Invitation til Fyraftensmøde CPOP, Regionshospitalet Herning
Hvornår: Herning tirsdag d. 23. oktober, kl 14.45 til 17.00
Sted. Regionshospitalet Herning, Fysio-ergoterapien, Gl. Landevej, Herning
Mødet er gratis. Der serveres kaffe og kage
14.45-14.55: Velkommen
14.55-15.15: Oplæg om CPOP, Nationalt og regionalt, Kirsten

15.15-15.45: Oplæg om tværfagligt samarbejde i CPOP konsultationen, Lotte og Mette
Fortæller om, hvad de kan bruges til som koordinerende, på CPOP konsultationen, og generelt
1. Hvordan den undersøgende Tp. giver en tilbagemelding på deres protokol?
2. Hvad har den undersøgende Tp. af kortsigtede mål?
3. Sikre at forældrene er orienteret om, hvilke fund der er gjort ved undersøgelsen. De
forskellige termer i protokollen inden de kommer til CPOP konsultationen ?
4. Opsummering af hvad der er besluttet i konsultationen ?

Pause med + kaffe/kage
16.00 Info om Botox og dens anvendelse , og information og drøftelse af GOP v. Susanne
16.45-17.00: Afrunding
Vi vil gerne invitere jer til at deltage i Fyraftensmødet, hvor vi sammen kan drøfte og blive
klogere på området for børn og unge med cerebral parese der følges i CPOP i Herning. På
mødet vil Charlotte Søndergård og Susanne Wigh, neuropædiatere, Mette Høstgaard,
fysioterapeut & Lotte Sønderskov, ergoterapeut og undertegnede være tilstede og holde korte
oplæg, som udgangspunkt for drøftelser. Det er hensigten at vi får vendt og snakket om faglige
emner og om hvordan vi sammen sikrer en tværfaglig og relevant indsats til børn og unge med
CP.
I er meget velkomne til at sende os nogle spørgsmål forinden, eller bare tage det med, når vi
ses. Vi vil gerne høre jeres faglige erfaringer og input, og derfor forventer vi en god og
inspirerende dialog på mødet.
Vi glæder os til at se jer
Tilmelding : mail til Kirsten på kirsn1@rm.dk , senest d. 20. oktober (afht. til kaffe/kage )
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