Invitation til forældrearrangement for forældre til
børn og unge med cerebral parese
Kære forældre
Den regionale styregruppe for CPOP i region Syddanmark vil igen i 2022 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 sidste forældrearrangement, 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: 26. april 2022
Tidspunkt: 17.30 – 21.30
Sted: Sundhedscenter Kolding
Forplejning: Der vil blive serveret sandwich, kaffe, te og kage.
Pris: Det er gratis
Tilmeldingsfrist:
Senest den 19. april 2022 til regional koordinator Tina Pasgaard (tina.udemark.pasgaard@rsyd.dk)
I må meget skrive, hvor mange I kommer af hensyn til forplejning
Program:
17.30 – 18.30

Velkomst samt Forældre-networking, herunder sandwich.
Der vil bla. være forskellige borde, hvor der vil sidde personer med viden inden for temaerne:
Hjælpemidler, Fysisk Aktivitet, Rhizotomi, Ganganalyse samt CP Danmark.

18.30 – 19.45

Oplæg ved Afdelingschef og Specialist i Klinisk Børneneuropsykologi Karin Hensel
fra Vejlefjord Rehabilitering.
Hvad indeholder en neuropsykologisk undersøgelse, hvordan foregår den i praksis, hvilken indsigt
og viden kan den frembringe, og hvordan kan vi som forældre bruge denne viden fremadrettet i
vores dagligdag.

19.45 – 20.15

Kaffe og Kage

20.15 – 21.15

Parallelsessioner:
Emne: Forældreoplæg og fælles erfaringsudveksling mellem forældre til børn med
Cerebral Parese



Forældre til barn/ung med Cerebral Parese med GMFCSi niveau I – II fortæller.
Forældre til barn/ung med Cerebral Parese med GMFCS niveau III – IV – V
fortæller.

Der vil være et forældreoplæg på 20 – 30 minutter med udgangspunkt i at fortælle
ud fra følgende spørgsmål:




Hvilke udfordringer har I mødt som familie til et barn med CP, og hvordan har I tacklet dem?
Hvilke succeser har I oplevet?
Er der emner/spørgsmål/udfordringer I gerne vil lægge op til fælles dialog omkring?

Herefter 30 minutters fælles dialog og refleksioner.
21.15 – 21.30

i

Afslutning

Gross Motor Function Classification System (GMFCS): Niveau I: Går uden begrænsninger. Niveau II: Går med begrænsninger.

Niveau III: Går ved hjælp af håndholdt gangredskab. Niveau IV: Kommer selvstændigt omkring med begrænsninger. Bruger evt. elektrisk køretøj. Niveau V: Transporteres i manuel kørestol.
Kilde: Helene Elsass Center & Canchild. Læs hele beskrivelsen her (Google GMFCS klassifikation og vælg GMFCS-Canchild -af FAK Brown)

