG.

TRYGHED, TRIVSEL & ARBEJDSGLÆDE MEDVIRKER TIL MINDRE
SYGEFRAVÆR, GIVER FÆRRE KONFLIKTER, FOREBYGGER VOLD,
FORRÅELSE OG OMSORGSTRÆTHED, OG GIVER OGSÅ STABILITET
OG FASTHOLDER GODE MEDARBEJDERE.
Kursusforløb
Temadage
Foredrag
Supervision
Online træningsplatform

FRA TEORI TIL
PRAKSIS

VORES FORLØB OG TILBUD ER MÅLRETTET ALLE ANSATTE I DEN
PRIVATE OG OFFENTLIGE SEKTOR, DER ARBEJDER MED MENNESKER
ELLER SOM MØDER MENNESKER I DERES DAGLIGE VIRKE. BÅDE JER
DER ER I FRONT, JER DER TAGER TELEFONEN, ELLER JER DER ER DEN
GODE KOLLEGA, DER GERNE VIL STØTTE OG HJÆLPE.

VI TILBYDER:
+ 10 kompetente undervisere

ledertræning

Undervisning i hele Danmark,
Færøerne og i Grønland

personaletræning

Mere end 2000 afholdte
kurser

train the trainer

Faglighed fra praksis
Teoretiske oplæg funderet i
evidens og kendte metoder

RÅDGIVNING
Vi tilbyder et kompetenceløft til alle i
organisationen. Med høj faglighed, spændende og
inspirerende oplæg, og adgang til online
træningsplatform, får I mulighed for et
helhedsorienteret uddannelses- og
træningsforløb, hvor vi også har fokus på proces
og forankring.

+45 28566430
kontakt@ifkh.dk

"VI HAR MENNESKET I CENTRUM"

WWW.IFKH.DK

KOGNITIV, RESSOURCEFOKUSERET
OG ANERKENDENDE PRAKSIS

www.KRAP.com
KONTAKT: Skive & Viborg tlf. 86 60 11 71
KRAP er et integreret pædagogisk system bestående af menneskesyn,
tænkning og en værktøjskasse fyldt med konkrete redskaber.
PsykologCentret leverer ydelser både til fagprofessionelle,
pårørende og direkte til borgere.

Planlægning, Kommunikation,
Dokumentation & integration til KMD Nexus

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.

For personer
med autisme,
ADHD og
særlige behov

STYRK SELVSTÆNDIGHED OG
TRIVSEL GENNEM STRUKTUR
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!

CEO og grundlægger:
Betina Carstens • +45 22 66 65 98
showmyday.dk • hello@showmyday.dk

www. s-t-o-p.nu
Tlf. 71 99 37 75
specialpædagogisk indsats
Har I en borger, som har brug for en særlig indsats og har jeres medarbejdere brug for et pusterum, eller hjælp til at få stabiliseret borgeren,
så kan vi hjælpe jer, med at få trygheden og
”gnisten” tilbage.
Den Specialpædagogiske indsats tilpasses
løbende ud fra jeres ønsker og behov, og I vil
få en fast Teamkoordinator og en Faglig leder
tilknyttet, der begge løbende vil have deres gang
på indsatsen.
Som et “tilkøb” kan vi også hjælpe med at
oplære et team til indsatsen.

Pædagogisk støtte/vikar
Vores medarbejdere har min. 2 års praksis erfaring. Vi tilbyder fagpersonale indenfor social
og sundhedsvæsenet.
Baglandet hos S.T.O.P. Støtte/Vikar er solidt,
og vi sikrer løbende coaching og supervision
af vores medarbejdere. Du kan forvente et
nærværende vikarbureau, hvor vi har fokus på
at lære vores kunde at kende.
I denne type indsats, vil I få en fast Teamkoordinator, og en Faglig leder tilknyttet, der begge
løbende vil have deres gang på indsatsen.

Pædagogisk skærmning

Pædagogisk vagt
Hvis I har brug for at få skabt tryghed,
men ikke ønsker hjælp til kerneopgaven og
daglige gøremål, så er vores Pædagogiske vagt
den rigtige løsning. Vores medarbejder udfører
en vagtfunktion, men med en pædagogisk tilgang, så konflikter nedtrappes.
Vi anvender kommunikation som redskab, og
egentlig magtanvendelse benyttes kun som den
absolut sidste udvej.
I får en fast Teamkoordinator tilknyttet til indsatsen, som løbende vil sikre kommunikationen
mellem jer og S.T.O.P.

