
                                                                  

Forældretemadag 2     
 

Dato:  01.11.2022 

Tid: Kl. 09.00 - 15.30 

 
Adresse: Hotel Hafnia, ÁARVEGUR 8, FO -100, TÓRSHAVN 

Arrangør: CP Færøerne, ergo-og fysioterapiafdelingen på landsygehuset, Almannaverkið og Elsass 
Fonden 

Deltagere: Forældre til børn med cerebral parese 

Forplejning: I forbindelse med arrangementet vil der være fuld forplejning 

Undervisningsmateriale: Slides fra oplægsholdere vil blive sendt ud forud for temadagen via 
planorama 

 

Projekt ’Barnet i centrum – Familien i fokus’ 

CP Færøerne, ergo-og fysioterapiafdelingen på landsygehuset, Almannaverkið og Elsass Fonden 
2022 er samarbejdspartnere i projekt ’Barnet i centrum – Familien i fokus’ i. Det er et forløb, der 
har til formål at skabe større sammenhæng og kvalitet i indsats og tilbud til børn med CP i alderen 
0-18 år og deres familier. I forbindelse med dette projekt, vil der blive afholdt temadage, 
aktivitetsdag for hele familien.  

Elsass Fonden er et forsknings- og videnscenter, der arbejder på at forbedre mulighederne for 
mennesker med cerebral parese, 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. På forskningsområdet arbejder Elsass Fonden endvidere sammen med 
blandt andet Københavns Universitet omkring tidlig intervention samt neuroplasticitet.  
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Program  
09.00 Morgenbrød og kaffe  

09.15 Velkomst og introduktion og tilbageblik v. projektkoordinator Maj-Britt Christensen, Elsass 
Fonden    
En kort introduktion til dagens program og et tilbageblik på, hvad der er sket siden sidst.  

 
09.30 Mod på mere v. Ditte Raahauge Jakobsen Cand.scient. i Idræt, Elsass Fonden  

Potentialet i nye, positive fællesskaber, kropslige oplevelser & selvfortællinger 
I oplægget udfoldes og udforskes potentialet i at arbejde med bevægelsesindsatser for børn, 
unge og voksne med cerebral parese. Dette gøres med afsæt i praksisfortællinger, relevante 
forskningsresultater, samt refleksioner på baggrund af 10 års arbejde med idrætscamps.  
 

10.30 Klub i Klub i DK – hvordan kan I gøre på Færøerne? v. Camilla Cand.scient. i Idræt, Elsass  
Fonden og Trondur Ravnsfjall, fra parasport    
 

11.00  Kaffe og te 
 
11.15 ’Hvilket mulighedsrum er du medskaber af?’ v. Sofie Ejlersen, psykolog  

ved Elsass Fonden 
Et oplæg om Empowerment, relationsarbejde og identitetsdannelse hos børn og unge med 
cerebral parese. 

 
12.00 Frokostpause   

12.45 Hvilke tanker har forløbet sat i gang. Hvad er det væsentlige? Faciliteret af Sofie Ejlersen, 
psykolog ved Elsass Fonden   

 
13.45 Kaffe og the  

 
14.00 Det gode måltid v. ergoterapeut Maj-Britt Christensen 

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.    

 
15.00 Opsamling og hvad sker der fremadrettet v. ergoterapeut Maj-Britt Christensen 

Opsamling og evaluering af projektet, hvad så herfra? Hvad kan I bruge Elsass Fonden til 
fremadrettet? 
 

15.15 Afslutning på dagen v. ergoterapeut Maj-Britt Christensen og CP-Færøerne 
 

Tak for i dag 


