2 dages kursus i anvendelse af Sensory Processing Measure (SPM) som led i
undersøgelse af børn med sensoriske bearbejdnings forstyrrelser.
NB: Der er ikke flere ledige pladser på kurset.
Kontakt Ingelis Arnsbjerg om først kommende SPM kursus
Intervention i skole- og hjemme miljø tilrettelagt på baggrund af udredning med SPM.

Underviser:
Ingelis Arnsbjerg, Aut. Ergoterapeut specialiseret i sanseintegration og sensorisk bearbejdning og
oversætter af SPM og SPM-P.
Datoer og varighed:
Torsdag den 25 marts 2021 fra kl. 10-17 og fredag D. 26 marts 2021 fra Kl. 09.00 -16.00.
Deltager antal: Begrænset til Max. 23.
Deltager kvalifikationer:
Ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk uddannelse og grundlæggende viden om
sanseintegration/sensorisk bearbejdning.
Pris: 3.500 kr.
Kursusgebyret dækker:
Kursusmaterialer og powerpoints tilsendt elektronisk, så deltagere selv kan printe eller medbringe
på tablet/computer.
Forplejning på kursusdagene:

1

Kaffe, Perchs te, isvand, juice og frisk frugt hele dagen
Let morgenmad
Formiddagssnack
Frokost inkl. Thoreauvand samt Eftermiddagssnack

Bindende tilmelding: ikke længere mulig
Tilmeldingsfrist: D. 15 marts 2021

Introduktion til Sensory Processing Measure (SPM) og Sensory Processing Measure -Preschool
(SPM-P):
SPM er en standardiseret, evidensbaseret spørgeskemaundersøgelse af sensorisk bearbejdning
hos skolebørn fra 5-12 år og SPM-P anvendes til før- skolebørn fra 2-5 år.
SPM /SPM-P er udviklet af 5 amerikanske ergoterapeuter Diana Henry, Diane Parham, Heather
Miller Kuhaneck, Cheryl Ecker og Tara Glennon.
SPM kan anvendes som et screeningsredskab med henblik på vurdering af behov for yderligere
udredning, eller som led i en ergoterapeutisk undersøgelse af et barns sansemotoriske udvikling
og funktion.
SPM er et redskab med en vision om at fremme teamsamarbejde omkring barnet og kan bidrage
til at belyse, hvorvidt der er sammenhæng mellem sensoriske bearbejdningsforstyrrelser og et
barns adfærd, trivsel, funktion og læring.
SPM gør det muligt at synliggøre og sammenligne kontraster i barnets adfærd, trivsel, funktion,
læring og aktivitetsdeltagelse på tværs af kontekst.
SPM er anvendelig til evaluering af effekten af den valgte interventions metode, da SPM er
designet med henblik på at kunne gentages.
SPM /SPM-P er anvendelige i en aktivitetskontekst, fordi SPM/SPM-P giver information om
barnets reaktioner på sansepåvirkning samt sansemotoriske behov. Denne information kan
anvendes direkte i valg af udviklende aktiviteter for barnet, samt i overvejelser omkring, hvordan
aktiviteterne bedst muligt gradueres og tilpasses i forhold til barnets behov, miljø og kontekst.
Kursusdagenes indhold:

•
•
•
•
•
•
•

Gennemgang af SPM testens baggrund og formål.
SPM’s teoretiske referenceramme: sanseintegrationsteori og metode.
Hvilke målgrupper er SPM og SPM-P velegnede til, som led i en børneergoterapeutisk eller
børnefysioterapeutisk undersøgelse?
Fælles træk og forskelle mellem SPM og Sensory Profile.
Opbygning, scoring og præsentation af resultater.
Fortolkning af SPM og anvendelse af klinisk ræsonnering.
SPM og SPM-P Quick Tips anvendt med henblik på datadrevet intervention. Quick Tips er et
interventionsredskab med kategoriseret overblik over sensoriske strategier, sensoriske
redskaber samt udviklende aktiviteter, direkte relaterede til SMP/SPM-P resultater.
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•
•
•
•
•

Hvordan nærer vi bedst muligt omsorgspersoner og fagpersoners engagement og ejerskab
omkring indsatsen for barnet?
Præsentation og formidling af SPM resultater, konklusioner og anbefalinger.
Registrering af tiltag, retest og evaluering.
På baggrund af en udleveret case, tilrettelægger deltagerne i grupper interventionsplan på
basis af SPM resultater og supplerende data.
Deltagerne drøfter i plenum baggrunden for valg af tiltag i interventionsplanen, og
udveksler ideer til terapeutiske metoder og målrettede aktiviteter.
Nærmere oplysninger om SPM og kursets indhold:
Kontakt Ingelis Arnsbjerg på 27128821 eller skriv til sansogsamling@mail.dk

Kursus stedet:

Grundet stigende smittetal findes det oprindelige kursussted Nødebo Kro’s faciliteter ikke
rummelige nok til deltagerantallet, og kurset flyttes derfor til 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).
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 fredag, samt adgang til Marienlyst
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Strand Spa og sanserum mellem indcheckning på værelset kl. 15.00 D. 07.01 og udcheckning kl.
9.00 D. 08.01.
Badekåbe, slippers og et badehåndklæde vil forefindes på værelset ved check ind.
NB. Der er reserveret 15 værelser.
NB: Værelser bookes individuelt af den enkelte kursist ved henvendelse til Marienlyst
Strandhotel på tlf . 49214000.
NB: Ved forespørgsel på værelse refereres til bookingnummer: 31576
Logi:
Alternativt er der flere gode muligheder for Airbnb overnatning 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.
Ingelis Arnsbjergs faglige baggrund:
Jeg er privatpraktiserende ergoterapeut for børn, unge og voksne med autorisation i Danmark og i
USA, og er på 22 år indehaver af virksomheden Sans og Samling med behandlingsfaciliteter i
Nødebo. Jeg har indgående kendskab til SPM og SPM-P da jeg har oversat redskaberne for forlaget
Hogrefe, og anvender dem jævnligt i min praksis.
Jeg har specialiseret sig i sensoriske bearbejdnings forstyrrelser og de lydterapeutiske metoder
”Integrated Listening Systems” (iLs) og Dr. Stephen Porges ”Safe and Sound Protocol” (SSP). Jeg er
certificeret instruktør i Integrated Listening Systems og afholder kvalificerende kurser i at kunne
praktisere metoden. Derudover afholder jeg kurser og foredrag for forældre, terapeuter og
sundhedsfaglige professionelle omhandlende børn, unge og voksne med sensoriske bearbejdnings
forstyrrelser og deres sansemotoriske behov.
Jeg er siden 2015 Formand for Bestyrelsen i Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge.
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