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Kursuskatalog for CSU-Slagelse 2022-2023
På CSU-Slagelse har vi gennem en længere periode
haft et ønske, om at etablere en kursusenhed, med det
formål at opkvalificere dig og andre fagprofessionelle, der
arbejder med personer med funktionsnedsættelser og
deres pårørende.
I kursusenheden ønsker vi, at fagpersoner kan få
kompetent specialviden, de kan anvende i deres praksis.
Vi er nu klar med et kursuskatalog for sidste del af 2022
og for hele 2023, og vi glæder os meget til at komme i
gang med afholdelsen af kurserne.
I kursusenheden har vi fokus på etablering af kurser til
fagpersoner, der arbejder med rehabilitering indenfor
det pædagogiske, socialfaglige og sundhedsfaglige
område i kommuner, regionale og private tilbud i forhold
til personer med midlertidigt, fremadskridende eller varigt
nedsat funktionsniveau.
Uanset om du som fagprofessionel er ansat i
hjemmeplejen, på et kommunalt genoptræningscenter, et
plejehjem, et bo- og træningstilbud eller et hospital, vil du
finde kurser, der matcher dine behov for viden.
I kursuskataloget vil der også være kurser særligt
anvendelige for sagsbehandlere, visitatorer,
jobkonsulenter og hjemmevejledere/ -trænere i
kommunen.

Fagområder og funktionsnedsættelser som kurserne har
til formål at opkvalificere dig og andre fagprofessionelle
til, kan være kognitive og kommunikative følger efter
erhvervet hjerneskade, fremadskridende neurologiske
sygdomme eller kroniske vanskeligheder i forhold til
kognition, tale, høre og syn.
Underviserne i kursusenheden på CSU-Slagelse, har alle
fortsat deres borgerrelaterede opgaver og tilknytning til
praksis, da vi ønsker en kobling fra erfaring i praksis og
nyeste viden på området ind i undervisningsrummet.
Kursusenheden på CSU-Slagelse tilbyder dels færdige
kurser og kursusforløb, der er tilpasset den enkelte
arbejdsplads.
Der vil i kursuskataloget være en beskrivelse af færdige
kurser (konceptkurser) som alle kan tilmelde sig og
eksempel på, hvordan et speciallavet kursus kan se ud.
Vi glæder os til at se dig på kursus hos os og hører gerne
om dine ønsker til nye kurser.
Nyeste udgave af kursuskataloget findes altid på
www.csu.slagelse.dk

Kontakt og tilmelding
Yderligere oplysninger om kurserne fås her:

Kursuskoordinator:
Hanne Jensen
hanje@slagelse.dk
Tlf: 51 56 36 46
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Konceptkurser
Faglig supervision
Kursus nr. 2201
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler hyppig
supervision som en metode til at øge eller vedligeholde et
fagligt niveau hos en fagperson eller faggruppe.
Formål
• At deltagerne kan reflektere over en faglig
problemstilling, så de ser flere sammenhænge og
handlemuligheder.

Dato:
		
		
		
		
		

Torsdag den 25. august 2022
Torsdag den 22. september 2022
Torsdag den 27. oktober 2022
Torsdag den 24. november 2022
Torsdag den 26. januar 2023
Torsdag den 23. februar 2023

Sted:		 CSU-Slagelse
		 eller efter aftale på arbejdspladsen
Tid: 13:30-15:00
		 En gang om måneden i et halvt år.
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Indhold
• Samtalerne tager udgangspunkt i de aktuelle faglige
problemstillinger som deltagerne oplever i deres
hverdag.
Undervisningsform
Et gruppeforløb på seks gange á 1,5 time med faste
gruppemedlemmer.
Samtalen bliver styret af supervisor efter udvalgte
metoder indenfor systemisk tilgang.
Underviser
Hanne Jensen
Supervisor, logopæd og sygeplejerske.

Pris: kr. 10.265,		 eksklusiv forplejning
		 og transport
Antal deltagere: 6-8 personer pr. hold
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 11. august 2022

Kognitive kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.
Kursus nr. 2202
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger,
socialrådgivere, der arbejder indenfor det pædagogiske,
social- og sundhedsfaglige område.
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at
fagpersoner har viden om kognitive og kommunikative
funktionsnedsættelser efter erhvervet hjerneskade
samt kendskab til kompenserende strategier, fordi
funktionsnedsættelserne er hyppigt forekommende efter
en kompleks hjerneskade.
Formål
• At deltagerne får viden om, hvordan kognitive vanskeligheder kan påvirke sproget, og hvordan det viser sig
i kommunikation med omgivelserne.
• At deltagerne får indsigt i kommunikationens
betydning for individets identitet, roller og
aktivitetsmuligheder.
• At deltagerne får kendskab til og erfaring med forskellige metoder til samtalestøtte.

