
                                                                                                                             

 

Neuroplasticitet og aktivitet – (temadag 2) 

Dato: 01.09.2022 

Tid: 09.00-15.30 

Adresse: Veitsluhøllin á Landsjúkrahúsinum” Eirargarður 7, FO 100 Tórshavn -alle oplægsholdere 
er på online 

Arrangør: CP Færøerne, Landssygehuset og Elsass Fonden 

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

Undervisningsmateriale:  
 

Projekt ’Barnet i centrum – Familien i fokus’ 
Landssygehuset, kommunerne på 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 den anden temadag.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program - online oplægsholdere men med fysisk tilstedeværelse for fagfolk på 
Færøerne 
 

09.00  Velkomst og tilbageblik på temadag 1 og workshoppen v. Patricia Behrend og 
Camilla Phil Rasmussen 

 
09.10  Dele prøvehandlinger og refleksioner på baggrund af balkortene 
 
09.30 Perception, læring og adfærd v. Line Greve ergoterapeut og Master i special- og 

socialpædagogik 
Oplægget omhandler sammenhængen mellem perception og adfærd. Hvordan 
barnets modulation af sanseindtryk kan have betydning for barnets evne til 
indlæring, samt evne til at indgå i sociale sammenhænge. Herunder vil områder som 
sanse-profilen, visuel perception og arousal-regulering blive uddybet 

 
 



                                                                                                                             

10.30 Pause Kaffe/the/vand og frugt  
 
10.45  Muskeltonus, kontraktur og aktivitet v. fys. og Phd. Stud Helle Hüche Larsen 

Oplægget omhandler de aktive og passive kompensationer der sker i nervesystem og 
lokalt i muskler- og sener på baggrund af en læsion i hjernen. Herunder de kliniske 
udfordringer ved evaluering af disse, hvilken funktionel betydning de har samt 
overvejelser omkring indsatser.  

 
11.45  Refleksioner over formiddagens oplæg  - dialog i grupper 
 
12.00 Frokost   
 
12.30  Vidensdeling eksperimentarie 1 
 
12.45 Mod på mere v. Ditte Raahauge Jakobsen og Rasmus Hjorth Lund, can.scient.Idræt 
 Potentialet i nye, positive fællesskaber, kropslige oplevelser & selvfortællinger 

I oplægget udfoldes og udforskes potentialet i at arbejde med bio-psyko-sociale 
bevægelsesindsatser for børn, unge og voksne med cerebral parese. Dette gøres med 
afsæt i praksisfortællinger, relevante forskningsresultater, samt teoretiske refleksioner 
på baggrund af 10 års arbejde med idrætscamps med en helhedsorienteret tilgang. 

 
13.45  Pause (Te, Kaffe og Kage) 
 
14.00 Øget Træthed v. fys og MSc. Michelle Barner Bærentzen og psykolog Camilla 

Rasmussen 
 Hvad er øget træthed, og er det et fænomen, som opleves særligt hyppigt hos børn, 

unge og voksne med CP? Hvordan kan øget træthed komme til udtryk, og hvordan 
gribes det bedst an? Præsentationen tager udgangspunkt i tilgængelig viden og 
erfaringer på området.      

 
15.00  Prøvehandlinger  
 
15.15  Afslutning 
 
 
 
 
 

Tak for i dag – og på gensyn. 


