
                                                                                                                             

 

Neuroplasticitet og Tidlig intervention (temadag 3) 

Dato: 31.10.2022 

Tid: 9.00-15.30 

Adresse: Veitsluhøllin á Landsjúkrahúsinum” Eirargarður 7, FO 100 Tórshavn  

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 3. temadag.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program Udkast  
09.00 – 09.20 Velkomst og tilbageblik op de tidligere dage v. Patricia 
 
09.20 – 09.30 Dele Prøvehandlinger  
 
09.30 – 10.30 Forældresamarbejde v. Sofie Ejlersen 

I oplægget vil der lægges fokus på forældres oplevelser af mødet med omverden, 
herunder fagfolk. Derudover vil oplevelsen af det at skulle træne med sit barn i 
hverdagen blive berørt. Der vil løbende være refleksioner over, hvad vi som fagfolk 
kan bruge denne viden til i praksis for at fremme det gode samarbejde. Der vil i 
oplægget tages afsæt i interviews gennemført med forældre til børn med CP. 

    
10.30 – 10.45 Pause  
 
10.45 – 11.45 Tidlig indsats v/ Maj.Britt Christensen og Sofie Ejlersen 
 Oplæg om tidlig intervention med et familiecentreret udgangspunkt 
 
11.45 – 12.00 Refleksion over formiddagens oplæg 



                                                                                                                             

 
12.00 – 12.30 Frokost 
 
12.30 – 12.45 Vidensdeling eksperimentarie 2 hvis det har været online   
 
12.45 – 13.45 Det gode måltid v. ergoterapeut Maj-Britt Christensen, Elsass Fonden 

I oplægget anskues måltidet fra et bio-psyko-socialt perspektiv, og vi skal sammen 
være nysgerrige på hvordan disse perspektiver kan influere på vores egen oplevelse af 
mad. Dette for i sidste ende at blive klogere på hvordan de mange parametre i 
måltidet kan være med til at udfordre, men også skabe mulighedsrum for mennesker 
med cerebral parese og deres pårørende.    

 
13.45 – 14.00 Pause 
 
14.00 – 14.45 Opfølgning på balkort og samarbejdsrelationer v. Patricia 
 
14.45 – 15.20 Hvordan ser det videre forløb ud på Færøerne i forhold til habilitering af børn med 
CP? Proces og dialog v. Patricia 
 
15.20 – 15.30 Afrunding 
 
 
 
 
 
 
 

Tak for i dag – og på gensyn. 

 