Dato: Onsdag den 7. september 2022
Sted:		 CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: kr 1.625,- pr. deltager inkl. forplejning

Indhold
• Sammenhæng mellem kognition, sprog og
samtale – skadens placering og betydningen for
kommunikationen.
• Kognitive kommunikative vanskeligheder efter
erhvervet hjerneskade.
• Kommunikation – høfligheds- og
samarbejdsprincipper.
• Kommunikation – roller, magt og afmagt.
• Samtalestøtte fra omgivelserne og indsigt til den
ramte.
• Neuropædagogiske strategier i kommunikationen.
Undervisningsform
Der vil være en blanding af oplæg, videoklip,
refleksionsøvelser og praksisøvelser med samtalestøtte.
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd, neurofaglig konsulent.

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: onsdag den 24. august 2022

Kursusenheden |

Side 7

Kommunikation med personer med Afasi og Dysartri,
efter erhvervet hjerneskade.
Kursus nr. 2203
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at
fagpersoner, der arbejder med personer med
et kommunikationshandicap får viden om
kommunikationshandicap og praktisk erfaring med
samtalestøtte til den ramte, fordi det kan støtte personen i
at opnå et aktivt og meningsfyldt hverdagsliv.
Formål
• At deltagerne får viden om afasi og dysartri
og hvordan det viser sig i kommunikation med
omgivelserne.
• At deltagerne får indsigt i kommunikationens
betydning for individets identitet, roller og
aktivitetsmuligheder.
• At deltagerne får kendskab til og erfaring med
forskellige metoder til samtalestøtte.
• At deltagerne får introduktion til alternativ
kommunikation.

Dato: Onsdag den 14. september 2022
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: kr. 1.625,- pr. deltager inkl. forplejning
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Indhold
• Afasi og Dysartri – årsag, symptomer, genoptræning
og rehabilitering samt prognose.
• Kommunikation – høfligheds- og
samarbejdsprincipper.
• Kommunikation – roller, magt og afmagt.
• Samtalestøtte – ind/ud/tjek-metoden, de gode
principper i en samtale.
• Alternativ kommunikation – hvad, hvornår, hvorfor og
til hvad?
Undervisningsform
Der vil være en blanding af oplæg, videoklip,
refleksionsøvelser og praksisøvelser med samtalestøtte.
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd, neurofaglig konsulent.

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 1. september 2022

Narrativ tilgang i rehabiliteringsforløb efter erhvervet hjerneskade.
Kursus nr. 2204
Målgruppe
Fagpersoner, der arbejder med neuro-rehabilitering og
har brug for flere kommunikative metoder i samtaler med
borgerne.
Retningslinjer og anbefalinger
Socialstyrelsen anbefaler den narrative tilgang i forhold til
de identitets- og følelsesmæssige udfordringer personer
med erhvervet hjerneskade kan opleve.
Formål
• At deltagerne udvikler en øget opmærksomhed
på sprogets magt og fortællingers betydning for
menneskers psykiske trivsel.
• At deltagerne får viden om den narrative tilgang og
metoder.
• At deltagerne får erfaringer med udvalgte narrative
metoder.

Indhold
• Narrativ tilgang
• Narrative metoder
• Afprøvning af narrative metoder sammen med de
øvrige kursister
• Refleksion over egen sproglig praksis og forvaltning
af magt.
Undervisningsform
En blanding af oplæg, videoeksempler og gruppeøvelser
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd, neurofaglig konsulent.

Dato:		 Onsdag den 28. september 2022

Antal deltagere:		 25 personer

Sted:		 CSU-Slagelse

		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer

Tid: 8:30-15:30
Pris: kr. 1.625,- pr. deltager inkl. forplejning

Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 14. september 2022

Kursusenheden |

Side 9

Neurofaglig viden og tværfagligt samarbejde - Modul 1
Kursus nr. 2205
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at fagpersoner
har neurofaglige kompetencer og monofagligt kan indgå
i et tværfagligt rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i
den ramte persons ønsker og behov.
Formål
• At deltagerne får viden om hjernens opbygning og
normalfunktion,
• At deltagerne får viden om skaders placering i hjernen
og betydningen af dette.
• At deltagerne får viden om synlige og usynlige følger
efter erhvervet hjerneskade.
• At deltagerne får kendskab til nyeste forskning
indenfor hjerneskadeområdet.

