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Kis Laursen  
Seminar:

Livskvalitet hos børn med handicap

Hvor meget må et barn lide for at få en bedre livskvalitet?

Praktisk information

Tilmelding
Tilmelding sendes til lone.behnsen@etac.com senest den 14. maj 

2018. 

Underviser
Kis Lauersen

Emner: 
• Hvor var der uenighed mellem Maries og Kis’ opfattelse af Maries livskvalitet.

• Hvilke dilemmaer er der i hverdagen mht. barnets opfattelse af egen livskvalitet.

• Hvad kan gøres for at skabe balance mellem livskvalitet og nødvendige tiltag.

15. Maj 2018 kl. 15.00 -15.45

Lokale B5-M2

15. Maj 2018  kl. 10.00 -10.45

Lokale B5-M2
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Marie Holm Laursen – pigen med knogler af glas, kendt fra TV2, samt blogger 

”RulleMarie” er min datter. Jeg har lært og lærer stadig meget af hendes 

tilgang til nuet og fremtiden. Marie er i dag 21 år og fuldstændig 

selvbestemmende mht. hvad der definerer hendes livskvalitet i hverdagen.

Jeg er, Kis Laursen, en ergoterapeut, der fik et barn med et svært fysisk 

handicap. At være både ergoterapeut og mor giver specielle udfordringer i 

hverdagen – for min datter skal have den bedste mulige træning af sine 

fysiske funktioner, samtidig med den bedst mulige livskvalitet i hverdagen. Det 

hænger desværre ikke altid sammen. 

I takt med at min datter blev ældre, blev jeg mødt med et dilemma omkring 

hendes barnlige her-og-nu opfattelse af livskvalitet og min voksne, 

fremtidsbaserede opfattelse af livskvalitet. 

Vi måtte finde et kompromis med en balance af træning og hvile, kontra det at 

få lov til at være den hun var – at hun kunne føle sig god nok. Jeg måtte gå 

ned i niveau med træning, velvidende at det kunne betyde fejlstillinger og 

store operationer i fremtiden, for at hun kunne få lov at opleve mere 

livskvalitet i nuet i hverdagen. Marie overtog langsomt, men sikkert 

vurderingen af hvad der er livskvalitet i hendes liv.

På det her 45 minutters oplæg fortæller jeg om dilemmaer fra vores hverdag, 

suppleret med den sidste viden om livskvalitet hos børn og unge med 

handicap. 
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