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Anbefalinger
Projektet har på baggrund af projektets aktiviteter 
og erfaringer beskrevet en række anbefalinger, 
der kan bidrage til en bedre fysioterapeutisk og 
ergoterapeutisk opfølgning og indsats.

De standardiserede fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske undersøgelser, fælles 
lægekonsultationer og indsatsplanerne bør anvendes 
som klinisk arbejdsredskab af alle fagpersoner, 
tilknyttet børn og unge med cerebral parese. 
Dermed sikres en sammenhæng mellem de 
forskellige tilbud om opfølgning og indsats.

Lovgrundlaget for de fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske træningsindsatser bør samle 
myndighedsansvaret, så det enkelte barn kun har 
kontakt med en fysioterapeut og en ergoterapeut. 
Dermed undgås parallelle og usammenhængende 
forløb.

Der er behov for en specialeplanlægning af den 
fysioterapeutiske og ergoterapeutiske opfølgning og 
indsats, så ekspertisen på området samles på færre 
fagpersoner, der dermed kan opnå en tilstrækkelig 
erfaring med opfølgningen og indsatserne.

Det vurderes at en mere hensigtsmæssg 
organisering af de fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske indsatser vil betyde bedre 
opfølgning og indsats for de samme eller færre 
ressourcer.



Baggrund for CPOP-I
Børneafdelingen på Sygehus Lillebælt har de 
seneste 2 år gennemført projektet CPOP-I, Cerebral 
parese opfølgning og indsatser for cerebral parese. 
Projektet er gennemført i samarbejde med Kolding, 
Vejle og Fredericia Kommune.

Projektet har haft fokus på den opfølgning og 
indsats som tilbydes børn med cerebral parese, også 
kaldet spastisk lammelse. 

Børn med cerebral parese har behov for opfølgning 
i form af fysioterapeutiske, ergoterapeutiske og 
lægelige undersøgelser gennem hele opvæksten. 
Mange børn og unge vil desuden have behov for 
indsatser i form af fysioterapi, ergoterapi, medicinsk 
behandling eller kirurgisk behandling i løbet af deres 
barndom.

Ansvaret for tilbuddene til det enkelte barn, er 
delt mellem fagpersoner i kommuner og regionen. 
Mange forældre oplever, at de selv skal sikre en 
sammenhæng mellem de forskellige tilbud.

Projektet har haft udgangspunkt i CPOP, der er et 
opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. 
CPOP anvendes i hele Region Syddanmark.

Du kan læse mere om CPOP på www.cpop.dk.

Formålet med CPOP-I projektet har været at afprøve 
en ny måde at sikre sammenhæng mellem de 
forskellige tilbud.

Projektets aktiviteter
CPOP-I projektet har udviklet og afprøvet en model 
for et tæt samarbejde mellem de involverede 
fagpersoner. Det overordnede mål har været at 
sikre børn og unge med cerebral parese en bedre 
fysioterapeutisk og ergoterapeutisk opfølgning og 
indsats.

I forbindelse med projektet blev der ansat to 
projektmedarbejdere, der har sikret vidensdelingen 
mellem de involverede fagpersoner og gennemført 
en række aktiviteter, for at opkvalificere 
fysioterapeuterne og ergoterapeuterne.

Aktiviteterne har for eksempel været udsendelse af 
nyhedsbreve, afholdelse af samarbejdsmøder, kurser 
og temadage og forældreaftner.

Projektet har fulgt 78 børn med cerebral parese 
bosat i de tre kommuner. De 78 børn har haft 
kontakt med 68 fysioterapeuter og ergoterapeuter 
ansat i de tre kommuner, private virksomheder og 
på Sygehus Lillebælt.

70 ud af 78 børn i projektet har i projektperioden 
modtaget fysioterapeutiske indsatser, mens 36 ud 
af 78 børn har modtaget ergoterapeutiske indsatser.

Antallet af børn der har modtaget indsatser og 
antallet af fysioterapeuter og ergoterapeuter er 
illustreret i figur 1. 

Projektet har sikret at børn og unge med cerebral 
parese blev undersøgt med en standardiseret 
fysioterapeutisk og ergoterapeutisk undersøgelse. 

Undersøgelsesresultaterne blev anvendt af de 
involverede fagpersoner i kommuner og regionen 
ved lægekonsultationer, hvor alle involverede 
fagpersoner var inviteret til at deltage sammen med 
barn og forældre. 