Har I en borger, der med en
udfordrende adfærd, skaber utryghed eller
udbrændthed hos jeres personale, så kan vi
hjælpe jer med tilgangen S.T.O.P. Pædagogisk
Sikkerhed®.
Vi hjælper med de daglige gøremål, som en
vikar, men har fokus på at skabe tryghed for
borger og personale, ved også at arbejde med
sikkerhed i indsatsen. I denne type indsats vil
I få tilknyttet en fast Teamkoordinator, der
sikrer kommunikationen mellem jer og
S.T.O.P.

S.T.O.P.(Sikkerhed.Tryghed.Omsorg.Pædagogik) er en privat virksomhed, der hjælper borgere, som har brug for en
særlig type hjælp, samt personalet med svære daglige udfordringer, til at få en tryg og stabil hverdag. Vi har solid og
bred erfaring med komplekse udfordringer, som bl.a. indebærer udadreagerende adfærd.
Du kan hente os ind i hele landet, hvis du har brug for en
særlig indsats, ekstra hænder til at få dagen til at hænge sammen, eller til at skabe tryghed omkring en borger med en
udadrettet adfærd.
Michael Neigaard, Grundlægger af S.T.O.P.

VR I KO M M UNER O G R EGIO NER
SO CI A L, P S Y K IA T RI , H A ND I C AP , SUND H ED & OMS OR G

VR
BIBL IO T EK
+700 VR
oplevelser

A NVE ND ES
AF +4 0
Kommuner &
Regioner

VR platformen Take Care, er udviklet i
samarbejde med danske kommuner.
VR
S ES SI ON E R
Individuelt
& Socialt

Det er blot én af årsagerne til,
at det er både hurtigt og nemt
at implementere og anvende
i en travl hverdag.

TABLET
Er din fjernbetjening

SYN SRETNIN G
Kontrollér &
Følg med
CLOUD
Upload egne
360° videoer

+45 73 11 57 28
contact@takeawalk360.com
takeawalkvr.dk

Mød TCP på vores stand til

2022
Lad os tage en snak om hvad vi kan tilbyde jer indenfor
pædagogisk vikar løsninger & tryghedsskabende personaler.
TCP har kontor både i Region Midtjylland og Nordjylland, hvor vi
for vores kunder løser mange forskellige pædagogiske vikar
opgaver, samt sender pædagogiske tryghedsmedarbejdere ud til
specialopgaver. Vi arbejder altid ud fra serviceloven og
voksenansvarsloven. Vores vikarer er håndplukket til de forskellige
opgaver indenfor specialområdet. Mange vikarer er uddannet
andre med stor bred erfaring fra området.

DANMARKSMESTRE I TRIVSEL
Kom forbi TeamEffects stand og få en
uforpligtende snak med Jonas og Peter
fra TeamEffect om, hvordan du/I kan
arbejde mere systematisk med
medarbejder-trivsel i hverdagen. Du kan
også kigge forbi og hente vores nye
gratis 24-siders inspirationsmagasin:
”Trivsel på pædagogiske
arbejdspladser”.

HVOR PRESSET ER DIT TEAM?
TeamEffect har igennem de seneste 7 år
udviklet en række simple forebyggelsesog dialogværktøjer til hele den
pædagogiske PEOPLE-proces: Fra daglige
målinger af trivsel, opsamling af
borgernære hændelser til defusingprocesser. Processer der sikrer, at lederen
altid har fingeren på pulsen med den
enkelte medarbejder og hele teamet.

Go Mission frigiver tid til
omsorg og målsættende
udvikling
Go Mission støtter mennesker
med kognitiv funktionsnedsættelse til at strukturere
hverdagen og blive selvhjulpne.
Der frigives tid til omsorg og
socialt samvær for personalet.

Go Mission

™

Vær med til at skabe en ny og bedre fremtid!

Lederweb.dk

Arbejdsglæde
Innovation

Coaching

Motivation og fastholdelse

Ledelse på afstand

Tværgående ledelse

Borgen først

Digitalisering

Faglig ledelse

På Lederweb.dk finder du over 2.000 gratis artikler,
podcasts, videoer og værktøjer om god ledelse

Forandringsledelse
Kompetenceudvikling

Afskedigelser

Organisering af arbejdet

Personalepolitik

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Teamledelse

Organisationskultur
Karriere

Digitalisering

Værdibaseret ledelse

Projektledelse
Ledelsesevaluering

Konflikthåndtering

Ansættelser og rekruttering
Organisationsudvikling

Ny leder
Ledernetværk

Stress

Kommunikation
Ledelsesteamet

Personligt lederskab

lederweb.dk

Noter:

BESØG OS I
UDSTILLEROMRÅDET
I PAUSERNE

