Amager og
Hvidovre Hospital

Powerful Practice: Using the OTIPM to Plan and Implement Authentic
Occupational Therapy – Maj 2019
Med Anne G Fisher som oplægsholder afholder Hvidovre Hospital 3-dage med Powerful Practice:
Using the OTIPM to Plan and Implement Authentic Occupational Therapy.
Formål
•
•
•
•

At give deltagerne indblik i OTIPM modellen og den professionelle ræsonnering. Her
veksles mellem teoretiske oplæg og gruppearbejde med udgangspunkt i case
At gennemgå hvordan en top-down orientereret ræsonnering kan implementeres i den
klient-orienterede ergoterapeutiske undersøgelse, intervention og dokumentation
At gennemgå forskellen mellem øvelse, simuleret aktivitet, terapeutisk aktivitet og
adaptiv aktivitet
At give viden om og forståelse for, hvordan man systematisk arbejder sig gennem
modellens faser, samt hvordan ergoterapiteori og praksismodeller og evalueringsmetoder
kan indgå i den ergoterapeutiske arbejdsproces

Målgruppe
Ergoterapeuter der ønsker at:
•
•
•

forandre praksis og implementere ergoterapi der er aktivitetsbaseret og
aktivitetsfokuseret
reflektere og evaluere igangværende praksis og identificere områder, der ønskes
forandret mod en aktivitetscentreret
forandre praksis, hvor udgangspunktet vanskeliggøres af mange udfordringer som
begrænser hvad de kan gøre
Ved afslutningen af de 3 dage OTIPM workshop vil deltagerne forstå:

•
•
•
•
•
•
•

Aktivitets-centrerede professionelle ræsonnement proces er defineret i OTIPM
Skelnen mellem et aktivitetscentreret ræsonnement og den aktivitetsbaserede og
aktivitetsfokuserede praksis
De forskellige typer af evalueringer og interventioner ergoterapeuter almindeligt brug og
hvilke der er aktivitetsbaserede eller aktivitetsfokuserede
Hvordan tillægges ægte top-down og klientcentreret ræsonnement i forbindelse med
gennemførelsen af aktivitets-baserede og aktivitetsfokuseret ydelser / interventioner?!
Hvordan ikke standardiserede observation baserede analyser af en persons kvalitet
aktivitetsudøvelse evne implementeres
Hvordan man skriver aktivitetsfokuserede dokumentation, herunder observerbare og
målbare klient-centrerede mål
Hvornår og hvordan man kan knytte andre ergoterapi modeller af praksis og
evalueringsmetoder i ergoterapi indgreb

Underviser
Anne Fischer, ScD, OT, FAOTA samt professor i Ergoterapi ved Umeå Universitet i Sverige
Undervisningsform
Oplæggene vil foregå på engelsk.
Det forventes at kursisten deltager i hele kurset for at opnå et certifikat.
Undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialet er på engelsk.

Tid
Den 21. – 23. maj 2019
Sted
Hvidovre Hospital
Aud. 1, Undervisningsbygningen, Afsnit 099
Kettegård Allé 30
2630 Hvidovre
Ansøgningsfrist
Tirsdag den 9. april 2019. Der er 100 pladser på kurset (Først til mølle-princippet).
Pris
Kr. 2.500,- inkl. kursusmaterialer og forplejning (incl. kaffe, the, morgenbrød, sandwich, kage
og frugt). Prisen inkluderer IKKE overnatning.
Tilmelding
Tilmelding skal ske pr. mail til kursussekretær Merete Rosendal: merete.rosendal@regionh.dk
Vi har brug for følgende oplysninger:
- Stilling
- Navn
- Arbejdsplads og telefonnr.
- Fakturerings adresse
- EAN nr. og cvr nr. ( ved fakturering til arbejdsgiver)
- Cpr. nr. (ved privat indbetaling)
- E-mailadresse
Flere oplysninger
Kontaktperson kursussekretær Merete Rosendal, Hvidovre Hospital tlf. 3862 2974.

