VÄLKOMMEN PÅ UTBILDNINGAR MED

Utbildning Epilepsilarm
Välkommen på en föreläsning om Abilias Epilepsilarm. Ett
epilepsilarm används för att påkalla hjälp vid epileptiska anfall och
kan vara en stor trygghet både för användare och anhöriga.
Det finns larm för personer som vill kunna röra sig fritt ute i
samhället samt larm som kan användas för att detektera anfall i
sängen.
Vi går igenom hur de olika larmen fungerar och kan användas.

Utbildning Omgivningskontroll
Att kunna påverka sin omgivning och klara av saker i vardagen på
egen hand kan vara oerhört värdefullt och öka livskvalitén för
personer med rörelsenedsättningar.
Vi går igenom hur omgivningskontroll fungerar och hur man kan
använda olika sändare för att styra saker i sitt hem. Det kan handla
om att tända och släcka lampor, byta kanal på TV:n eller öppna sin
ytterdörr.

Workshop i Abilias kognitiva hjälpmedel
Abilias kognitiva hjälpmedel kan ge en känsla för tid, hjälpa till med
dygnsorientering, ge en översikt och skapa struktur i vardagen. Det
finns både hjälpmedel du kan sätta på en fast plats i hemmet såsom
MEMOplanner och MEMO Dayboard, samt sådana du kan ta med dig
utanför hemmet såsom Handikalender eller MEMO Messenger.
Under workshopen kommer du få lära dig mer om alla våra kognitiva
hjälpmedel och hur de kan stötta individer till större trygghet,
delaktighet och självständighet. Du kommer få tips kring
implementering samt möjlighet att själv få prova på att använda och
anpassa hjälpmedlen.

Datum:

Onsdag den 1 juni
eller

Torsdag den 2 juni

Ange i anmälan om du vill delta under hela
dagen eller vid enstaka tillfällen. Vi har en
maxgräns på 10 personer i lokalen, så
därför kör vi samma upplägg båda dagar
för att så många som möjligt ska kunna
delta.
Vi bjuder på fika under dagen, så ange om
du har några allergier eller äter vegetarisk
kost.

Varmt välkommen!
Tider:
Larm: 09.00 – 10.00
Omgivningskontroll: 10.30-11.30
Kognitiva hjälpmedel: 13.00 – 16.00

Plats:
Hjälpmedelscentralen
Österbyväg 20

Anmälan:
emilie.gerde@abilia.se
(ange ev allergier, specialkost)

Frågor:
emilie.gerde@abilia.se
Tel: 070-647 02 10

Emilie Gerde