Efterfølgende er der udarbejdet en fælles 
Indsatsplan, som har beskrevet mål og indsatser 
som barnet efterfølgende er blevet tilbudt. Dermed 
har projektet ønsket at skabe sammenhæng mellem 
de forskellige tilbud. 

Indsatsplanen kan ses på www.cpop.dk

Figur 1 Illustration af deltagende børn, 
fysioterapeuter og ergoterapeuter.

70 børn har modtaget fysioterapeutiske indsatser

53 fysioterapeuter har varetaget indsatsen

36 børn har modtaget ergoterapeutiske indsatser

15 ergoterapeuter har varetaget indsatsen

Projektets erfaringer
De involverede forældre og fagpersoner har oplevet 
at undersøgelserne, lægekonsultationerne og 
indsatsplanen har givet en tryghed i forhold til at 
sikre, at barnet får tilbudt den rette undersøgelse og 
indsats, på det rigtige tidspunkt. 

En spørgsskema undersøgelse har ikke kunnet vise 
betydelige ændringer i forældre eller fagpersoners 
oplevelse af i hvor høj grad familien inddrages i 
tilbuddene til det enkelte barn. 

Man siger at “øvelse gør mester”, men erfaringerne 
fra projektet viser, at den enkelte fysioterapeut 
og ergoterapeut oftest kun har kontakt til et 
enkelt eller få børn med cerebral parese. Dermed 
får fysioterapeuterne og ergoterapeuterne ikke 
tilstrækkelig mulighed for at øve sig - eller for at 
blive “mestre”. 

Desuden er der mange børn, der har kontakt til 
flere fysioterapeuter samtidigt. Et eksempel på en 
patientcase fra projektet kan ses herunder.

Dette betyder, at det er vanskeligt for den enkelte 
fysioterapeut og ergoterapeut at opnå en sikkerhed 
og rutine i det tværfaglige samarbejde og de 
specifikke faglige indsatser, som for eksempel kan 
være træning af gangen, finmotoriske færdigheder 
eller af- og påklædning. Desuden har en stor 
del af børnene parallelle forløb, hvor forældrene 
får ansvaret for koordinering af opfølgningen og 
indsatserne.

Den manglende specialisering og sammenhæng 
vurderes, at være den største udfordring i forhold 
at sikre børnene en bedre fysioterapeutisk og 
ergoterapeutisk opfølgning og indsats.

Case

Peter er en 6-årig dreng med cerebral parese. 

Han har vanskeligt ved at bruge sine ben og kan 
ikke gå. Han har en kørestol, som han kan køre frem 
med armene eller han bliver skubbet. 

Peter er ret god til at bruge sine hænder og 
kan klare de fleste ting, som sine jævnaldrende 
kammerater, der ikke er handicappede.

Peter går i specialskole, hvor en fysioterapeut og 
en ergoterapeut varetager den del af indsatserne, 
der er undervisningsrelaterede, som for eksempel 
at tilpasse hjælpemidler, så Peter kan deltage i 
undervisningen.

Samtidig går Peter til fysioterapi hos en privat 
praktiserende fysioterapeut, der varetager indsatser 
under reglerne for vederlagsfri fysioterapi.

I en del af projektperioden modtager 
Peter genoptræning fra kommunens 
genoptræningsafdeling, da han er blevet opereret.

Peter går desuden til ridefysioterapi en gang 
ugentligt, hvor træningen foregår på hesteryg.

Peter har på et tidspunkt fire forskellige 
fysioterapeuter, der varetager hver sin indsats. De 
fire fysioterapeuter er ansat på fire foreskellige 
arbejdspladser og har ikke noget systematisk 
samarbejde, der kan sikre sammenhæng i 
tilbuddene.

Skiftende behov - men et barn...
Peter har skiftende behov for fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske indsatser, der alle er knyttet til 
diagnose “cerebral parese”.
Men han er stadig en dreng på 6 år, der har behov 
for en sammenhængende hverdag og kontakt med 
så få forskellige fagpersoner som muligt.
Derfor er det vigtigt at skabe mulighed for, at en 
enkelt fysioterapeut og ergoterapeut kan varetage 
opfølgningen og indsatsen, på tværs af kommunale 
og regionale regler og lovgivningsområder.

Figur 2 Ilustration af case 
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