Dato: Onsdag 26. oktober 2022
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: kr. 1.625,- pr. deltager inkl. forplejning
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Indhold
• Hjernens anatomi, fysiologi og normale funktion.
• Årsager til hjerneskade – medfødt, erhvervet og
progredierende hjerneskade.
• Synlige og usynlige følger efter erhvervet hjerneskade.
• Historik og nyeste forskning indenfor
hjerneskadeområdet.
Undervisningsform
Blanding af oplæg, videoklip og deltagerinddragelse.
Underviser
Rune Skovgård Rasmussen
Neuropsykolog

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: onsdag den 5. oktober 2022

Neurofaglig viden og tværfagligt samarbejde - Modul 2
Kursus nr. 2206
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Det er en forudsætning for deltagelse på Modul 2, at
man først har været på Modul 1
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at fagpersoner
har neurofaglige kompetencer og monofagligt kan indgå
i et tværfagligt rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i
den ramte persons ønsker og behov.
Formål
• At deltagerne får viden om sproglige og kognitive
følger og deres indflydelse på kommunikation med
andre.
• At deltagerne får indsigt i andre faggruppers indsats i
et neurorehabiliteringsforløb.
• At deltagerne får viden om forskellen på tværfaglige
indsatser på basalt og avanceret niveau.
• At deltagerne får viden om neuropædagogiske
principper og anvendelsen i borgerens hverdag.
• At deltagerne får afprøvet tværfagligt samarbejde i
praksis via refleksion og cases.
Dato: Onsdag den 2. november 2022
		 Torsdag den 3. november 2022
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: kr. 3.535,- pr. deltager inkl. forplejning

Indhold
• Neurorehabilitering og fælles begreber i
neurorehabilitering.
• Sprog- og talevanskeligheder
• Kognitive kommunikative vanskeligheder
• Neuropædagogiske principper
• Tværfagligt samarbejde og de nationale anbefalinger
Undervisningsform
En blanding af oplæg, videoklip, refleksionsøvelser,
gruppeøvelser med cases.
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd og neurofaglig konsulent.

Antal deltagere:		 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 		
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: mandag den 24. oktober 2022
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Samarbejde med pårørende og pårørendes behov for rehabilitering
Kursus nr. 2207
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Hvidbogen om rehabilitering (2022) anbefaler, at fokus
på pårørende generelt styrkes i rehabiliteringsindsatsen,
herunder en særlig opmærksomhed på, at pårørende kan
blive så belastet, at de også får behov for rehabilitering.
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler også at
pårørende inddrages og medtænkes i borgerens forløb,
fordi det bidrager til en bedre livssituation for både borger
og pårørende.
Formål
• At fagpersonen får indsigt i generelle faktorer, der kan
påvirke kommunikationsprocessen.
• At fagpersonen får viden om hvilke
samfundsmæssige, sociale og psykiske elementer, der
kan indgå i rollen som pårørende.
• At fagpersonen får viden om sorg, krise og
overbelastningssymptomer hos pårørende og kan
handle fagligt på dette.
• At fagpersonen får afprøvet kommunikationsteknikker
under vejledning.
Dato: Onsdag den 16. november 2022
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: kr. 1.625,- pr. deltager inkl. forplejning
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•
•
•
•
•
•

Indhold
Kommunikation og samtalens gode og onde cirkel.
Pårørende – rollen og dens værdier og normer for
individet og samfundet.
Sorg, krise og overbelastningssymptomer hos
pårørende
Den svære samtale og det vikarierende håb.
Samarbejde, forskellige roller og forvaltning af magt
Kommunikationsøvelser i praksis med udgangspunkt i
kursisternes hverdag.

Undervisningsform
En blanding af oplæg, videoklip, refleksionsøvelser,
gruppeøvelser med cases.
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd og sygeplejerske

Antal deltagere:		 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 2. november 2022

Samtalestøtte til personer med kommunikationsvanskeligheder pga Parkinson
Kursus nr. 2208
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Socialstyrelsen anbefaler, at fagpersoner har kendskab
til forskellige former for samtalestøtte for at kunne
understøtte en meningsfuld hverdag for den ramte person.
Formål
•
•
•
•

•
•

At deltagerne får viden om Parkinsons sygdom, den
neurologiske baggrund og sygdomsforløbet.
At deltagerne får viden om motoriske og nonmotoriske
følger samt ændringer i kommunikationsevnen.
At deltagerne får viden om følgernes betydning for hverdagslivet, identitet og følelser samt relationer til andre.
At deltagerne får kendskab til nyeste viden indenfor Parkinsonområdet som har betydning for samarbejdet med
borger og pårørende.
At deltagerne får viden om tips og tricks i forhold til
fysisk, mental og sproglig stimulering i hverdagen.
At deltagerne får viden om kommunikationsstrategier i
samtalen og borgerens behov for støtte og mulighed for
praktisk afprøvning.

