Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister
for Cerebral Parese (NorCP)
Digitale kurs og webinar høst 2021
NorCP inviterer til digitale kurs og webinar for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge, samt
deres samarbeidspartnere i f.eks. kommunene.
*Webinarene har en times varighet og har til formål å presentere forskning som springer ut fra, eller er
nært knyttet til, NorCP.
*Kursene kan ved noen anledninger rettes mot utvalgte fagprofesjoner, og er rettet mot spesifikk
kartlegging eller oppfølging knyttet til NorCP. Enkelte kurs innebærer deltakeravgift.

27.aug

WEBINAR:

Deltakelse:

24.sept

WEBINAR:

Deltakelse:

27.sept

Fredag 27.08.2021 kl. 12.00 – 13.00
Utvikling av håndfunksjon ved unilateral cerebral parese
Ergoterapeut Gunvor L Klevberg PhD presenterer resultater fra tre artikler med data fra
NorCP, om utvikling av håndfunksjon hos barn med unilateral CP. Resultater fra andre
relevante utviklingsstudier vil også presenteres, og hvordan håndfunksjon kan påvirkes
gjennom tiltak.
Klikk her for å bli med på møtet

Fredag 24.09.2021 kl. 12.00 – 13.00
Viktige sider ved livet i familier med små barn med CP: Foreldres empowerment, barns
deltakelse i ulike aktiviteter og tjenester rettet mot familiene
Universitetslektor/fysioterapeut Runa Kalleson ved OsloMet presenterer resultater fra sitt
doktorgradsarbeid der hun har beskrevet på empowerment hos foreldre, førskolebarns
deltakelse i familie- og fritidsaktiviteter, samt offentlige tjenester som familier med barn med
CP mottar. Det vil vektlegges hvordan funn fra studien kan bidra i diskusjonen rundt
prioriteringer og forbedringsområder i oppfølgingen av barn med CP og deres familier.
Klikk her for å bli med på møtet

Mandag 27.09.2021 kl. 9.00-14.30

KURS:

Fagdag i samarbeid med RHABU i HSØ
Spastisitet og forebygging av kontrakturer hos barn og unge med cerebral parese
Spastiske muskler, behandling av spastisitet og forebygging av kontrakturer hos barn og unge
med cerebral parese (CP) er tema for denne digitale fagdagen som er åpen for alle.
Lenke til påmelding og deltakelse:
https://frambu-no.zoom.us/webinar/register/WN_jOjDCyO4STO2DhnotEbLAw

22.okt

Fredag 22.10 2021
Koordinatorsamling
Merk: kun for inviterte samarbeidspartnere i Habiliteringstjenestene.
Invitasjon med program og møtelenke sendes ut separat.

29. okt

WEBINAR:

Deltakelse:
15-17 nov

KURS:

26.nov

Fredag 29.10 .2021 kl. 12.00 – 13.00
«Påvirkningen av ortoser på gangfunksjonen etter ortopedisk kirurgi hos barn
og unge med CP»
Ort.ingeniør Ingrid Skaaret ved Bevegelseslaboratoriet RH/OUS/Sophies Minde Ortopedi
presenterer resultater fra sitt PhD-arbeid, hvor hun har brukt 3D-ganganalyse for å
undersøke virkningen av ortoser ett år etter ortopedisk kirurgi. Studien viste at en del barn
og unge med CP fortsatt har gangproblemer etter de kirurgiske korreksjonene, og at disse
kan bedres med bruk av ortoser. De barna som hadde de største gangproblemene før
operasjonen hadde mest nytte av ortoser ett år postoperativt.
Klikk her for å bli med på møtet

Mandag 15. -17.11.2021
Assisting Hand Assessment (AHA) - sertifiseringskurs
Foreleser: Lena Krumlinde Sundholm
AHA er en standardisert test som brukes til å beskrive og evaluere hvor effektivt barn med
unilateral skade bruker sin affiserte hånd sammen med sin ikke-affiserte hånd i
tohåndsaktivitet. AHA er utviklet til kartlegging av barn med unilateral CP eller plexus
brachialisskade i alderen 18 måneder til 18 år.
Kurset er digitalt og går over tre dager, og man må ha godkjent etterarbeid for å bli
sertifisert til å kunne bruke AHA-testen. Kurset er forbeholdt ergoterapeuter.
NB! Kurset vil holdes på engelsk.
Informasjon om påmelding, program og kursavgift sendes i separat invitasjon.
For spørsmål: gklevber@ous-hf.no

Fredag 26.11 .2021 kl. 12.00 – 13.00

WEBINAR:

Psykisk helse
Psykologspesialist Marianne Halvorsen PhD ved HABU/UNN vil presentere forskningsbasert
kunnskap om psykisk helse hos barn med CP. Hun vil presentere ulike verktøy for screening og
kartlegging av psykisk helse, og anbefalte tiltak i oppfølgingen etter kartleggingen.
Deltakelse: Klikk her for å bli med på møtet

Praktisk informasjon
Alle webinarene er gratis, uten påmelding og åpne for alle. Digital plattform er Teams. Dersom du ikke
har tilgang til å laste ned Teams-appen, kan du likevel delta gjennom din nettleser. Når du trykker på
lenken til webinaret, får du spørsmålet «Hvordan ønsker du å bli med i Teams-møtet?» Velg da «Fortsett
i denne nettleseren».
NB! Internet explorer fungerer dårlig, bruk f.eks. Edge, Safari eller Chrome.
Kursoversikt finnes også nettsidene:
* https://www.siv.no/helsefaglig/cp-registeret
* https://oslo-universitetssykehus.no/NorCP

Spørsmål/innspill:

E-post cpop@ous-hf.no ,
Tlf. 23026985/91521045 (Nina) eller 23026984/41634989 (Gunvor)

Med hilsen fra alle ansatte i NorCP
Guro L. Andersen, Reidun Jahnsen, Sandra J. Hollung, Gunvor L. Klevberg & Nina Kløve

