Kursusdag i Rett syndrom
og lignende tilstande
I samarbejde med Center for Rett Syndrom på Rigshospitalet inviterer
Landsforeningen Rett Syndrom til konference på

Odin havnepark i Odense den 3. marts 2020
Kursusdagen vil omhandle hverdagsproblematikker i relation til Rett Syndrom og lignende tilstande
såsom epilepsi, søvn, fysioterapi og kommunikation. Der vil være spændende oplæg fra Center for Rett syndrom
samt fra førende forskere fra både Danmark og udlandet, herunder blandt andre:
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Fagperson

Dr. Gillian s. Townend
Forsker ved Rett Expertise Centrum, Maastricht University Medical Centre i
Holland. Gillian er talepædagog og er en af hovedkræfterne bag de internationale kliniske retningslinjer om kommunikation, som udgives i dette
efterår. På konferencen vil Gillian præsentere de endelige kliniske guidelines inden for kommunikation og inddrage eksempler fra praksis. Gillian vil
også præsentere nye metoder til at vurdere ekspressivt sprog og kognition.

Hanneke Borst
Ph.d-studerende ved Rett Expertise Centrum, Maastricht University Medical Centre i Holland. Hanneke er fysioterapeut og er netop gået i gang
med sine Ph.D-studier omkring gangfunktion. Hanneke vil præsentere
sine kommende studier samt tale om de netværksgrupper, som findes
for fagpersoner i Holland.

Dr. Poul Jennum
Førende søvnforsker og klinisk professor i neurofysiologi på Københavns
Universitet, og overlæge ved Dansk Center for Søvnmedicin. Pouls forskningsfokus er på de mekanismer, der styrer søvn og vågen tilstand, hvilket er afgørende for at forstå de sygdomsmekanismer, der er involveret
i udvikling af sygdomme som natlige anfald, søvnapnøe og søvnbesvær.

FORELØBIGT PROGRAM 9.00 - 16.45
TID

HVAD

HVEM

Kl. 9.00-9.30

Registrering og morgenmad

Kl. 9.30-10.00

Hvad er Rett syndrom? - Årsag, symptomer og følgetilstande

Overlæge Anne-Marie Bisgaard

Kl. 10.00-11.00

Epilepsi – Hvad er epilepsi, hvilke typer epilepsi findes, hvordan
håndteres/behandles epilepsi ved Filadelfia epilepsihospital?

Udviklingssygeplejerske
Klaus Ehrenreich

Kl. 11.00-11.15

Pause

Kl. 11.15-12.15

Communication guidelines in Rett syndrome – Præsentation af
de nye internationale retningslinjer for kommunikation og eksempler fra praksis (OBS. Oplægget er på engelsk)

Kl. 12.15-13.15

Frokost

Kl. 13.15-14.15

Søvnforstyrrelser - Definition af søvn og søvnens faser, hvordan
ser normal søvn ud for børn og voksne, hvordan ser en forstyrret/abnorm søvn ud, hvordan kan vi håndtere søvnforstyrrelser?

Kl. 14.15-14.45

Pause med kaffe/te og kage

Talepædagog Gillian Townend

Professor Poul Jennum

PARALLELLE WORKSHOPS
TID

KOGNITION OG KOMMUNIKATION

FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI

Kl. 14.45-15.30

Alternative assessment for measuring receptive language and cognition
in Rett syndrome: Talepædagog Gillian Townend præsenterer den nyeste
viden ift. at undersøge sprogforståelse
og kognition hos personer med Rett
syndrom
(OBS. Oplægget er på engelsk)

Deltagelse i fysisk aktivitet og fritidsaktiviteter:
Fysioterapeut Michelle
Stahlhut vil diskutere,
hvordan vi kan sikre fysisk og socialt engagement i daglige aktiviteter

Oralmotorik: Ergoterapeut Sandie Fledelius
Falkenberg deler sin omfattende viden om oralmotorisk træning til personer med Rett syndrom

Kl. 15.30-15.45

Pause

Pause

Pause

Kl. 15.45-16.30

Øjenstyringscomputer – muligheder
og udfordringer: Thomas Eriksen fra
ASK og pæd psyk rådgiver Jane Lunding Larsen vil fremlægge hvilke muligheder og problemstillinger man kan
møde, når personen med Rett syndrom
får en øjenstyringscomputer eller har
haft en i et stykke tid

Upcoming research on
gait in Rett syndrome:
PhD-studerende Hanneke Borst præsenterer sin
forskning (OBS. Oplægget
er på engelsk)

Oralmotorik: Oplægget
fortsættes med eksempler fra praksis

Kl. 16.30-16.45

Afrunding af dagen
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