Tilmelding på E-mail til:

•
•
•

Oplys:
Navn/navne
Arbejdssted
Betalingsform.

Betaling:
Bankoverførsel eller via EAN
Foredragsholdere
Udvalgte foredragsholdere i
forhold til tema
Vibeke Schultz

Kontakt for yderligere
oplysninger
om Temadagen til Vibeke Schultz.
Mobil 21 95 95 08 eller
E-mail:vibeke@sansemotorik.NET

Sundhedsplejerske i 18 år og
selvstændig sansemotorisk
konsulent i 7 år.
Foredragsholder og
underviser.

Hverdagens
udfordringer
som Præmatur.

Sanse Motorik
– det bedste til dit barn ®

:

Målgruppe: dagplejere, personale i daginstitutioner,
sundhedsplejersker,
forældre , familie og andre med interesse i emnet.
Program

Hverdagens
udfordringer som
præmatur.
Præmature børns sansning er

Personlig beretning om at blive
forældre til præmatur

Motorisk stimulation af
præmature v/ Vibeke Schultz,
sundhedsplejerske og
sansemotorisk konsulent

• Brudte forventninger, sorg, glæde,
dødsangst

• Sansningen hos præmature

meget sart. Årsagen er et
umodent sanseapparat og
stress på grund af
traumatiske hændelser under
fødslen og i efterforløbet.
Spisning volder ofte
problemer, også i opvæksten.
Forældreskabet er en stor
udfordring og følelseslivet
sættes på prøve.

• Tiden på Neonatalafdelingen

• De særlige vilkår hos præmature

• Tiden derhjemme og mødet med
institutionslivet.

• Sansemotorisk stimulation som et
redskab i barnets liv øvelsesanvisninger

• Livet som forældre til præmature
børn

Fokus på forældreskabet

Når spisning bliver en
udfordring

Vi sætter fokus på:

• Normal spiseudvikling m. fokus på
sansernes betydning for spisningen

Indhold

• Fra sonde til oral ernæring

• Når spisning er en udfordring.
Følgevirkninger af sonde/CPAP?
Fokus på relationer, årsager,
muligheder for forandring og
praksisvejledning.

• Hvilke problemer kan opstå?

• Sansestimuli til de sarte sanser.
Der sættes fokus på det
praksisnære, med konkrete
øvelsesanvisninger
• Forældrerollen. Det der er
svært! Samspillet mellem
forældre/barn. Familielivets

• Hvordan gives børnene og deres
voksne de bedste forudsætninger
for at løse disse problemer.
• Praksisvejledning

• Forældreskabet. Bristede
forventninger
• Sorgen som følgesvend – for
altid?
• Familielivets udfordringer
• Kampen om accept og forståelse
fra omgivelserne og systemet

***********