Dato:

Torsdag den 24. november 2022

Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: kr. 1.625,- pr. deltager inkl. forplejning

Indhold
• Parkinsons sygdom, følger og årsag.
• Kommunikative ændringer ved Parkinsons sygdom.
• Hverdagsliv, identitet og følelser.
• Pårørendes rolle og sygdommens betydning for deres
liv.
• Nyeste viden på området, patientforeninger og hvor
man kan hente hjælp.
• Stimulering i hverdagen.
• Kommunikationsstrategier, alternativ kommunikation
og støttebehov.
• Tværfagligt samarbejde omkring en borger ramt af
Parkinsons sygdom.
Undervisningsform
En blanding af oplæg, videoklip, refleksionsøvelser,
gruppeøvelser med cases.
Underviser
Lisbeth Haaber
logopæd

Antal deltagere:		 20 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 10. november 2022
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Recovery i en pædagogisk praksis
Kursus nr. 2209
Målgruppe
Pædagoger og lærere, der arbejder med målstyret arbejde
i en recovery-orienteret kontekst.
Retningslinjer og anbefalinger
Mange kommuner har som overordnet værdi, at en
recovery-orienteret tilgang skal være grundlaget
for fagpersoners samarbejde med borgere indenfor
forskellige målgrupper.
Formål
• At deltagerne får viden om baggrunden for recoveryorienteret tilgang.
• At deltagerne får kendskab til og afprøvning af
målrettet dokumentation af pædagogisk arbejde.
• At deltagerne kan reflektere over egen praksis med
henblik på en recovery-orientering tilgang

Dato: Mandag den 31. oktober 2022
		 Mandag den 14. november 2022
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: kr. 3.530,- pr. deltager inkl. forplejning
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Indhold
• Personlige individuelle mål som arbejdsredskab på
bosteder, STU-uddannelse, beskæftigelse.
• Recovery-tilgangen i den sociale sektor.
• Dokumentation som redskab i hverdagen.
• Refleksion over praktiske dilemmaer i en Recoveryorienteret hverdag.
• Skriftlighed i hverdagen ud fra praksiseksempler.
Undervisningsform
Oplæg, dialog i små grupper og i plenum.
OBS – deltagerne skal medbringe konkret skriftligt
arbejde fra deres praksis.
Underviser
Peter Lund Hansen
Pædagog

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Fredag den 14. oktober 2022

Neuropædagogik – teori og praksis til støtte i hjemmet
Kursus nr. 2210
Målgruppe
Fagpersoner, der arbejder under paragraf 85, eksempelvis
hjemmevejledere, støtte-kontaktpersoner, pædagoger.
Retningslinjer og anbefalinger
Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade har typisk
behov for en bred vifte af indsatser.
Socialstyrelsen anbefaler, at både kompensatoriske
og genoptrænende tilgange indgår i personens
rehabiliteringsforløb efter behov.
Formål
• At deltagerne kender følgerne efter erhvervet
hjerneskade og kan observere de individuelle forskelle
hos borgeren.
• At deltagerne får kendskab til sammenhængen
mellem livshistorie, erhvervet hjerneskade og evt.
andre diagnoser.
• At deltagerne kender forudsætningerne for et godt
samarbejde med borger og pårørende.
• At deltagerne får indblik i tværfagligt samarbejdes
betydning for borgerens livskvalitet.

Dato: Onsdag den 23. november 2022
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: kr. 1.810,- pr. deltager inkl. forplejning

Indhold
• Hjernens opbygning og normalfunktion.
• Kognitive og sproglige følger efter erhvervet
hjerneskade.
• Livshistorien og diagnosers betydning.
• Kommunikation og samarbejde med borgeren om
hverdagsaktiviteter.
• Samarbejde med pårørende
• Tværfagligt samarbejde i et rehabiliteringsforløb og
hverdagen derefter.
• De gode og komplekse historier fra praksis.
• Rammer og vilkår for neuropædagogisk arbejde i
borgerens hjem.
• Refleksion over egen praksis.
Undervisningsform
Oplæg, fælles refleksion i grupper, cases og historier fra
virkeligheden.
Underviser
May Jensen
Neuropædagog
Hanne Jensen
Logopæd og neurofaglig konsulent.

Antal deltagere: 20 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Mandag den 7. november 2022
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Konceptkurser
Faglig supervision
Kursus nr. 2301
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler hyppig
supervision som en metode til at øge eller vedligeholde et
fagligt niveau hos en fagperson eller faggruppe.
Formål
• At deltagerne kan reflektere over en faglig
problemstilling, så de ser flere sammenhænge og
handlemuligheder.

