2 DAGES TEMASEMINAR:
UDADREAGERENDE / PROBLEMSKABENDE ADFÆRD
VED HJERNESKADE v. Bo Hejlskov Elvén
v. Bo Hejlskov Elvén
KURSUS – 2 DAGE

DELTAGERE
Neuropsykologer, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, der arbejder med mennesker
med hjerneskade.

TID OG STED
Temaseminaret afholdes på BOMI i Kursuslokalet d. 25. august og 15. september 2020.
Morgenmad/kaffe serveres fra kl. 8.30, og undervisningen foregår kl. 9.00–16.00.

INDHOLD
Bo Hejlskov Elvén holder oplæg om problemskabende adfærd efter hjerneskade, fx udadreagerende og
seksualiserende adfærd. Oplægget omhandler årsager til adfærden og hvordan den problemskabende
adfærd kan vurderes, håndteres og forebygges af det faglige personale omkring borgeren.
Der inddrages cases med udgangspunkt i problemskabende adfærd ved hjerneskade.

OPLÆGSHOLDER
Bo Hejlskov Elvén
Dansk Psykologisk Forlag:
Bo er autoriseret psykolog (…) og arbejder med praktisk pædagogik på videnskabelig grund, både med hvordan man
forebygger, og hvordan man håndterer adfærd som vold og modstand mod personalet. I forlængelse af dette har han lang
erfaring med vejledning og uddannelse i håndtering af udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, og Bo er en
efterspurgt foredragsholder både herhjemme og i Sverige, hvor han bor.
For sit imponerende arbejde har Bo modtaget flere priser, bl.a. Årets Pusselbit 2009 af Riksföreningen Autism, og han sidder i
det svenske psykologforbunds etiske råd.
Bo har været med til at udvikle effektive metoder til håndtering af adfærdsproblemer. Metoderne bygger på neuropsykologi og
affektteori, og har til hensigt at sikre, at mennesker med adfærdsproblemer og udviklingsforstyrrelser ikke udsættes for
magtanvendelser og andre overgreb.

FORPLEJNING
Fuld forplejning indgår på begge temadage.

TILMELDING
Tilmelding via mail til kursus@bomi.roskilde.dk – angiv titel på seminar i emnefelt.
Tilmeldingsfrist d. 25. juni 2020.
Pris: 3.100 kr. ekskl. moms.

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

Maglegårdsvej 15 I 4000 Roskilde I Tlf. 4634 8600 I sikkerpost.bomi@bomi.roskilde.dk I www.bomiroskilde.dk

