
                                                                                                                             

 

Cerebral parese, Neuroplasticitet og Læring (temadag 1) 
 

Dato: 30.05.22  

Tid: 9.00-15.30 

Adresse: Veitsluhøllin á Landsjúkrahúsinum” Eirargarður 7, FO 100  

Arrangør:  CP Færøerne, Landssygehuset og Elsass Fonden 

Deltagere: Fagpersoner (lærere, sagsbehandlere, pædagoger, terapeuter, psykologer mfl.) 

Undervisningsmateriale: I forbindelse med temadagen mailes artiklerne ”Science-Based 
Neurorehabilitation: Recommendations for Neurorehabilitation From Basic Science”. Artiklen kan 
læses forberedende til oplæggene.  
 

Projekt ’Barnet i centrum – Familien i fokus’ 
 
Elsass Fonden er et forsknings- og videnscenter, der arbejder på at forbedre mulighederne for 
mennesker med Cerebral Parese og deres familier og pårørende. Dette sker på baggrund af 
forskning og gennem samarbejde med kommuner og hospitaler med henblik på at videreudvikle 
kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen. Landssygehuset, CP Færøerne og Elsass Fonden er 
samarbejdspartnere i kompetence- udviklingsforløbet ’Barnet i centrum – Familien i fokus’. Det er 
et forløb, der har til formål at skabe større sammenhæng og kvalitet i indsats og tilbud til børn med 
CP i alderen 0-16 år og deres familier. I forbindelse med projektet vil der blive afholdt 3 temadage 
og en workshop på Færøerne, hvoraf dette er første temadag.   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program 
09.00  Velkomst og rammesætning v. Patricia de Lipthay Behrend og Katrin 
 
09.15 Introduktion til projektet Barnet i Centrum – Familien i fokus v, Patricia de Lipthay 

Behrend MPG og Med, Chef for Praksis og Innovation, Elsass Fonden  
En kort introduktion til projektet ’Barnet i centrum – Familien i fokus’ samt 
gennemgang af projektets metoder 

 
09.45  Hvad er Cerebral Parese v/ Patricia de Lipthay Behrend  

Oplægget introducerer til viden om diagnosen Cerebral Parese  



                                                                                                                             

 
10.15  Pause  
 
10.30 Neuroplasticitet, v/ Jens Bo Nielsen Professor (inkl. Pause) 

Oplægget introducerer til viden om neuroplasticitet og læring og præsenterer de 
neuroplastiske principper.  
Samt introducerer 1. 2. og 3. persons perspektiv på mennesker og interventioner  
Oplægget vil være en blanding af videns oplæg og gruppe refleksioner 
 

12.00 Frokost  
 
12.30 Kognition v. psykolog Camilla Pihl Rasmussen  

Historisk set har CP været associeret med en motorisk funktionsnedsættelse. I dag ved 
vi, at de motoriske forstyrrelser også kan være ledsaget af kognitive vanskeligheder. 
Med afsæt i empiriske studier vil nærværende oplæg give et overblik over, hvad vi ved 
om de kognitive funktioner hos børn med CP. Dertil berøres, hvilken praksis og viden 
der er i relation til kognitiv udredning og habilitering. 

 
 
13.30  Pause 
 
13.45  Læring gennem hverdagsaktivitet og leg v. ergoterapeut Maj-Britt  

Oplægget vil med udgangspunkt i viden fra dagens tidligere oplæg fokusere på, 
hvordan de neuroplastiske principper kan inddrages i hverdagen på en sjov og 
meningsfuld måde. Oplægget vil indeholde videomateriale af børn med CP på 
forskellig niveau og alder.  
 

14.45   Refleksion over dagen i grupper inkl. Udfyldelse af individuelle prøvehandlinger-  
15.15 Afslutning og opsamling v. Patricia Behrend  
                       Opsamling og afrunding af dagen.  
 
15.30 Tak for i dag – og på gensyn. 
 
 
 

 