Dato:
		
		
		
		
		

Torsdag den 9. marts 2023
Torsdag den 13. april 2023
Torsdag den 11. maj 2023
Torsdag den 8. juni 2023
Torsdag den 6. juli 2023
Torsdag den 17. juli 2023

Sted:CSU-Slagelse
		 eller efter aftale på arbejdspladsen
Tid: 13:30-15:00
		 En gang om måneden i et halvt år.

Indhold
• Samtalerne tager udgangspunkt i de aktuelle faglige
problemstillinger som deltagerne oplever i deres
hverdag.
Undervisningsform
Et gruppeforløb på seks gange á 1,5 time med faste
gruppemedlemmer.
Samtalen bliver styret af supervisor efter udvalgte
metoder indenfor systemisk tilgang.
Underviser
Hanne Jensen
Supervisor, logopæd og sygeplejerske.

Pris: Kr. 10.480,		 eksklusiv forplejning og
		 transport
Antal deltagere: 6-8 personer pr. hold
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 22. februar 2023
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Kognitive kommunikative vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.
Kursus nr. 2302
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at
fagpersoner har viden om kognitive og kommunikative
funktionsnedsættelser efter erhvervet hjerneskade
samt kendskab til kompenserende strategier, fordi
funktionsnedsættelserne er hyppigt forekommende efter
en kompleks hjerneskade.
Formål
• At deltagerne får viden om hvordan kognitive vanskeligheder kan påvirke sproget og hvordan det viser sig i
kommunikation med omgivelserne.
• At deltagerne får indsigt i kommunikationens
betydning for individets identitet, roller og
aktivitetsmuligheder.
• At deltagerne får kendskab til og erfaring med forskellige metoder til samtalestøtte.

Dato: Onsdag den 8. februar 2023
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: Kr. 1.660,- pr. deltager inkl. forplejning
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Indhold
• Sammenhæng mellem kognition, sprog og
samtale – skadens placering og betydningen for
kommunikationen.
• Kognitive kommunikative vanskeligheder efter
erhvervet hjerneskade.
• Kommunikation – høfligheds- og
samarbejdsprincipper.
• Kommunikation – roller, magt og afmagt.
• Samtalestøtte fra omgivelserne og indsigt til den
ramte.
• Neuropædagogiske strategier i kommunikationen.
Undervisningsform
Der vil være en blanding af oplæg, videoklip,
refleksionsøvelser og praksisøvelser med samtalestøtte.
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd, neurofaglig konsulent.

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 25. januar 2023

Kommunikation med personer med Afasi og Dysartri,
efter erhvervet hjerneskade.
Kursus nr. 2303
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at
fagpersoner, der arbejder med personer med
et kommunikationshandicap får viden om
kommunikationshandicap og praktisk erfaring med
samtalestøtte til den ramte, fordi det kan støtte personen i
at opnå et aktivt og meningsfyldt hverdagsliv.
Formål
• At deltagerne får viden om afasi og dysartri
og hvordan det viser sig i kommunikation med
omgivelserne.
• At deltagerne får indsigt i kommunikationens
betydning for individets identitet, roller og
aktivitetsmuligheder.
• At deltagerne får kendskab til og erfaring med
forskellige metoder til samtalestøtte.
• At deltagerne får introduktion til alternativ kommunikation.

Dato: Onsdag den 1. marts 2023
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: 1.660,- pr. deltager inkl. forplejning

Indhold
• Afasi og Dysartri – årsag, symptomer, genoptræning
og rehabilitering samt prognose.
• Kommunikation – høfligheds- og
samarbejdsprincipper.
• Kommunikation – roller, magt og afmagt.
• Samtalestøtte – ind/ud/tjek-metoden, de gode principper i en samtale.
• Alternativ kommunikation – hvad, hvornår, hvorfor og
til hvad?
Undervisningsform
Der vil være en blanding af oplæg, videoklip,
refleksionsøvelser og praksisøvelser med samtalestøtte.
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd, neurofaglig konsulent.

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Mandag den 13. februar 2023
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Narrativ tilgang i rehabiliteringsforløb efter erhvervet hjerneskade.
Kursus nr. 2304
Målgruppe
Fagpersoner, der arbejder med neuro-rehabilitering og
har brug for flere kommunikative metoder i samtaler med
borgerne.
Retningslinjer og anbefalinger
Socialstyrelsen anbefaler den narrative tilgang i forhold til
de identitets- og følelsesmæssige udfordringer personer
med erhvervet hjerneskade kan opleve.
Formål
• At deltagerne udvikler en øget opmærksomhed
på sprogets magt og fortællingers betydning for
menneskers psykiske trivsel.
• At deltagerne får viden om den narrative tilgang og
metoder.
• At deltagerne får erfaringer med udvalgte narrative
metoder.

