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Ergoterapeut, foredragsholder, rådgiver 

Kis er ergoterapeut med mange års erfaring som vejleder for forældre med 
børn med handicap i patientforeninger og via firmaet Det unikke barn. 

Derudover er Kis mor til Marie, 19 år med en sjælden diagnose. 

Kis har fokus på de udfordringer forældre til børn med handicap møder i 
hverdagen derhjemme. Hun arbejder med at forældrene skal skabe deres eget 
unikke hverdag under de vilkår de har. 

Kis har selv igennem 18 år haft en hverdag med et barn med et fysisk handicap, 
da hendes datter er født med Osteogenesis Imperfecta (OI) i svær grad. OI er 
medfødt knogleskørhed og 18 år gammel har hendes datter haft over 500 brud.

Som ergoterapeut har hun en del år arbejdet med børnehjælpemidler samt 
været sagsbehandlende ergoterapeut. I mere end 12 år har hun været frivillig 
vejleder i patientforening. Her har hun mødt mange familier og forskellige måder 
at klare hverdagen på. Kis er aktiv på Nordisk og Europæisk plan.

Kis har erfaring med at holde workshop og foredrag for sagsbehandlere, 
terapeuter og forældre. 

Deltagerne får mere indsigt og viden i, hvordan deres egne handlinger og 
tankemåder har stor indflydelse på barnets mulighed for udvikling og livskvalitet.

Om Kis Laursen

Kis Laursen
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Livskvalitet er et filosofisk emne, men det er et aspekt, som vi er nødt til at tage 
med i planlægning af vores børns hverdag. Livskvalitet afhænger af hvilke værdier 
du eller barnet har i livet og hvordan I prioriterer dem.

Kis Laursen gennemgår hvad værdier i livet betyder for os selv og barnet. 
Gennemgangen vil være med baggrund både i hendes faglige viden som 
ergoterapeut og hendes personlige erfaringer som mor til en datter med et 
handicap. Som ergoterapeut er der en værdi om at barnet skal opnå det bedste 
mulige funktionsniveau, som mor er der en værdi om at barnet SKAL være glad og 
tilfreds. Barnet har helt andre værdier i hverdagen og helt andre krav til egen 
fysisk formåen, så det er en konstant balancegang mellem 3 helt forskellige 
ønsker i hverdagens aktiviteter.

Prioritering af værdier i hverdagen påvirker den enkeltes livskvalitet. Livskvalitet 
må og skal udregnes både i nuet, men også i muligheder i fremtiden. Livskvalitet i 
nuet er ikke altid foreneligt med træning, ståstativer, skinner, behandlinger både 
fysisk, medicinsk eller kirurgisk, men deri ligger en livskvalitet i fremtiden. 
Børn udregner ofte deres livskvalitet i konkrete ting i nuet alt afhængig af deres 
alder og forståelse. Vi voksne har en tendens til at måle barnets livskvalitet i 
fremtidens muligheder og begrænsninger.  Vi skal som voksne planlægge en 
hverdag for barnet, der balancerer mellem livskvalitet nu og livskvalitet i 
fremtiden – det er en svær balancegang som kræver en konstant og næsten 
daglig afbalancering af værdier og prioriteringer. 

Deltagernes syn på hvad livskvalitet er udvides, samt de får redskaber og ideer til 
at skabe en afbalanceret hverdag for barnet. En hverdag hvor der er balance 
mellem livskvalitet i nuet uden at give afkald på livskvalitet i fremtiden. 

Målgruppe:
For medarbejdere i social og sundhedssektoren,  som arbejder med 
handikappede børn og unge. For pårørende til handikappede børn og unge.

Kis Laursen

Kis Laursen,
Ergoterapeut.
Det unikke barn

Seminar:
Livskvalitet hos børn med handicap
Hvor meget må et barn lide for at få en bedre 
livskvalitet ?

Læs mere om seminariet på Etac 
seminarkalender
www.etac.dk/seminarkalender

http://www.etac.dk/seminarkalender

