SANSEINTEGRATION INTERVENTION TIL VOKSNE MED
SENSORISK INTOLERANCE & ØGET BEHOV
v. Hanne Holmer
KURSUS – 3 DAGE

Sanserne, sansestimulering, sanseintegration, sansemodulation, deeskalerende tilgang, lowarousal
metode, Snoezel, sanserum…
Kært barn har mange navne, som det gamle ordsprog siger, og der kan være behov for at få afklaret, hvad
der er op og ned i denne jungle af ord og begreber – hvad er erfaringer og hvad er evidens, pædagogik og
terapi?
På de to kursusdage vil de forskellige begreber blive afklaret i forhold til hinanden, og der vil blive
præsenteret forskellige metoder til afdækning af sensoriske udfordringer hos målgrupperne samt
præsenteret interventionsmuligheder, redskaber og eksempler.

DELTAGERE
Ergoterapeuter, som arbejder med målgrupperne (voksne med psykiatriske og/eller udviklingsbetingede
udfordringer). Kursisterne forventes at have en grundlæggende viden omkring sansernes fysiologi og
anatomi.
Max 20 deltagere på holdet (heraf 10 eksterne).

MÅL FOR KURSET






At give kursisterne en grundig teoretisk og praktisk indføring i sansernes udvikling og funktion med
udgangspunkt i Sanseintegrationsteorierne (SI-teorien), relateret til klientgruppernes udfordringer
og behov.
Afgrænsning og forståelse for de forskellige begreber (integration, modulation, perception, arousal,
deeskalering, sanserum, Snoezel, mv.).
At give kursisterne en forståelse af dagligdags problemstillinger ud fra en SI-synsvinkel.
At præsentere kursisterne for forskellige redskaber til at kunne udrede indsatsområder hos den
enkelte borger og implementere resultaterne i borgerens behandlings-/træningsplan.
Principper og metoder for intervention i dagligdagen.

KURSUSINDHOLD








Introduktion til kursus og kursister.
Gennemgang af neuroanatomiske og -fysiologiske forhold, som ligger til grund for forståelsen af SIteorierne.
Relation til forskellige problemstillinger – kursisternes bidrag.
Hvad ser vi? Hvordan ser og tolker vi fremtoning, handlemåder og adfærd?
Hvorledes kan dette forstås ud fra SI-teorien?
Observations- og undersøgelsesmetoder: præsentation af undersøgelsesmetoder, praktisk
afprøvning af undersøgelsesmetoder, tolkning af undersøgelsesresultater, formidling af
undersøgelse og resultater.
Implementering i det ergoterapeutiske arbejde: principper, metoder, midler, aktivitetsanalyse,
tilrettelæggelse af intervention, afprøvning af redskaber og øvelser, forskellige case beskrivelser og
behandlingsforløb.

Undervisningen vil veksle mellem forelæsning, praktiske øvelser, videoeksempler, egne borgereksempler
og plenumdiskussion.
Mellem de to kursusdage og opfølgningsdag forventes det, at kursisterne laver en ”hjemmeopgave” til
arbejdet på opfølgningsdagen.
Deltaljeret program, kompendium, litteraturliste og forhandlerliste fremsendes til kopiering to uger inden
kursusstart.
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SANSEINTEGRATIONSBEHANDLING SOM METODE
I DET ERGOTERAPEUTISKE BEHANDLINGS- OG
SUPERVISONSARBEJDE v. Hanne Holmer
KURSUS – 3 DAGE

UNDERVISER
Hanne Holmer, aut. ergoterapeut og sansekonsulent
Hanne Holmers CV:
Hanne Holmer har mere end 30 års erfaring i sanseintegrationsbehandling og sansestimulation, specielt i forhold til unge og
voksne borgere med psykiatriske problemstillinger, og siden 1995 også i Snoezelkonceptet /Multisensoriske miljøer (MSE).
Hun startede således Snoezelhuset i Maribo og var leder indtil 2015. Hanne driver nu selvstændig konsulentvirksomhed, som
tilbyder uddannelse i teorierne bag sanseintegration/sansestimulering, samt identifikation og behandling af sensoriske forstyrrelser
- i hverdagen eller i særlige sanserum (Snoezelen /MSE). Endvidere er hun konsulent på byggerier og etablering af sanserum og
arbejder primært i Danmark og Skandinavien, men har også opgaver i andre lande, bl.a. USA, Spanien og Saudi Arabien.
Hanne er medstifter og tidligere formand for Snoezelnetværket i Danmark, nu næstformand, og har i mange år medvirket i
planlægning og afvikling af Nordiske Snoezel konferencer og er tillige medlem af bestyrelsen for den internationale
Snoezelorganisation, ISNA-MSE.

TID OG STED
Kursusdagene afholdes d. 6.-7. oktober 2020 kl. 8.30-15.30, samt en opfølgningsdag med supervision
på hjemmearbejde fra kurset d. 24. november 2020 kl. 8.30-15.30.
Kurset afholdes på BOMI, Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde, Kursuslokalet.
Henvendelse 1. dag i receptionen i nr. 15D.
Der er begrænsede parkeringspladser, men bus lige til døren og gåafstand fra Roskilde Station.

FORPLEJNING
Fuld forplejning indgår på alle kursusdage. Morgenmad/kaffe alle dage fra kl. 8.15.

TILMELDING OG PRIS
Tilmelding ved mail til kursus@bomi.roskilde.dk – angiv kursustitel i emnefelt.
Tilmeldingsfrist d. 21. august 2020.
Pris: 4.500,- ekskl. moms, og inkl. materiale og forplejning.
Kursusmateriale fremsendes elektronisk inden kursusstart.

KONTAKT
For yderligere information, er du velkommen til at kontakte os:
Faglig koordinator Christina Folkmann Hansen: christinafoh@bomi.roskilde.dk / tlf. 3084 4484
Administrativ koordinator Christina T. Sønderby: kursus@bomi.roskilde.dk / tlf. 4634 8600 el. 4634 8676
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