Dato: Onsdag den 19. april 2023
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: 1.660,- pr. deltager inkl. forplejning
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Indhold
• Narrativ tilgang
• Narrative metoder
• Afprøvning af narrative metoder sammen med de
øvrige kursister
• Refleksion over egen sproglig praksis og forvaltning
af magt.
Undervisningsform
En blanding af oplæg, videoeksempler og gruppeøvelser
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd, neurofaglig konsulent.

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 5. april 2023

Neurofaglig viden og tværfagligt samarbejde - Modul 1
Kursus nr. 2305
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at fagpersoner
har neurofaglige kompetencer og monofagligt kan indgå
i et tværfagligt rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i
den ramte persons ønsker og behov.
Formål
• At deltagerne får viden om hjernens opbygning og
normalfunktion,
• At deltagerne får viden om skaders placering i hjernen
og betydningen af dette.
• At deltagerne får viden om synlige og usynlige følger
efter erhvervet hjerneskade.
• At deltagerne får kendskab til nyeste forskning
indenfor hjerneskadeområdet.

Dato: Onsdag den 25. oktober 2023
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: 1.660,- pr. deltager inkl. forplejning

Indhold
• Hjernens anatomi, fysiologi og normale funktion.
• Årsager til hjerneskade – medfødt, erhvervet og
progredierende hjerneskade.
• Synlige og usynlige følger efter erhvervet hjerneskade.
• Historik og nyeste forskning indenfor
hjerneskadeområdet.
Undervisningsform
Blanding af oplæg, videoklip og deltagerinddragelse.
Underviser
Rune Skovgård Rasmussen
Neuropsykolog

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 11. oktober 2023
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Neurofaglig viden og tværfagligt samarbejde - Modul 2
Kursus nr. 2306
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Det er en forudsætning for deltagelse på Modul 2, at
man først har været på Modul 1.
Retningslinjer og anbefalinger
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at fagpersoner
har neurofaglige kompetencer og monofagligt kan indgå
i et tværfagligt rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i
den ramte persons ønsker og behov.
Formål
• At deltagerne får viden om sproglige og kognitive
følger og deres indflydelse på kommunikation med
andre.
• At deltagerne får indsigt i andre faggruppers indsats i
et neurorehabiliteringsforløb.
• At deltagerne får viden om forskellen på tværfaglige
indsatser på basalt og avanceret niveau.
• At deltagerne får viden om neuropædagogiske
principper og anvendelsen i borgerens hverdag.
• At deltagerne får afprøvet tværfagligt samarbejde i
praksis via refleksion og cases.
Dato: Onsdag den 1. november 2023
Torsdag den 2. november 2023
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: 3.610,- pr. deltager inkl. forplejning
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Indhold
• Neurorehabilitering og fælles begreber i
neurorehabilitering.
• Sprog- og talevanskeligheder
• Kognitive kommunikative vanskeligheder
• Neuropædagogiske principper
• Tværfagligt samarbejde og de nationale anbefalinger
Undervisningsform
En blanding af oplæg, videoklip, refleksionsøvelser,
gruppeøvelser med cases.
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd og neurofaglig konsulent.

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Mandag den 16. oktober 2023

Samarbejde med pårørende og pårørendes behov for rehabilitering
Kursus nr. 2307
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Hvidbogen om rehabilitering (2022) anbefaler, at fokus
på pårørende generelt styrkes i rehabiliteringsindsatsen,
herunder en særlig opmærksomhed på, at pårørende kan
blive så belastet, at de også får behov for rehabilitering.
Social- og Sundhedsstyrelsen anbefaler også at
pårørende inddrages og medtænkes i borgerens forløb,
fordi det bidrager til en bedre livssituation for både borger
og pårørende.
Formål
• At fagpersonen får indsigt i generelle faktorer, der kan
påvirke kommunikationsprocessen.
• At fagpersonen får viden om hvilke
samfundsmæssige, sociale og psykiske elementer, der
kan indgå i rollen som pårørende.
• At fagpersonen får viden om sorg, krise og
overbelastningssymptomer hos pårørende og kan
handle fagligt på dette.
• At agpersonen får afprøvet kommunikationsteknikker
under vejledning.
Dato: Torsdag den 25. maj 2023
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: 1.660,- pr. deltager inkl. forplejning

•
•
•
•
•
•

Indhold
Kommunikation og samtalens gode og onde cirkel.
Pårørende – rollen og dens værdier og normer for
individet og samfundet.
Sorg, krise og overbelastningssymptomer hos
pårørende
Den svære samtale og det vikarierende håb.
Samarbejde, forskellige roller og forvaltning af magt
Kommunikationsøvelser i praksis med udgangspunkt i
kursisternes hverdag.

