Invitation til forældrearrangement for
forældre til børn og unge med cerebral
parese.
Kære forældre
Den regionale styregruppe for CPOP i region Syddanmark vil gerne invitere jer til et forældrearrangement, hvor I får
mulighed for at danne netværk og få ny viden om cerebral parese.
Ud fra forældreønsker modtaget i forbindelse med tværfaglige konsultationer, har vi sammensat et program, som
forhåbentligt kan give jer lyst til at deltage.
Vi ser frem til at mødes.
Med venlig hilsen Styregruppen for CPOP i region Syddanmark.
Dato: 12. marts 2019
Tidspunkt: 18.00 – 21.30
Sted: Sundhedscenter Kolding
Forplejning: Der vil blive serveret en sandwich, kaffe, te og kage.
Pris: Det er gratis
Tilmeldingsfrist: Senest den 1. marts 2019 til regional koordinator Helle Poulsen, Helle.S.Poulsen@rsyd.dk

Program:
18.00 – 18.30

Velkomst og Sandwich

18.30 – 19.00

Fritidsinteresser, hvilke muligheder er der v/Lykke Guldbrandt, Dansk Parasport

19.00 – 20.35

Parallelsessioner: Der er mulighed for at deltage i 2 indlæg af hver 45 minutters varighed.
Der er følgende valgmuligheder:

1. Netværkscafé:

2. Ganganalyse/Kirurgi
og Botox:

Helle Poulsen, ergoterapeut og regional koordinator i CPOP vil være til stede for at hjælpe
med ideer til, hvordan man kan etablere et forældrenetværk. Herudover er Netværkscafeen
tænkt som et afslappet sted, hvor man kan hygge sig med andre forældre og vidensdele
/erfaringsudveksle, hvis man har lyst til det.

Overlæge ortopædkirurg Niels Wisbech Pedersen og overlæge og pædiater Ulrike
Dunkhase-Heinl vil fortælle om de forskellige metoder og indgreb.

3. Ergo- og fysioterapi

Teamleder i Kolding Kommune Fysioterapeut Heidi Amstrup Olesen og Funktionsleder af
Børneterapien Odense, Fysioterapeut Malene Munch Fabricius fortæller om, hvilken
lovgivning, der giver mulighed for at tilbyde ergo- og fysioterapi, hvilket indhold der kan
være i et tilbud alt efter hvilken lovgivning, den tilbydes efter samt sætter fokus på
hverdagsrehabilitering, fælles målsætning og samarbejdet mellem forældre og terapeuter.
Perspektivering til Sygehusområdet, OUH via fysioterapeut Hanne Jensen

4. Udfordringer for
familien med et barn
med cerebral parese

Klaus Christensen, Psykolog i Spastikerforeningen fortæller om de udfordringer
man, som familie, kan stå med, når man har et barn/ung med cerebral parese.
Klaus giver et bud på, hvad man som forældre kan overveje og handle på sammen og
hver for sig, og hvordan man kan inddrage barnet/den unge i løsninger og
handlemuligheder.

20.40 – 21.15

Kognitive udfordringer når man har cerebral parese v/Klaus Christensen, Psykolog i
Spastikerforeningen.
Klaus fortæller om den vifte af kognitive udfordringer børn og unge med cerebral parese kan
have, hvad det kan betyde i hverdagen, og hvordan man som forældre kan være med til at
understøtte sit barns udvikling og støtte sit barn gennem opvæksten.

21.15 – 21.30

Fælles evaluering af mødet. Herunder om det er noget som skal gentages og med hvilket
indhold.

Tilmelding til fælles forældrearrangement tirsdag den 12. marts 2019
Jatak, vi vil gerne deltage______.
Vi kommer: _____ personer.
Vi deltager på følgende parallelsessioner (2 stk. á 45 min)
Parallelsession
1.Netværkscafé:

Antal pers. 19.00 – 19.45

Antal pers. 19.50 – 20.35

2.Ganganalyse/kirurgi/Botox
3.Ergo- og fysioterapi
4.Udfordringer for familien med et barn med
cerebral parese:

Nejtak ________
Vi kan desværre ikke deltage, men vi synes det er en god ide:___________
Vi kan desværre ikke deltage og vil fremadrettet heller ikke have mulighed for at deltage:____________

