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FORMÅL MED WEBINAR RESOPTI©: 

 

“Det overordnede formål med lærings- og refleksionsplatformen Webinar 

Resopti© er at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet for syge ældre og personer 

med demens.  

Det gør Webinar Resopti© gennem relevant undervisning og oplæg til faglig 

refleksion og dialog mellem ledere og medarbejdere, som kan understøtte 

forbedrede handlinger i praksis” 

 

SOM +MEDLEM AF LÆRINGS- OG 

REFLEKSIONSPLATFORMEN WEBINAR RESOPTI© FÅR DU: 

 

• Ubegrænset adgang til hele Webinar Resopti© 

• Adgang på alle tider af døgnet 24/7– i alle vagtlag. 

• Undervisning formidlet i et let forståeligt sprog 

• Praksis belyst gennem fagligt relevant teori 

• Afsæt i forsknings- og erfaringsbaseret viden på ældre- og 

demensområdet 

• Spørgsmål til faglig refleksion og/eller øvelser – oplæg til dialog  

• Litteraturliste med henvisning til relevant forskning og teori 

• To nye webinarer om måneden 

• Resoptis Nyhedsbreve 

• Resoptis Blogs 

• Medlemskab af Facebookgruppen Webinar Resopti© 

• Rabat på Resoptis øvrige services, fx ledernetværk og supervision 

 

HVAD ER WEBINAR RESOPTI© 
 

Undervisning til medarbejdere i ældre- og demensomsorgen. Temaerne vælges på 

+medlemmers efterspørgsel. 

Webinar Resopti© samarbejder med eksperter, men også praksisudøvere og 

pårørende om at udvikle relevant undervisning. 

Webinarerne knytter tæt bånd mellem teori og praksis, så faglige anbefalinger og 

teoretiske perspektiver reflekteres i daglig praksis i ældre- og demensomsorgen. 

Webinarerne bruges som undervisning og oplæg til refleksion om faglige, etiske, 

personlige, organisatoriske og problemstillinger i ældre- og demensomsorgen. 

Webinarerne kan anvendes på alle tider af døgnet – i alle vagtlag. 

Webinarerne kan implementeres i faste systematikker og ved spontan brug. Find 

inspiration Forslag til implementering af Webinar Resopti© 

Webinar Resopti© kan tilgås med et link direkte fra organisationens intranet eller 

med kode fra hjemmesiden www.resopti.dk  
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