Undervisningsform
En blanding af oplæg, videoklip, refleksionsøvelser,
gruppeøvelser med cases.
Underviser
Hanne Jensen
Logopæd og sygeplejerske

Antal deltagere: 25 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 11. maj 2023
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Samtalestøtte til personer med kommunikationsvanskeligheder pga Parkinson
Kursus nr. 2308
Målgruppe
Social- og sundhedshjælper, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, der arbejder
indenfor det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige
område.
Retningslinjer og anbefalinger
Socialstyrelsen anbefaler, at fagpersoner har kendskab
til forskellige former for samtalestøtte for at kunne
understøtte en meningsfuld hverdag for den ramte person.
Formål
•
•
•
•

•
•

At deltagerne får viden om Parkinsons sygdom, den
neurologiske baggrund og sygdomsforløbet.
At deltagerne får viden om motoriske og nonmotoriske
følger samt ændringer i kommunikationsevnen.
At deltagerne får viden om følgernes betydning for hverdagslivet, identitet og følelser samt relationer til andre.
At deltagerne får kendskab til nyeste viden indenfor Parkinsonområdet som har betydning for samarbejdet med
borger og pårørende.
At deltagerne får viden om tips og tricks i forhold til
fysisk, mental og sproglig stimulering i hverdagen.
At deltagerne får viden om kommunikationsstrategier i
samtalen og borgerens behov for støtte og mulighed for
praktisk afprøvning.

Dato: Torsdag den 19. oktober 2023
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: 1.660,- pr. deltager inkl. forplejning
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Indhold
• Parkinsons sygdom, følger og årsag.
• Kommunikative ændringer ved Parkinsons sygdom.
• Hverdagsliv, identitet og følelser.
• Pårørendes rolle og sygdommens betydning for deres
liv.
• Nyeste viden på området, patientforeninger og hvor
man kan hente hjælp.
• Stimulering i hverdagen.
• Kommunikationsstrategier, alternativ kommunikation
og støttebehov.
• Tværfagligt samarbejde omkring en borger ramt af
Parkinsons sygdom.
Undervisningsform
En blanding af oplæg, videoklip, refleksionsøvelser,
gruppeøvelser med cases.
Underviser
Lisbeth Haaber
logopæd

Antal deltagere: 20 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 5. oktober 2023

Neuropædagogik - teori og praksis til støtte i hjemmet
Kursus nr. 2310
Målgruppe
Fagpersoner, der arbejder under paragraf 85, eksempelvis
hjemmevejledere, støtte-kontaktpersoner, pædagoger.
Retningslinjer og anbefalinger
Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade har typisk
behov for en bred vifte af indsatser.
Socialstyrelsen anbefaler, at både kompensatoriske
og genoptrænende tilgange indgår i personens
rehabiliteringsforløb efter behov.
Formål
• At deltagerne kender følgerne efter erhvervet
hjerneskade og kan observere de individuelle forskelle
hos borgeren.
• At deltagerne får kendskab til sammenhængen
mellem livshistorie, erhvervet hjerneskade og evt.
andre diagnoser.
• At deltagerne kender forudsætningerne for et godt
samarbejde med borger og pårørende.
• At deltagerne får indblik i tværfagligt samarbejdes
betydning for borgerens livskvalitet.

Dato: Torsdag den 14. september 2023
Sted: CSU-Slagelse
Tid: 8:30-15:30
Pris: 1.845,-

Indhold
• Hjernens opbygning og normalfunktion.
• Kognitive og sproglige følger efter erhvervet
hjerneskade.
• Livshistorien og diagnosers betydning.
• Kommunikation og samarbejde med borgeren om
hverdagsaktiviteter.
• Samarbejde med pårørende
• Tværfagligt samarbejde i et rehabiliteringsforløb og
hverdagen derefter.
• De gode og komplekse historier fra praksis.
• Rammer og vilkår for neuropædagogisk arbejde i
borgerens hjem.
• Refleksion over egen praksis.
Undervisningsform
Oplæg, fælles refleksion i grupper, cases og historier fra
virkeligheden.
Underviser
May Jensen
Neuropædagog
Hanne Jensen
Logopæd og neurofaglig konsulent.

