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Kursus

nr.: 20-10-S

Epilepsi og udviklingshæmning
På dette kursus får du en indføring i, hvordan epilepsi kommer til udtryk, og hvordan du kan observere og støtte i
forhold til mennesker med udviklingshæmning.
Når du som pædagog arbejder med mennesker med udviklingshæmning, vil du ofte møde borgere, som har
epilepsi. Det kan være svært at vide, hvordan du skal takle borgeren, når denne har anfald, hvad du skal gøre, når
anfaldet er overstået - og ikke mindst hvad du skal være opmærksom på for at forebygge anfald. Ofte oplever
man, at borgere med epilepsi bliver fejlvurderet, fordi man ikke er opmærksom på, at det kan være epilepsi.
Mål
Målet med kurset er, at deltagerne opnår viden om anfaldstyper og bagvedliggende årsager hertil, så de
efterfølgende at kan registrere, takle og forebygge epilepsiske anfald hos mennesker med udviklingshæmning.
For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:
Færdigheder i at:






Registrere og beskrive og epileptiske anfald
Observere anfald
Takle og behandle epilepsiske anfald
Forebygge anfald
Stimulere borgeren hensigtsmæssigt

Indhold
Deltageren vil få en introduktion til forekomst af og årsager til epilepsi og en gennemgang af de forskellige
anfaldstyper.
Følgende emner behandles på kurset:






Epileptiske anfaldstyper
Behandlinger af epilepsi, akut og forebyggende
Anfaldsobservation
Beskrivelse og registrering, herunder samarbejde med den lægelige behandling
Sammenhængen mellem stimulering og anfald

Form
Oplæg fra underviser, forevisning af film og gerne dialog, hvor deltagerne bidrager.
VISS
Videnscenter  Sølund  Skanderborg
Dyrehaven 10 C  8660 Skanderborg
+45 8794 8030  www.viss.dk
EAN 5798005721369

Målgruppe
Kurset er for dig, som er pædagog eller lignende og til dagligt arbejder med mennesker med
udviklingshæmning.

Underviser(e)
Lilli Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lilli.hansen@skanderborg.dk

Skanderborg: (nr.: 20-10-S)
Sted:

VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg

Tid:

Den 29. oktober 2020, kl. 9.00-15.00

Frist:

24-09-2020

Pris:

Kr. 1.600,-

___________________________________________________________________
Tilmelding
Elektronisk via www.viss.dk
Tilmelding er bindende
Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.
Har du spørgsmål?
E: viss@skanderborg.dk
T: 8794 8030
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