HVEM ER VI ...

Hjerneskaderådgivningen
Bente Juul og Susanne Bommelund.
Vi er uddannet inden for det pædagogiske, psykologiske og neurofaglige område.
Vores baggrund for at undervise i neuropædagogik hænger sammen med praktisk erfaring, løbende opkvalificering og fortsat
tilegnelse af viden inden for hjerneforskning, lærings– og forandringsteorier, psykologi, kognitiv terapi, KRAP, coaching, kommunikation og formidling m.m.
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udbyder

PRAKSISNÆR
TEMA-UNDERVISNING
OG
SUPERVISION

Vi har igennem mange år arbejdet med området erhvervet hjerneskade i amts-, kommunal- og statsregi (VISO). Vores primære
opgaver er udredning af borgeren og kompetenceudvikling af
tværfagligt personale, således at disse bliver i stand til at træne
og støtte borgerne gennem deres rehabiliteringsproces.
Gennem årene har vi opbygget en stor viden i forhold til de udfordringer, fagpersoner møder i deres arbejde. Vi er derfor bevidste om, hvor væsentligt det er, at fagpersoner tilegner sig
konkret viden om hjerneskadens betydning for borgerens funktionsniveau, og kompleksiteten i at kunne udvikle og implementer strategier i hverdagen.

individuelt designet tema-undervisning:
Agiteret adfærd hos demente borgere
*
Sanseforstyrrelser forklædt som
problemskabende adfærd
*

Henvendelse og yderligere spørgsmål rettes til:
Susanne Bommelund sbom@odense.dk
Bente Juul bjra@odense.dk

Forstå stress i et neurofagligt perspektiv
*
Nærhed og seksualitet efter en hjerneskade
*
Neuropædagogik i relation til mennesker med
dysfunktioner i hjernen
*

Hjerneskaderådgivningen fyn
Rismarksvej 80
5200 Odense V
Tlf. 6375 0380
Mail: hjerneskaderaadgivningen@odense.dk

supervision

Praksisnær tema-undervisning

Agiteret adfærd hos borgeren
Agiteret adfærd er urolig/ophidset adfærd som udfordrer personalet.
Ved at tænke bagom den adfærd vi ser og ind i en
kognitionspsykologisk forståelse, får fagpersoner mulighed for bedre
at forså og ”rumme” borgeren.

Sanseforstyrrelser forklædt som problemskabende adfærd

Praksisnær tema-undervisning
Praksisnær tema-undervisning

Neuropædagogik i relation til mennesker med
dysfunktioner i hjernen
For et menneske, der er ramt af en hjerneskade, demens, psykisk

sygdom mm. er de menneskelige omkostninger enorme.
Vanskeligheder, der ofte indebærer impulsivitet,
initiativsvækkelse, angst, grænseoverskridende adfærd samt
problemer med at indgå i sociale sammenhænge.

Mennesker med kognitive vanskeligheder har ofte
sanseforstyrrelser som bl.a. medføre nedsat reaktionstid, en
anderledes virkelighedsopfattelse, angst, uro, konfusion og vrede.
Med udgangspunkt i denne viden arbejdes der med konkrete
værktøjer og strategier.

En stor udfordring er at udrede og fortolke borgerens
personlighedsmæssige og kognitive vanskeligheder og at handle
hensigtsmæssigt herefter. Derfor arbejder vi neuropædagogisk
med at deltagerne tilegner sig en grundlæggende viden om
dysfunktioner i hjernen, livet før sygdommen indtraf og at
afdække personens ressourcer og behov.

Forstå stress i et neurofagligt perspektiv

Det unikke ved dette kursusforløb er, at der tages udgangspunkt
i deltagernes egne cases, hvilket gør forløbet praktisknært,
erfaringsbaseret og direkte anvendeligt.

Vedvarende stress kan over længere tid forårsage ændringer i
hjernen. Ved at forstå hvad stress gør ved mennesket, er det muligt
at forebygge og afhjælpe negative konsekvenser. Dette kursus retter
sig til fagpersoner og omhandler den stress både fagpersoner og
borgere kan opleve.
Ovenstående 3 temaer har en varighed af ca.1 dag

(Varighed: 4-6 dage)
Alle forløb tilrettelægges individuelt efter rekvirentens ønsker og
behov. Med udgangspunkt heri udarbejdes og fremsendes konkret
kursusprogram og aftale om pris.

Nærhed og seksualitet efter en hjerneskade
Der kan ske en række kognitive, og fysiske ændringer, som kan
påvirke seksualiteten og eks. give sig udtryk i en uhensigtsmæssig
adfærd. For at den ramte igen kan føle sig som et ”helt” menneske,
bør borgerens seksualitet indgå som en del af en helhedsorienteret
rehabilitering.
Dette kursus giver fagpersoner viden om deres forpligtigelser og
rettigheder, samt hvilken tankegang der er hensigtsmæssigt ift.
borgeres seksualitet.
(Varighed: 1-2 dage)

Supervision

Vi tilbyder sagssupervision og supervision til faggrupper