Antal deltagere: 20 personer
		 Tilmeldingen foretages fra 			
		 mobiltelefon eller computer
Tilmelding: Klik her
Tilmeldingsfrist: Fredag den 1. september 2023
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Speciallavede kurser
Skal vi komme ud på din arbejdsplads?
Speciallavede kurser kan forgå på din arbejdsplads sammen med dine kollegaer og giver mulighed for korte
praksisnære kursusforløb.
Formålet vil være at give dig og dine kollegaer nye kompetencer til at klare hverdagens udfordringer.
Vores erfaring er, at deltagerne oplever sådan et forløb meget relevant og giver anledning til både refleksion over egen
praksis samt bidrager til nye konkrete tiltag i hverdagen.
Kurset laves i samarbejde med ledere og medarbejdere ud fra deres ønsker og behov og planlægges, så det kan
indpasses i en travl hverdag.
Eksempel:
Kursus:
Neurofagligt kompetenceløft til plejepersonale, ergoterapeuter, fysioterapeuter i en kommune.
Formål:
At det tværfaglige samarbejde mellem plejepersonale og terapeuter omkring den neurologiske borger skal være på
avanceret rehabiliterende niveau. (Jævnfør anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for voksne med erhvervet hjerneskade,
2020).
Forløbet er tre undervisningsdage med en uges mellemrum, hvor deltagerne i mellemperioden skal arbejde med en
opgave relateret til deres hverdag.
Kursusdag 1 (7 timer)
Arbejdsuge med en hjemmeopgave
Kursusdag 2 (7 timer)
Arbejdsuge med en hjemmeopgave
Kursusdag 3 (7 timer)
Undervisningsforløbet efterfølges af et supervisionsforløb for medarbejdere.
Formålet med supervisionsforløbet er, at fastholde en faglig refleksion med udgangspunkt i den rehabiliterende
tankegang samt understøtte og implementere den nye viden i daglig praksis.
Supervision vil foregå i grupper med 6-8 faste deltagere:
1. måned efter kursusdagene
2. måneder efter kursusdagene
3. måneder efter kursusdagene
4. måneder efter kursusdagene
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Præsentation af undervisere.
Hanne Jensen. Logopæd, neurofaglig konsulent, sygeplejerske, voksenunderviser og

diplomuddannet supervisor.
Hanne er ansat på CSU-Slagelse og arbejder med udredning og undervisning af personer med
sproglige eller kognitive følger efter erhvervet hjerneskade samt vejledning af deres pårørende.
Hanne har mange års erfaring i det komplekse arbejde med personer som er ramt af sygdom,
og funktionsnedsættelser samt håndtering af de psykiske reaktioner, der kan følge med, når
livssituationen forandres kortvarigt eller for altid. Hanne har særlig interesse i undervisning og
vejledning af fagpersoner samt støtte til både børn og voksne som pårørende.

May Jensen. Socialpædagog siden 2004.
May er ansat i det Neuropædagogiske Team på CSU-Slagelse, som er et socialpædagogisk tilbud til
borgere med erhvervet hjerneskade under Servicelovens §85.
Hun har arbejdet med specialiseret rehabilitering for borgere med erhvervede hjerneskader siden
2016.
May har tidligere beskæftiget sig indenfor hverdagsrehabilitering hos borgere med medfødte
hjerneskader og mindre psykiatriske overbygninger.
Hun har særlig interesse for anvendelse og brugen af sanseintegration samt den
recovery-orienterede tilgang.

Lisbeth Haaber. Cand. Mag i audiologopædi og uddannet socialpædagog.
Lisbeth er ansat på CSU-Slagelse og arbejder primært med udredning og undervisning rettet imod
personer med sproglige eller kognitive følger efter erhvervet hjerneskade. Lisbeth har mange års
erfaring i arbejdet med mennesker, som generes af afasi, dysartri eller kognitive, kommunikative
vanskeligheder.
Lisbeth har desuden særlig interesse i parkinsonområdet og underviser blandt andet på
parkinsonkurserne på SANO. Lisbeth er national patientvejleder i Parkinsonforeningen indenfor
kommunikationsområdet.

Rune Skovgaard Rasmussen. Cand. Psych. (neuropsykolog), lektor i almen patologi, og har
en ph.d. i neurovidenskab (forskning i stroke).
Rune har deltaget i stroke-forskning siden 1998, og har publiceret adskillige undersøgelser herom,
samt deltager aktuelt i flere forskningsprojekter via sin ansættelse på Herlev Hospital, Afdeling for
Hjerne- og Nervesygdomme. Samtidig praktisk erfaring som neuropsykolog ved CSU-Slagelse
med fokus på neuropsykologiske undersøgelse og udredning af støttebehov hos personer ramt af
hjerneskade. Rune har været medlem af bestyrelsen i HjerneForum siden år 2008.

Peter Lund Hansen. Pædagog, Diplomuddannet vejleder og supervisor og

suppleringsuddannelse i pædagogisk psykologi.
Peter har mange års erfaring med pædagogisk arbejde indenfor mange forskellige arbejdsområder
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