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

KURSUS – 4 DAGE

SYNETS INDFLYDELSE PÅ
BALANCEN EFTER HJERNESKADE
I 2019 UDBYDES 1 HOLD
Kurset giver en grundlæggende viden om synets betydning for dagligdagsfunktioner og balanceevnen,
samt hvordan ændringer i synsfunktionen kan vise sig i praksis.
Formålet er at give deltagerne et bedre grundlag for at afdække og vurdere, hvorvidt der er tale om
syns- og balancevanskeligheder, der udgør en barriere for hverdagslivet. Derudover få bedre mulighed
for at målrette interventionen, ift. hvad terapeuten selv kan implementere i træningen, og hvad der er en
tværfaglig opgave.
Kurset forløber over 4 dage, hvor de første 3 dage er sammenhængende. Den 4. kursusdag er placeret,
så der er tid til og mulighed for at afprøve og implementere screeningsredskaber, samt hvad man som
terapeut kan være opmærksom på i forhold til syn og balance i egen praksis.
Den 4. kursusdag tager særligt udgangspunkt i fremsendte og udvalgte cases fra deltagernes hverdag.
INDHOLD
Synsmæssige følger efter hjerneskade
Gennemgang af synets udvikling og synets funktion ved optometrist
Introduktion til screening af synsfeltsudfald og øjenmotorik samt evne til at stabilisere synet under
bevægelse
Primære og sekundære symptomer ved påvirket syns- og balancefunktion
Gennemgang af sansernes (somatosensorisk og vestibulært) samarbejde med synet, og deres
indvirkning på balancefunktionen
Opmærksomhedspunkter i relation til test af balance i forhold til visuelle problemstillinger
Forskellige årsager til svimmelhed, herunder test og behandling af ørestenssvimmelhed
Gennemgang af synets betydning for hverdag og arbejde ved ergoterapeut
Gennemgang af højere visuelle funktioner ved neuropsykolog
Indsats i forhold til forskellige visuelle problemstillinger
Indsats i forhold til påvirket svimmelhed og balanceproblematikker
Gennemgang af cases fra daglig praksis
Neuropædagogisk tilgang ved rehabilitering af hjerneskadede i forbindelse med træning
DELTAGERE
Kurset henvender sig primært til fysioterapeuter, der beskæftiger sig med optræning af neurologiske
borgere. Max. 20 deltagere.
UNDERVISERE
Fysioterapeuterne Pia Sibbern, Dorte Dahl og Birgitte Lund Bækgaard
Desuden indlæg ved optometrist fra Roskilde Synspleje, samt ergoterapeut og neuropsykolog fra BOMI
BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade
TID OG STED
Hold 1:
Tid:
Sted:

d. 12. + 13. + 14. marts samt 8. maj 2019
Kl. 8.30 – 15.30 de første 3 dage samt kl. 8.30 – 15.00 den 4. dag (morgenmad/-kaffe forinden)
BOMI – Center for rehabilitering og hjerneskade, Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde

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

d. 12. februar 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

