
 

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese   
  

 

  

 
Kurs, samlinger og webinar HØST 2022 

 
NorCP inviterer til kurs og webinar for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge, deres 
samarbeidspartnere i kommunene og andre interesserte. NB - del kalenderen med ditt nettverk!  
 
Kurskalenderen ligger på vår hovednettside: https://www.siv.no/helsefaglig/norcp 
Det kan forekomme endringer i programmet, kurskalenderen på nettsiden vil til enhver tid være oppdatert. 
Følg også med på NorCPs Facebookside der informasjon om alle arrangement legges ut. 
 
 

 

Fredag 26.08.2022 kl 12.00 – 13.00 
Skolioseutvikling, korsett og kirurgi hos barn 
Foreleser: Svend Vinje, ryggortoped og PhD-stipendiat, OUS 

Sted: digitalt på følgende lenke Klikk her for å delta i møtet   

  

 

Fredag 30.09.2022 kl. 12.00 – 13.00  
Selvstendig forflytning med rullestol hos barn med cerebral parese - med vekt på 
tidlig mobilisering 
Foreleser: Anne Kilde, fysioterapeut MSc, Ahus 

Sted: digitalt på følgende lenke Klikk her for å delta i møtet 
 

 

Onsdag 19-21.10.2022 
Both Hands Assessment (BoHA) – sertifiseringskurs for ergoterapeuter 
Foreleser: Ann-Kristin Elvrum, ergoterapispesialist/PhD, St.Olavs Hospital og NTNU 
BoHA er en standardisert test som brukes for å beskrive og evaluere hvor effektivt barn 
med bilateral CP bruker hendene spontant i tohåndsaktivitet. BoHA kan brukes for barn 
og unge fra 18 mnd-18 år.  
Læringsmål: Å kunne administrere og gjennomføre BoHA-testen, tolke testresultater og 
bruke disse i klinisk praksis. Kurset krever godkjent etterarbeid for å bli sertifisert.  
Sted: Oslo Universitetssykehus (mer info ved bekreftet kursplass) 
NB! Kurset har en kursavgift og krever påmelding. Informasjon sendes i separat 
invitasjon. For spørsmål kontakt: Gunvor L Klevberg gklevber@ous-hf.no  
 

 

Fredag 28.10.2022 kl 12.00 – 13.00 
Spising og ernæring for barn med CP, screening og klassifisering 
Foreleser: Guro L Andersen, overlege, PhD, Sykehuset i Vestfold/ leder NorCP 

Sted: digitalt på følgende lenke Klikk her for å delta i møtet 

 

 
 
 

Onsdag 2 november 13.30-15.15 
Selektiv dorsal rhizotomi, erfaringer fra Rikshospitalet. 

Forelesere: Anne B. Karstensen (lege) og Stine Hanssen (fysio) ved Regional 
kompetansetjeneste for habilitering av barn med bevegelsesforstyrrelser (RKBB) i Helse 
Sør-Øst, OUS/Rikshospitalet.   
Læringsmål: Deltakerne vil få overordnet kunnskap om barn som er aktuelle for SDR, 
hva kan forventes oppnådd etter SDR operasjon, hva kreves av barn, familie og teamet 
rundt barnet. 

Sted: digitalt på følgende lenke Klikk her for å delta i møtet 
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Mandag 7.11.2022 kl 10.00 – 17.00  
Koordinatorsamling for ergo- og fysioterapeuter i  HABU  
Kontaktpersoner: Gunvor Klevberg og Nina Kløve 
Sted:  Fysisk lokale på OUS/UiO og digitalt. Mer informasjon sendes ut direkte. 

 

Fredag 11.11.2022 kl 09.30 – 16.30 
The Computer-Based instrument of Low motor Language Testing  
(C-BiLLT-Nor)  
Foreleser: Kristine Stadskleiv, psykologspesialist PhD, NorCP/OUS og UiO   
Læringsmål: Sertifisert bruker av den norske utgaven av språkforståelsestesten 
Computer-based inventory of low-motor language testing (C-BiLLT-Nor) 
Påmelding: kstadskl@ous-hf.no  
Sted:  Auditoriet 1 etg, Kreftsenteret, Ullevål sykehus 

  

 

Fredag 25.11.2022 kl 12.00 – 13.00 
Å gå med cerebral parese som voksen 
Forelesere: Beate Eltarvåg Gjesdal, PhD, Høgskolen på Vestlandet 

Sted: digitalt på følgende lenke Klikk her for å delta i møtet 

 

 

Fredag 9.12.2022 kl 12.00 – 13.00 
Møte med NorCP psykolognettverk og legenettverk.  
Det blir en kort felles introduksjon, deretter separate møter for leger og psykologer  i 
grupperom 
Kontaktperson: Kristine Stadskleiv e post: kstadskl@ous-hf.no  
                              Guro L Andersen e post: guro.andersen@siv.no 

Sted: digitalt på følgende lenke Klikk her for å delta i møtet 

  

Praktisk informasjon 
Alle webinar er gratis, uten påmelding og åpne for alle. Fast tidspunkt er siste fredag i måneden kl. 12-13.00, 
med Teams som digital plattform og en fast lenke.  
Noen av kursene har en avgrenset målgruppe og/eller krever påmelding og kursavgift. 
 
Spørsmål/innspill:  E-post: norcp@ous-hf.no  
    Tlf: 91521045 (Nina) eller 41634989 (Gunvor) 
 
Med hilsen fra alle ansatte i NorCP 
Guro L. Andersen, Sandra J. Hollung, Reidun Jahnsen, Kristine Stadskleiv, Elisabet Rodby Bousquet, Nina Kløve 
og Gunvor L. Klevberg 
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WEBINAR 

7. nov. 

Koord. 
samling 

11. nov. 

KURS 

9. des. 
NETTMØTE 
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