
Sansemotorisk konference 
 
Stemningsbilleder i SBU fra 2 fagligt inspirerende dage omkring den motoriske udvikling og 
sansernes betydning for motorikken og vores måde at være i verdnen på. Oplægsholderne var 
Kirsten Bundgaard aut. fysioterapeutisk og pædagogisk konsulent med speciale inden for bla. 
autisme og ADHD og Connie Nissen aut. privatpraktiserende ergoterapeut samt Pernille Fynne 
certificeret autist og ADHD diagnose.  
  

      
  
Dagen var planlagt med teoretiske og praktiske oplæg, når sanseindtrykkene bliver for 
"skæve" eller bare lidt anderledes og hvordan det kan påvirke og forstyrre hele vores 
opfattelse af verden på. 
 

 
  
Der blev ligeledes introduceret og undervist i spørgeskemaer vedrørende sansefølsomhed. Et 
værktøj udarbejdet og designet til at identificere borgerens måde at opfatte sin hverdag på, 
gennem sine sanser. 
  
Parallelt med blev der ligeledes holdt et oplæg med en theraplay inspireret tilgang, der kort 
fortalt en intervention, der: 
  

• Styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre igennem glædesfyldt arrangement 
• Er baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem voksen og barn/ung 
• Fokuserer på 4 essentielle kvaliteter i voksen barn relationen – struktur – omsorg – 

engagement - udfordring 
• Skaber en aktiv og empatisk forbindelse mellem voksen og barn/ung 
• Resulterer i at barnet får et positivt selvbillede og udvikler selvværd, som betyder, at 

det kan indgå i relationer som positive og givende 



 
  
 
Vores fælles mål med dagen er at inspirere og dygtig gøre os, så vi sammen sikrer at alle 
beboer på afdelingerne frem til efterår 2017 er blevet gennemgået med spørgeskemaer vdr. 
sansefølsomhed og i  direkte forbindelse til kursusdagen er den første opgave, at vælge en 
sanseambassadør på afdelingen. 
  
Sanseambassadøren er et vigtigt led i at få etableret og vedligeholdt viden på området. I vil 
blive kontaktet i starten af uge 20 og bedt om at fortælle os hvem der er blevet valgt som 
"sanseambassadør" på jeres afdeling. 
  
Efterfølgende vil sanseambassadører fra alle delinger blive indkaldt til Erfa- gruppemøder, 
hvoraf det første er planlagt til at finde sted i september 2017. 
Nærmere oplysninger om møderne (tidspunkter og tidsramme) følger senere. 
Formålet  med det første møde er, at dele erfaringerne fra de færdiggjorte analyser 
(udarbejdede sanseprofiler/sansefølsomhed) og få supervision til hvordan analysen omsættes 
til konkret praksis. 
  
 


