Center for rehabilitering og hjerneskade
Maglegårdsvej 15D, 4000 Roskilde – tlf.: 4634 8600 – mail: bomi@bomi.roskilde.dk

KURSUS – 2 DAGE

BASIS HJERNESKADE, NEUROPSYKOLOGI
OG NEUROREHABILITERING
I 2019 UDBYDES 2 HOLD
Dette kursus formidler en grundlæggende viden om hjernen og hjerneskader og giver en basal
introduktion til neuropædagogik.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden om, hvordan den raske hjerne fungerer, og hvad der
sker i hjernen hos det pågældende menneske, når hjernen skades. Hvordan kommer følgerne af
skaden til udtryk – fysisk, sprogligt, kognitivt, psykisk, emotionelt, socialt og adfærdsmæssigt.
Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog med inddragelse af deltagernes personlige erfaringer
samt casearbejde i grupper.
INDHOLD
Viden om hjernens opbygning og funktion
Hjerneskader og følgerne af skader i forskellige områder
Fysiske, sproglige, kognitive, psykiske, emotionelle, sociale og adfærdsmæssige følger
Hvordan ser kognitive følger ud i hverdagen, og hvordan kan de håndteres?
Case eksempler
Gruppearbejde
DELTAGERE
Kurset henvender sig bredt til alle faggrupper, der møder den hjerneskadede borger på forskellige
tidspunkter i borgerens forløb. Det kan både være fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker,
plejepersonale, hjemmevejledere, pædagoger, visitatorer, jobkonsulenter, sagsbehandlere,
koordinatorer m.fl.
Max. 20 deltagere på hvert hold.
UNDERVISERE
Neuropsykologerne Signe Mærkedahl og Mette Bohn Jespersen
BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade
TID OG STED
Hold 1:

d. 25. + 26. februar 2019

Hold 2:

d. 2. + 3. september 2019

Tid:
Sted:

Kl. 8.30 – 15.30 (morgenmad/-kaffe kl. 8.30 – 9.00)
BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade, Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde

PRIS
3.000 kr. inkl. forplejning og kursusmateriale. Beløbet er ekskl. moms.
TILMELDING
Mail til: kursus@bomi.roskilde.dk – angiv ”Basis hjerneskade – hold 1 eller 2” i emnefeltet.
Bindende tilmelding efter returnering af udfyldt tilmeldingsblanket.
TILMELDINGSFRIST
Hold 1:

d. 28. januar 2019

Hold 2:

d. 5. august 2019

FOR YDERLIGERE INFORMATION
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
Ergoterapeut, faglig koordinator Christina Folkmann Hansen: christinafoh@bomi.roskilde.dk / tlf. 3084 4484
Administrativ koordinator Christina Thanning Sønderby: kursus@bomi.roskilde.dk / tlf. 4634 8676
BOMIs hovednummer, som besvares ml. 8.00-15.00 af administrationen: 4634 8600

