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Kære Fagfolk til børn med CP 

CP Færøerne, ergo- og fysioterapien på Landssygehuset og Almannaverkið har 
besluttet, at der i 2022 skal sættes særligt fokus på kompetenceudvikling omkring 
habilitering for børn med Cerebral Parese. Derfor er der indledt et samarbejde med Elsass 
Fonden, der har til formål at forbedre kvaliteten og sammenhængen i 
habiliteringsindsatsen.  

Processen består af to forløb: 

• Et kompetenceudviklingsforløb af fagpersoner gennem temadage og 
workshops om nyeste viden om CP og neurohabilitering  
 

• Et familietilbud bestående af 2 temadage for forældre, og en aktivitetsdag for 
familierne samt mulighed for familieophold i Danmark.  

 

Der er altså tale om et samlet forløb, hvor aktiviteterne for fagpersoner og familier foregår i 
en parallel proces i 2022: 

 

Barnet i Centrum – Familien i Fokus 
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Kompetenceudviklingsforløbet for fagfolk består af følgende aktiviteter:  

 

Periode Maj -november 2022 
 
Emne  Dato  Uge 
Temadag 1- Neuroplasticitet og Læring  30 maj 22 
Workshop 1 – Relationel koordinering  31 maj 22 
Eksperimentarie 1 01 juni 22 
Temadag 2 – Neuroplasticitet og aktivitet 01 september 35 
Temadag 3 – Neuroplasticitet og tidlig intervention 31 oktober 44 
Eksperimentarie 2 og 3  01 november 44 

 

Alle temadage og workshops vil foregå på Landssygehuset i Thorshavn. 

Tider for temadage og Workshop er 9.00-15.30 

Se vedhæftede programmer for temadage og workshops 

Økonomi	
Det er gratis at deltage for både jer som fagfolk og  for familierne. Da det er et samlet 
kompetenceudviklingsforløb for fagfolk skal jeres leder have sagt god for at I må bruge tid 
på at deltage i hele forløbet, for at I kan tilmelde jer. 

 
 
Elsass Fonden 

Elsass Fonden er et forsknings- og videnscenter. Elsass Fonden er privat og arbejder for at forbedre 
mulighederne for mennesker med CP og deres pårørende. Kompetenceudviklingsforløbet for fagfolk indgår i 
et projekt, som fonden afvikler i samarbejde med CP Færøerne og Landssygehuset. Projektet finansieres af 
fonden.   
Læs evt. mere om Fonden her: www.elsassfonden.dk.-  og om evaluering af projektet her:  
http://elsassfonden.dk/files/2016/05/Evaluering-af-samarbejdsmodel-CP.pdf 
 

Interesseret? 

Vi håber, at I er blevet nysgerrige og har lyst til at deltage i kompetenceudviklingsforløbet 

Hvis I har nogle spørgsmål til forløbet er I velkomne til at kontakte fysioterapeut på 
Landssygehuset, Katrin Jakobæus på katja@ls.fo eller på telefon 304641 eller Patricia 
Behrend på nedenstående mail eller telefonnummer. 

 



  

1 Invitation Fagfolk   25.04.2022/plb 
 

Hvis I er interesserede i at deltage, bedes I snarest og senest d. 10.05.2022 skrive til 
Patricia de Lipthay Behrend fra Elsass Fonden på plb@elsassfonden.dk. Eller ringe på 
+4553534411 

 

Med venlig hilsen 

Patricia de Lipthay Behrend 
Chef for Praksis og innovation 
Elsass Fonden 


