
Den stående stilling
- Hvorfor, hvordan og hvornår

Etac showroom, Øst 
Handicaporganisationernes Hus 
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Tilmelding
Tilmelding sendes til educationdenmark@etac.com senest den 8. 
november 2018. Husk at angive hvilken dag du ønsker at deltage, navn 
og e-mailadresse på alle deltagere, samt EAN-nummer til fakturering. 
Først til mølle – max 35 deltagere pr. hold.

På seminaret gennemgås den nyeste videnskabelige dokumentation for at anvende hjælpemidler til at positionere børn og 
unge i den stående stilling, herunder hvilke særlige krav de forskellige tilgange stiller til de hjælpemidler der anvendes. På 
dagen præsenteres bl.a. det nye R82 stå hjælpemiddel ”Meerkat” og der gives en introduktion til brug af hjælpemidler til at 
skabe et læringsmiljø, hvor bevægelse i den stående stilling kan facilitere udvikling af motoriske færdigheder.

Program: 
09.00 Velkomst – og præsentation af den nyeste viden-

skabelige dokumentation for anvendelse af stå           
hjælpemidler (Helle)

10.30 Pause
11.00 Gennemgang af R82 ståhjælpemidler samt kort 

præsentation af dokumentationen for de særlige 
funktioner, som hvert hjælpemiddel har (Etac 
konsulenter / Helle)

12.30 Frokost
13.00 Praktisk session, hvor produkterne gøres klar til 

brug / indstilles efter nogle case beskrivelser 
(Etac konsulenter / Helle)

14.00 Kaffe
14.15 Gennemgang af case beskrivelser, opsummering 

af de vigtigste læringspunkter og spørgsmål (Etac 
konsulenter / Helle)

15.00 Afslutning.

15. november2018
Etac, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

16. november2018
Etac, Egeskovvej 12, 8700 Horsens

Pris
Inkl. forplejning, eksklusiv moms kr. 160,-

Underviser
Helle Mätzke Rasmussen R82

Underviser 
Helle Mätzke Rasmussen,
Fysioterapeut, PhD
Helle har mange års klinisk erfaring med undersøgelse og indsatser til 
børn og unge med funktionsnedsættelser, særligt børn og unge med 
cerebral parese. Hun har været National Koordinator for CPOP -
Opfølgningsprogrammet for cerebral parese, og har undervist og givet 
videnskabelige præsentationer i indland og udland og har stor erfaring 
med undervisning af fagprofessionelle med sundhedsfaglig baggrund. 

Hun er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi 
og har medvirket i Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af National 
Klinisk Retningslinje for Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med 
følger efter cerebral parese og er aktuelt medlem i Socialstyrelsens 
arbejdsgruppe der skal udvikle forløbsbeskrivelse for børn og unge 
med svære handicap.

Helle Mätzke Rasmussen har siden 1.9.2017 været ansat som 
uddannelsesansvarlig hos R82, hvor hun varetager undervisning af 
ansatte hos datterselskaber og distributører i hele verden i de tera-
peutiske principper bag R82 produkter og produkternes egenskaber.


