
Gruppetilbud til Ældre Sagens Lokalafdelinger  

Jeg tilbyder to foredrag til Ældre Sagens medlemmer:  

ER DET HELT GALT PÅ PLEJEHJEMMENE, eller er der også gode historier?     

FINURLIGE FORTÆLLINGER FRA ERGOTERAPEUTENS ARBEJDSLIV. 

Pris for foredrag: 1,5 time, 1.600 kr. plus moms, i alt 2.000 kr. Transport beregnes fra 8300 Beder, 
(Jylland) eller 4560 Vig, (Sjælland). Foredrag, tema og pris kan altid tilpasses jeres ønsker.  
 
Jeg brænder for mit arbejde som ergoterapeut, hvor jeg har været så heldig at møde mange 

fantastiske mennesker. Jeg har set mange patienter blive indlagt på sygehuset, meget syge og 

uden mod på livet. Patienterne har, da jeg fulgte dem hjem efter endt behandling i mange tilfælde 

igen fået energi og lyst til at tage styring over deres liv. 

Jeg ved hvordan man bestiller hjælp, træning og hjælpemidler. Jeg har mødt mennesker i deres 

egne hjem og set dem træne, så de igen kunne gøre de ting, de gerne ville og eventuelt igen 

undvære hjælp og hjælpemidler.  

Som privat praktiserende ergoterapeut er mit motto: Bedst muligt liv til alle. Det er vigtigt for mig, 

at det, der er det gode liv for den ene, ikke nødvendigvis også er det for andre. 

Jeg har i august 2022 udgivet bogen: Tænk at eje et ishus – Fortællinger fra et plejehjem. Jeg håber 

at bogen kan være med til at give et mere nuanceret billede af hverdagen på et plejehjem. 

I er velkomne til at læse mere om mig og min bog på www.personligergoterapi.dk                                                                                                               

Kontakt mig på Tlf. 25335727 eller mail helle@personligergoterapi.dk  

 

 

 

Helle Hammer Mortensen, ergoterapeut, foredragsholder og forfatter. 

 

http://www.personligergoterapi.dk/
mailto:helle@personligergoterapi.dk


ER DET HELT GALT PÅ PLEJEHJEMMENE, eller er der også gode historier?     

 
Arbejder du eller kender du mennesker, der bor på plejehjem eller kender du kun til plejehjem fra 
mediernes dystre historier om omsorgssvigt? 
Har du bestemt, at du aldrig vil på plejehjem? 
Hvordan er det at være pårørende, til et menneske, der skal flytte til eller allerede bor på 
plejehjem? 
Bor der kun demente på plejehjem? 
Hvordan er rollen som pårørende, hvad forventer personalet og hvad kan de pårørende forvente? 

 
Jeg har som ergoterapeut arbejdet på flere plejehjem. Jeg er og har været pårørende til 
mennesker på plejehjem. Jeg træner, som privat praksiserende ergoterapeut, med klienter på 

plejehjem. Jeg mener derfor at have god indsigt i forholdene på forskellige plejehjem. Jeg har 
desuden været med til mange samtaler med mennesker, både klienter og pårørende, der af den 
ene eller anden grund har behov for eller overvejelser om at flytte på plejehjem. Jeg kender de 

svære overvejelser som pårørende har om hvornår, der skal tages fat på samtalen om plejehjem 
og ved hvor svært det kan være at flytte fra sit hjem til en ny bolig på plejehjemmet. 
 
Jeg fortæller i mit foredrag med respekt og lune og håber at give et nuanceret billede af 

mennesker, forhold og de problemstillinger, der kan være forbundet med flytning til plejehjem. 

Jeg tager gerne udgangspunkt i ønskede emner, som for eksempel de pårørende, demens, 

personalets arbejde, hvordan og hvornår træffes beslutning om flytning til plejehjem. Jeg krydrer 

mine foredrag med oplæsning og eksempler fra min bog: Tænk at eje et ishus – Fortællinger fra et 

plejehjem.  

Book et foredrag og hør mere. 
 

 
 
 
FINURLIGE FORTÆLLINGER FRA ERGOTERAPEUTENS ARBEJDSLIV.  
 
Hvad er det nu en ergoterapeut er for en?  Er det en slags fysioterapeut eller en der laver 
peddigrør? 
 



Jeg kommer med fortællinger, der giver et indblik i mit mere end 20-årige arbejdsliv som 
ergoterapeut, hvor jeg har arbejdet på sygehus, i hjemmeplejen, på plejehjem og som privat 
praksiserende ergoterapeut. Jeg fortæller med respekt, og lune om nogle af de situationer jeg har 
været i og de mennesker jeg har mødt. Alt med hensyntagen til min tavshedspligt. 
 
I vil i løbet af foredraget kunne møde forskellige patienter og høre om pudsige situationer fra 
sygehusafdelingen, hvor patienterne ikke måtte ligge i sengen. Om hjælpemidler og hvordan de 
kan bruges. Hvordan pårørende kan inddrages i træning, så det bliver sjovt for alle. Og om 
ergoterapeuten, der ikke kan tåle at se blod. 
 
Jeg tager gerne udgangspunkt i jeres ønsker og kan holde foredrag til bestemte temaer.  
 
Book et foredrag og hør mere. 
 
 
 


