ESI Kursus
I samarbejde med AMPS Danmark, udbyder Bytoften Bo- og Aktivitetscenter hermed et 3 dages kursus i ESI – Evaluation of Social Interaction
Kursus indhold:
Kurset har det primære formål at give deltagerne undervisning i brugen af ESI-undersøgelsen. Gennem introduktion til manualen, gennemgang af kernedefinitioner
og scoring af videoeksempler bygges deltagernes færdigheder op.
På dag 1 introduceres til testen generelt og hvorledes den passer ind i den ergoterapeutiske arbejdsproces model ”Occupational Therapy Intervention Process Model” - OTIPM. Herefter gennemgås til de sociale interaktions færdigheder og deltagerne scorer på disse i deres første videocase.
På dag 2 indledes kalibreringsfasen med 3 videoscoringer og der arbejdes med dokumentation af en ESI undersøgelse.
I løbet af dag 3 afsluttes kalibreringsfasen med endnu en videocase og en livecase, hvorefter kurset sluttes af med introduktion til kalibreringskriterierne og afsluttende tanker.
Efter kurset:
Deltagerne har 3 mdr. til at foretage 10 ESI undersøgelser (med hver 2 observationer), som sendes ind for sammen med scoringerne under kurset at give det endelige kalibrerings-grundlag. Det er vigtigt, at der efter kurset afsættes tid i hverdagens arbejde til at gennemføre denne del af kurset. Ca. 20-25% af kursisterne
vil opleve, at det ikke lykkes at kalibrere succesfuldt i første forsøg. De vil få en
frist på yderligere 3 mdr. til at indsende data fra endnu 10 ESI undersøgelser. Det
må derfor frarådes at kursister planlægger orlov eller andet som betyder, at de
ikke vil kunne gennemføre yderligere 10 undersøgelser indenfor 6-8 mdr. efter
kurset, idet der ikke gives dispensation på dette område.
Tidsplan:
Deltagerne skal forvente et tidsforbrug på ca. 9-10 timer dagligt inkl. Forberedelse
til næste dag. Selve kurset afvikles i tidsrummet kl. 8.00 til 16.00.
Deltagerne:
Ergoterapeuter med behov for at foretage undersøgelser af mennesker med sociale interaktionsproblemer, og evaluere effekten af en given ergoterapeutisk intervention.
Det kan ikke anbefales at deltage på kurset, hvis man står overfor en længerevarende orlov, idet det må påregnes at den efterfølgende kalibrering skal kunne foregå indenfor 5-6 mdr. efter kurset.
Underviser: Mette Søndergaard: ergoterapeut, MSCI., hvor masterprojektet så
på ESI’s evne til at skelne forskellige diagnose gruppers overordnede kvalitet i den
sociale interaktion. Uddannet både ESI og AMPS instruktør. Ansat 1 dag om ugen
på Parkers Forskningsinstitut, konsulent på Parkinsonforeningens Rehabiliteringsprojekt for fase 4/5 borgere og deres pårørende, derudover freelance ergoterapeut
med speciale indenfor hjemmevejledning til mennesker med følger efter erhvervet
hjerneskade og funktionsbeskrivelser
Undervisning sted: Gildesalen, Bytoften 73, 7400 Herning
Dato:

27., 28., og 29. november 2017

Pris:

Kr. 7.400

NB:

Forplejning inkluderet

Tilmelding: Via mail til: kobjj@herning.dk

