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Då var det återigen dags för de efterlängtade studiedagarna i FBKS regi.
Programmet innehöll "Behandling av tonusproblematik utifrån Affolterkonceptet"
och "Vårdpersonalutbildning" med temat tonus.
Anna-Liisa Sohonen, Bobathinstruktör och Affolterterapeut var den som ledde
dagarna med sin gedigna kunskap som delades ut till oss deltagare, Marit Nääs,
Bobathinstruktör, var assistent.
Affolterkonceptet har utvecklats av Dr. Phil Felicie Affolter som är
utvecklingspsykolog och klinisk psykolog. Hon är även grundskollärare, lärare för
döva barn, socialpedagog, språkpedagog och audiolog.
År 1970 började hon sin forskning vars resultat bildar grunden till en
"Rotutvecklingsmodell". Hon grundade i Schweiz, St Gallen, 1976 "Zentrum" för
perceptionsstörda barn samt en specialskola för barn med perceptionsstörningar.
Dr Affolter har arbetat och forskat tillsammans med dr. Phil. Walter
Bischofberger, klinisk psykolog. De har tillsammans också lett kurser för att
utbilda bland andra sjukgymnaster, arbetsterapeuter sjuksköterskor i behandling
av patienter med perceptions- ockognitionsproblem.
Med fortsatt forskning av F. Affolter och W. Bischofberger utvecklas konceptet
vidare.
Behandling enligt Affolterkonceptet används inte bara för barn med hjärnskador
utan också för vuxna med förvärvade hjärnskador.
Affolterkonceptet fokuserar på grundförutsättningar för interaktion personomvärld, och dess betydelse för inlärning.
För att vi själva skulle förstå fick vi med förbundna ögon ledsagas till en plats där
vi skulle sätta oss ned på en stol, föra ihop händerna, böja oss framåt och
därifrån uppmanades vi att flytta över till en brits vilket visade sig vara ned till
golvet dit vi guidades av ledsagaren.
Det kändes allt annat än tryggt och många skrik utlöstes.
Vi ledsagades till en annan sittplats där man utan kontakt med fötterna i golvet
skulle ta av skorna och där underlaget snabbt rycktes bort. Man kunde uppleva
att stabilitet är nödvändig för att kunna utföra en handling. När man inte har
kontroll i positionen, en stabil omvärld, ger detta ökad tonus, jfr patienter som
vänds i sängen med hjälp av draglakanet.
Anna-Liisa förklarade och visade med assistans av Marit, hur Affolter framställer
senso-motorisk utveckling samt behandling av tonusproblematik utifrån samma
konceptet.
Det var mycket kunskap som förmedlades dessa dagar och vi tackar våra
skickliga instruktörer/kursledare.
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