Kursus i ’Samtalestøtte til
voksne personer med afasi’ (SCA)
Om kurset
At tale med et menneske med svær afasi, kan opleves unaturligt og svært. Som
fagperson kan man være i tvivl om, hvorvidt personen med afasi forstår en
besked, og det kan være en udfordring at spørge til smerter, bekymringer eller
at få tilsagn til behandlinger.
SCA (Supported Conversation for Adults with Aphasia©) er en metode, hvis
fokus er at hjælpe omgivelserne med at blive bedre til at kommunikere med
mennesker med afasi. Dermed får den afasiramte større mulighed for at interagere socialt, deltage aktivt i dagligdagen og tage beslutninger om eget liv.

Indhold

DATO
Onsdag den 22. januar 2020
Kl. 10.00 til 16.30.
Der vil være morgenkaffe med
brød fra kl. 09.30.

En-dags-kursus i brug af SCA-metoden, på dansk kaldet 'Samtalestøtte til
voksne personer med afasi'. Formålet med kurset er gennem teoretiske oplæg,
case-eksempler, øvelser og gruppediskussion at opbygge praktiske færdigheder i forhold til den daglige kommunikation med voksne personer, der har
afasi. Med kurset følger også billedmaterialerne, som er særligt udviklet til at
støtte sundheds- og rehabiliteringspersonalets samtaler med afasiramte borgere. Billedmaterialerne hjælper den afasiramte person til at forstå det sagte
og giver samtidig den afasiramte person mulighed for at udtrykke sig ved
hjælp af udpegning.

STED

Målgruppe

www.cfh.ku.dk/kurser/
aktuelle_kurser Vælg her om der

Læger, psykologer, logopæder, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter
og sagsbehandlere, der gennem deres arbejde møder voksne med afasi.

Forudsætninger
Udbyttet vil være størst, hvis man har kontakt med afasiramte voksne i sit
daglige arbejde. Der forudsættes basale engelskkundskaber, idet en del af
videomaterialet, der bruges på kurset, vil være på engelsk.

Kursusmateriale
SCA billedmaterialer på USB, der - efter eget ønske - er målrettet enten læger,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker eller sagsbehandlere, er
inkluderet i prisen.

Undervisere
Trine Thyrsted Klinkby eller Brigitta Michaelsen.
Begge er audiologopæder og certificerede SCA-undervisere.

Auditoriet
Center for Hjerneskade
Amagerfælledvej 56 A
2300 København S.

PRIS
2.350 kr. inkl. USB
1.700 kr. ekskl. USB
Kurset er inkl. forplejning

TILMELDING
Senest den 8. januar 2020

ønskes kursus med eller uden
SCA-materiale på USB

