
Rehabilitering af børn og unge
Familiecentreret indsats og tværfaglig dokumentation i praksis

 
 
MarselisborgCentret og Institut for Kommunikation og Handicap udbyder to kursus- 
dage om familiecentreret tilgang og tværfaglig dokumentation på børneområdet. 

Kursusdagene tager afsæt i tværfaglig praksis og arbejdet med at videreudvikle og 
implementere en rehabiliterende og familiecentreret praksis. 
 
Den første kursusdag omhandler kort introduktion til rehabilitering og ICF-CY som  
referenceramme. Herefter præsenteres redskaber og værktøjer til anvendelse i  
praksis mhp. afdækning af forældre og børns behov, udarbejdelse af fælles  
tværfaglige dokumenter med ICF-CY samt målsætningsarbejde i samarbejde med 
forældre. 

Den anden kursusdag afholdes ca. fire uger efter første kursusdag med henblik på 
at deltagerne i den mellemliggende periode har mulighed for afprøvning af ét af de  
præsenterede redskaber. Anden kursusdag tager udgangspunkt i deltagernes  
behov og tilrettelægges med oplæg, dialog og erfaringsudveksling. 

Dato: Onsdag d. 9. januar og mandag d. 4. februar 2013

Sted: MarselisborgCentret, bygning 8, 8000 Aarhus C

Målgruppe: Fag-professionelle indenfor sundheds- og socialområdet, der arbejder 
med børn og unge med funktionsevnenedsættelser.  
Primært ergoterapeuter, fysioterapeuter, specialpædagoger m.fl. 

Program: Se næste side.

Pris for deltagelse: 2.200 kr. inkl. forplejning og materialer. 

Tilmeldingsfrist: 3. december 2012 via www.marselisborgcentret.dk. 

Antal deltagere: 20-70.



 
Program dag 1: Onsdag d. 9. januar 2013

09.00 – 09.30 Ankomst og morgenkaffe 

09.30 – 10.00 Velkomst ved Helle Østergaard
   Introduktion til IKH og praksisudvikling  
   v. Ingeborg Lysdal, afdelingsleder på IKH

10.00 – 10.45 Kort introduktion til rehabilitering og ICF-CY
   v. Helle Østergaard, projekt – og udviklingskonsulent

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00 Familiecentrering og afdæknings af barn og forældres behov 
   v. Lene Busk Pedersen, fysioterapeut

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 14.00 Tværfaglig dokumentation med ICF-CY som referenceramme –   
   introduktion af IKH´s praksis 
   v. Lene Busk, fysioterapeut 

14.00 – 14.15 Pause
 
14.15 – 14.45 Målrettet og tidsbestemt
   Målsætningsmødet og introduktion til redskaber, eksempelvis   
   SMART mål, goal Attainment Scale og handleplansskemaer.
   V. Helle Østergaard, projekt- og udviklingskonsulent   

14.45- 15.15 Målsætningsmødet og redskaber i praksis på IKH
   v. Lene Busk Pedersen, fysioterapeut    

15.15 – 16.00 Refleksion i grupper over dagens oplæg       
   Hver deltager udvælger et fokus område de vil afprøve inden
   næste temadag, hvor der arbejdes videre med udvalgte fokus  
   områder.
   v. Helle Østergaard og Lene Busk Pedersen

Program dag 2: mandag d. 4. februar 2013 
   Anden kursusdag tager udgangspunkt i deltagernes behov og   
   tilrettelægges med oplæg, dialog og erfaringsudveksling.


