Kursus i Integrated Listening Systems (iLs) ” Focus systemet”.

Et 2 dages kursus på Marienlyst Strandhotel, som certificerer deltageren i at kunne
praktisere den udviklingsfremmende lydterapi iLs.
Underviser:
Ingelis Arnsbjerg. Aut. Ergoterapeut, certificeret iLs /SSP behandler og certificeret iLs instruktør.
Praktisk assistent: Henriette Nisted, Aut. Ergoterapeut og certificeret iLs /SSP behandler.
Dato og varighed:
Torsdag den 18/03 2021 Kl. 10.00 -17.00 og fredag den 19/03 2021 Kl. 9.00-16.00
Deltager antal:
Begrænset til Max. 23.
Deltager kvalifikationer:
Ergoterapeutisk eller anden sundhedsfaglig eller terapeutisk kvalificerende baggrund.
Kurset vil i første omgang kun blive annonceret til ergoterapeuter.
Pris: 3.500 kr.
Kursusgebyret dækker:
● Engelsksproget kursusmanual i trykt udgave.
● Øvrigt kursusmateriale, blandt andet dansk oversat manual til klient/omsorgspersoner,
som printes af deltagerne eller medbringes på computer eller tablet.
Kursusprogram samt kursus materialer udsendes elektronisk 2 uger før kursets start.
Engelsk sproget manual udsendes elektronisk til deltagerne fra Integrated Listening Systems i
Denver og udleveres i printet version på kurset.
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● Forplejning på kursusdagene:
Let morgenmåltid, Formiddagssnack
Frokost inkl. Thoreauvand samt Eftermiddagssnack
Kaffe, Perchs te, isvand, juice og frisk frugt hele dagen.
Bindende tilmelding:
Tilmeldingsfrist: D. 05.03. 2021
Tilmeldingslink: https://www.ingelisarnsbjerg.dk/kursus-i-integrated-listening-systems-ils/
NB.
I tilfælde af kursets aflysning grundet myndighedernes pandemi restriktioner, vil kursusgebyret
ikke blive tilbagebetalt, men kurset vil blive udskudt og afholdt på Marienlyst Strandhotel en
torsdag/fredag indenfor 6 måneder fra D. 18.03. 2021.
Kursus stedet:
Marienlyst Strandhotel i Helsingør. Marienlyst er et attraktivt Strand- og konferencehotel meget
smukt beliggende lige ud til Øresund. Marienlyst er i 2019 kåret som Danmarks bedste møde og
eventsted (bedste mødekoncept og bedste lokaler).
Adresse:
Marienlyst Strandhotel
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør Tlf. 49214000
Mail : hotel@marienlyst.dk www.marienlyst.dk

Mulighed for overnatning på Marienlyst til specialtilbuds pris:
Hvis du ønsker at overnatte på Marienlyst er der opnået specialpris på 995,00 kr. dækkende et
Superior enkelt værelse med stor lækker morgenbuffet, samt adgang til Marienlyst Strand Spa og
sanserum i indchecknings perioden. Ind-checkning kl. 15.00 og ud-checkning kl. 9.00.
Badekåbe, slippers og et badehåndklæde vil forefindes på værelset ved check ind.

2

NB:Der er reserveret 15 værelser. Værelser bookes individuelt af den enkelte kursist ved
henvendelse til Marienlyst Strandhotel på tlf . 49214000.
Ved forespørgsel på værelse refereres til bookingnummer: 41116
Alternativt logi:
Der flere gode muligheder for Airbnb overnatning i og omkring Helsingør.
Fællesmiddag:
Der vil blive arrangeret fælles spisning torsdag aften for dem som gerne vil spise på Marienlysts
restaurant. 2 retter koster 250 kr. og 3 retter 335 kr.
Helsingør har mange gode spisesteder, foretrækker man et andet sted.
VIGTIG INFORMATION:
Køb af iLs Focus udstyr:
Såfremt man vil praktisere iLs kræves indkøb af Focus udstyret gennem
www.integratedlistening.com , hvilket med fordel for kursisterne vil kunne gøres forud for kurset
eller senest 1 måned efterfølgende som er D. 19 april 2021.
Deltagerne får 100 $ i rabat på Focus udstyret i denne periode (normal pris er 1.495 $. Med aktuel
dollarkurs på 6,22 (D. 01.12.20) er prisen 8.677 kr. og dertil kommer fragt og moms.
Det danske toldvæsen opkræver moms på såvel købspris som fragt.
NB. Der opkræves ikke toldafgift såfremt man beder om, at der på fakturaen fra iLs og på
forsendelsen skrives ”Therapeutic Use”.
Hvis man er privatpraktiserende skal man oprette sin virksomhed som importør på www.virk.dk
hvilket er gratis. Kontakt gerne Ingelis med eventuelle spørgsmål.

