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Kære familie, 

CP Færøerne, ergo-og fysioterapiafdelingen på landsygehuset og Almannaverkið har 
besluttet, at der i 2022 skal sættes særligt fokus på børn med Cerebral Parese og deres 
familier. 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, metoder og teknologier 
 

• 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 

 

 

 

 

 



  

1 Invitation Familier  30.11.2016/dj 
 

 

Familieforløbet består af følgende aktiviteter:  

Temadag 1 – den 31.05.22 (for forældre).  
Præsentation af bl.a. forskningsbaserede viden om hjernen og neuroplasticitet i relation til 
CP, indsatsmuligheder samt mulighed for netværksdannelse med andre familier.  

Temadag 2 – den 01.11.22 (for forældre). 

Fortsat præsentation af viden om CP, hjernen og neuroplasticitet, indsatsmuligheder, 
samvær og mulighed for netværk med andre forældre.  

Aktivitetsdag – den 02.11.22 (for hele familien) 

En dag fyldt med sjov, leg, idræt og aktiviteter, hvor børn og forældre kan mødes i et 
ligestillet fællesskab og være aktive sammen.  

 

Udover de, i forløbet, planlagte aktiviteter på Færøerne er der mulighed for at deltage i et 
af Elsass Fondens øvrige tilbud.  

1. God Start: Opholdet er målrettet familier, der lever med cerebral parese. Man 
indkvarteres i 4 dage hos Elsass Fonden (Charlottenlund, Danmark), sammen med 4-5 
andre familier. Formålet er at give familien den nyeste viden om CP og 
indsatsmuligheder og mulighed for at være sammen med - og udveksle erfaringer med 
- andre familier.   

eller 

2. Camp: Opholdet er målrettet familier og unge der lever med CP. Det overordnede mål 
er at styrke den enkelte deltager via fysiske, mentale og sociale aktiviteter og 
udfordringer. Afholdes i Charlottenlund, Danmark eller på Egmonthøjskolen i Hou, 
Danmark. 
 

Økonomi 

Det er gratis for jer som familie at deltage i de forskellige aktiviteter og ophold, dog skal I 
selv sørge for transporten. På God Start eller Camp er søskende også velkomne. 
Temadage er kun for forældre.  

Forældrene kan  kontakte Almannaverkið (www.av.fo) og søge om “inntøkumiss” for tabt 
arbejdsfortjeneste og “meirútreiðlur” for evt. udgifter, f.eks rejseomkostninger. Her er link til 
begge (inntøkumissur: J. Nr. (cdn.fo)) (Meirútreiðsla: J. Nr. (cdn.fo))  
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Interesseret? 

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

Hvis I er interesserede i at deltage, bedes I snarest og senest d.10.05.2022 skrive og 
tilmelde jer hos CP-Færøerne på cp@cp.fo .  

Har I lyst til at høre mere forinden, eller har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte CP-
Færøerne på cp@cp.fo eller Maj-Britt Christensen tlf. +4522616769 eller på 
mbc@elsassfonden.dk .  

Med venlig hilsen 

Patricia de Lipthay Behrend 
Chef for Praksis og innovation 
Elsass Fonden 

 

 
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. Familieforløbet indgår i et projekt, som fonden 
afvikler i samarbejde med kommunen. 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 
 

 