Kursusindhold:
Dag 1.
●
●
●
●
●
●
●
●

Teorien bag iLs og behandlingens udviklingsfremmende effekt.
Målgrupper blandt børn, unge og voksne.
Høreorganet og det vestibulære system
Fokus systemets 4 programmers formål og opbygning.
Sansemotoriske aktiviteter, som indgår i Focus programmerne.
Individuel tilpasning af programmerne.
Betjening af udstyret.
Deltagerne får mulighed for at afprøve Focus systemet under fysisk aktivitet.
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Dag 2.
•
•
•
•
•
•
•
•

iLs som led i ergoterapeutisk behandling.
Forældresamarbejde og supervision.
Undersøgelses materialer, klient information, iLs manual på dansk.
Evaluering af effekt.
Præsentation af cases fra Ingelis’ praksis.
2 mødre fortæller om deres døtres iLs og SSP behandling og deres erfaring med udførelsen
og effekten de oplevede.
Hvad tilbyder virksomheden Integrated Listening / Unyte af produkter ud over Focus
systemet og hvilke fordele har I som snarligt certificerede iLs Focus system behandlere.
Introduktion til Dr. Stephen Porges ”Safe and Sound Protocol” (SSP)

Safe and Sound Protocol: (SSP)
SSP er et lydterapeutisk program som spænder over i alt 5 timers lytning.
SSP kan reducere lydfølsomhed, regulere det autonome nervesystem, fremme socialt engagement
samt forberede klienten til efterfølgende intervention.
NB. Dette iLs kursus kvalificerer ikke deltageren til at behandle med SSP, men introducerer til
online kursus i SSP udbudt af Integrated Listening Systems/Unyte.

Nærmere oplysninger om iLs og kursusindhold:
Kontakt Ingelis Arnsbjerg på 27128821 eller skriv til sansogsamling@mail.dk
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Information om Integrated Listening Systems (iLs) og Safe and Sound Protocol
(SSP).
iLs er en lyd-terapeutisk metode som med fordel kan forenes med ergoterapeutisk praksis.
iLs, har som overordnet formål at organisere og modne hjerne og kropslige funktioner hos børn,
unge og voksne med udviklings udfordringer eller forstyrrelser.
iLs kan udføres som et hjemmeprogram, og med fordel i forbindelse med hjemmetræning.
iLs kan også praktiseres i skole / dagsinstitution, hvor grundigt vejledt lærer eller pædagog, kan
udføre programmet med barnet/den unge under tæt supervision af iLs terapeut.
iLs metoden er baseret på det forhold, at hjernen kan udvikle sig såvel anatomisk som funktionelt i
reaktion på specifik og gentagen stimulation.
Gennem lytning til bearbejdet klassisk musik samtidigt med at lytteren udfører sansemotoriske
aktiviteter, opnås en multisensorisk påvirkning af hjernen.
iLs har vist sig at have udviklingsfremmende effekt for målgrupper som eksempelvis:
Børn, unge og voksne med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser, Autisme, ADHD, sproglige
forstyrrelser, emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer og medfødt/erhvervet hjerneskade.
iLs kan modne og fremme sensorisk bearbejdning, opmærksomhed, koncentration, læring og
kommunikation, samt styrke motorisk, sproglig udvikling og social adfærd.
Safe and Sound Protocol: (SSP)
SSP er et lydterapeutisk program som spænder over i alt 5 timers lytning.
SSP kan reducere lydfølsomhed, regulere det autonome nervesystem, fremme socialt engagement
samt forberede klienten til efterfølgende intervention.
NB. Dette iLs Focus kursus kvalificerer ikke deltageren til at behandle med SSP, men introducerer
til behandlingens effekt og målgrupper samt til online kursus i SSP, udbudt af Integrated
Listening Systems/Unyte.
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